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5

Voorwoord

De telefoontap is een veelvuldig ingezet opsporingsmiddel. Uit het 

deze maand uitgekomen WODC‑rapport Het gebruik van de tele-

foon- en internettap in de opsporing blijkt dat er in 2010 22.006 keer 

een tapbevel werd afgegeven. Hoewel een vergelijking met andere 

landen niet eenvoudig is door de hantering van verschillende tel‑

methoden, is wel duidelijk dat Nederland relatief veel vaker gebruik 

maakt van de telefoontap dan andere Europese landen. De inter‑

nationale vergelijking bevestigt het vermoeden dat de verschillende 

opsporingsmethoden die in de Wet bijzondere opsporingsbevoegd‑

heden (Wet BOB) worden genoemd, zich als communicerende vaten 

tot elkaar verhouden. Behalve om telefoon‑ en internettappen gaat 

het om observatie (stelselmatig volgen), infiltratie, pseudokoop en 

‑dienstverlening, undercover stelselmatig informatie in winnen, 

inkijken (het betreden van een besloten plaats), opnemen van ver‑

trouwelijke informatie (direct afluisteren) en bijstand en opsporing 

door burgers (informanten en infiltranten).1 Nu de inzet van de 

telefoontap steeds minder effectief blijkt en de internettap nog 

in de kinderschoenen staat en bovendien op allerhande proble‑

men stuit, lijkt het voor de hand liggend dat er in de opsporing 

meer aandacht zal komen voor de genoemde andere bijzondere 

opsporings methoden. Uit het artikel van Kruisbergen en De Jong 

in dit nummer blijkt dat bijvoorbeeld de inzet van een undercover 

opsporings middel als infiltratie vrij beperkt is in Nederland. Voor 

een effectieve bestrijding van de (georganiseerde) misdaad zou het 

nodig kunnen zijn om dit middel vaker in te zetten. In dit verband 

is het veel zeggend dat de voormalige procureur‑generaal Brouwer 

bij zijn afscheid van het OM in 2011 de hernieuwde inzet van de 

criminele burgerinfiltrant heeft  geopperd. Demissionair minister 

Opstelten van Veiligheid en Justitie heeft onlangs toegezegd dat hij in 

het najaar de Kamer zal informeren of hij burgerinfiltratie weer wil 

toestaan. In dit thema nummer besteden we daarnaast aandacht aan 

het fenomeen exfiltratie, ofwel de meewerkende criminele getuige. 

1 Hoewel de mogelijkheid van burgerinfiltratie in de wet BOB wordt genoemd, is bij 
de behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer destijds deze opsporings
methode ‘verboden’ verklaard door de motie Kalsbeek/Jaspers. De motie is echter nooit 
in wetgeving vertaald.
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Weliswaar gaat het hierbij niet om een regeling die onder de Wet 

BOB valt, maar duidelijk zal worden dat op deze wijze hetzelfde kan 

worden bereikt als met de inzet van de BOB‑bevoegdheden: infor‑

matie over criminele handelingen ten behoeve van opsporing en 

berechting.

In het openingsartikel geven Odinot en De Jong op basis van nieuw 

WODC‑onderzoek een beschouwing over de telefoontap in de 

huidige tijd en de verminderde opbrengsten van dit opsporings‑

middel. De expansieve groei van telecommunicatie en het gebruik 

van mobiele smartphones hebben ertoe geleid dat communicatie 

gefragmenteerd is geraakt. Waar voorheen de (vaste) telefoon 

het belangrijkste directe communicatiemiddel was, zijn er nu 

legio mogelijkheden om een boodschap over te brengen, zoals via 

pingen, tweeten, sociale media en VoIP. Deze fragmentatie van 

 communicatie heeft de effectiviteit van de telefoontap een flinke 

slag toegebracht doordat deze geen compleet beeld meer geeft van 

hetgeen er is uitgewisseld in een bepaalde zaak. Het onderzoek laat 

zien dat er in Nederland nog altijd relatief veel telefoons worden 

afgetapt voor opsporingsdoeleinden en dat de afhankelijkheid 

daarvan een probleem begint te worden. De auteurs bespreken wat 

er verwacht kan worden van de internettap en in hoeverre deze 

de telefoontap zou kunnen gaan vervangen. Ten slotte gaan zij na 

in hoeverre alternatieve opsporingsmethoden de verminderde 

opbrengst van de telefoontap zouden kunnen compenseren.

Oerlemans gaat vervolgens meer gedetailleerd in op de mogelijk‑

heden en beperkingen van de internettap. De auteur laat zien dat de 

inzet van de internettap voor de opsporing niet eenvoudig is, onder 

meer door het gebruik van encryptie en door allerlei ontwikkelingen 

in de telecomindustrie. Niet alle communicatieaanbieders zijn 

verplicht medewerking te verlenen aan een taplast, al was het maar 

omdat ze zich soms in het buitenland bevinden. Hoewel de inhoud 

van bepaalde versleutelde VoIP‑communicatie en privéberichten 

niet zichtbaar is voor opsporingsinstanties, geldt dat wel voor de 

verkeersgegevens. Die kunnen wel degelijk als (indirect) bewijs‑

materiaal dienen in een zaak. De auteur pleit voor een publiek debat 

over de vraag of de huidige wetgeving met betrekking tot tappen zou 

moeten worden aangepast ter wille van een effectievere opsporing. 

De genoemde afhankelijkheid van de telefoontap heeft de vraag 

opgeroepen hoe er in andere landen wordt omgegaan met de inzet 

van bijzondere opsporingsmethoden. Van der Leij laat in zijn bij‑

drage zien – eveneens op basis van het nieuwe WODC‑onderzoek – 

JV_03_12.indd   6 4-5-2012   10:36:16
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dat de autoriteiten in Engeland, Zweden en Duitsland veel frequen‑

ter gebruik maken van alternatieve opsporingsmethoden dan die in 

Nederland. Te denken valt aan het gebruik van verkeersgegevens, 

(hinderlijk) volgen, direct afluisteren en verscheidene vormen van 

infiltratie. Een vergelijking van de wetgeving inzake de inzet van 

deze opsporingsmiddelen laat zien dat er flinke verschillen bestaan 

in de wijze waarop wordt aangekeken tegen de mate van privacy‑

schending door de telefoontap. In Engeland bijvoorbeeld beschouwt 

men de telefoontap als een ingrijpender opsporingsmiddel dan 

infiltratie, terwijl dat in Nederland precies andersom ligt.

Hoe het gebruik van andere bijzondere opsporingsmethoden dan de 

telefoon‑ en internettap in de praktijk verloopt, komt aan de orde in 

de bijdrage van Kruisbergen en De Jong over undercoveroperaties. 

De auteurs beantwoorden vragen als hoe vaak undercovertrajecten 

worden toegepast, welke types undercovertrajecten er zijn en welke 

resultaten zijn behaald. Zij bespreken tevens de geschiedenis van 

undercoveroperaties en de (juridische) debatten die hierover zijn 

gevoerd. Ten slotte verkennen zij de mogelijkheden voor het gebruik 

van undercovertrajecten in de toekomst.

In de zoektocht naar alternatieven voor de telefoontap mag het 

fenomeen exfiltratie niet ontbreken. In tegenstelling tot infiltratie, 

waarbij belastende informatie over criminele handelingen door de 

politie wordt verkregen, is het bij exfiltratie een criminele getuige 

die met zijn onthullingen medewerking verleent aan de opsporing 

en berechting van mededaders, dit in ruil voor strafvermindering 

en faciliteiten die het mogelijk maken naderhand een ‘nieuw leven’ 

te beginnen. Fijnaut beschrijft de vrij beperkte regeling die in 

Nederland geldt voor deals met criminelen en vergelijkt deze met 

wetgeving in de Verenigde Staten, Italië, Engeland en Duitsland. 

Wat het meeste opvalt is dat het in Nederland niet mogelijk is om 

de criminele getuige volledige of gedeeltelijke immuniteit voor 

strafvervolging te geven in ruil voor zijn medewerking. Ondanks de 

beperkte wettelijke mogelijkheden probeert het Openbaar Minis‑

terie toch soms een deal te maken met een criminele getuige, maar 

de actuele verwikkelingen in het Amsterdamse liquidatieproces 

rond zo’n getuige laten zien hoe problematisch dit is. De auteur pleit 

ervoor de huidige regeling te evalueren en herziening te overwegen 

in het licht van ervaringen in andere landen en de stand van zaken 

rond de georganiseerde misdaad in Nederland.

Marit Scheepmaker
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Wie belt er nou nog? 
De veranderende opbrengst van 
de telefoontap

G. Odinot en D. de Jong*

‘De wereld verandert. Vroeger sms’te je, vandaag de dag ben je 24u 

online met je mobiel. We whatsappen, pingen, tweeten en posten 

ons suf. En eerlijk, hoeveel bel jij nou nog?’ Deze tekst, die het veran‑

derende telefoongebruik mooi samenvat, komt uit een advertentie 

van Hi.1 Waar bijna elk huishouden vroeger een vaste telefoon‑

aansluiting en een abonnement op naam had bij PTT Telecom, heeft 

een gemiddeld huishouden nu vaak meerdere (mobiele) telefoons in 

bezit die niet per se op naam hoeven te staan. Bovendien zijn door 

de opkomst van de smartphone2 de mogelijkheden om met elkaar 

te communiceren steeds uitgebreider geworden. Er kan niet alleen 

door middel van spraak worden gecommuniceerd, maar ook door 

gebruik te maken van sociale media op het internet. De telecom‑

markt is de afgelopen jaren dan ook drastisch veranderd. Deze 

ontwikkelingen hebben gevolgen voor de opsporing van  strafbare 

feiten, aangezien de opsporing zwaar leunt op de inzet en de 

opbrengsten van de telefoontap, zoals blijkt uit recent onderzoek 

van het WODC. De vraag is of de klassieke telefoontap nog wel vol‑

doet als opsporingsmiddel om communicatie te onderscheppen. En 

zo niet, of er alternatieven zijn.

Veranderende opbrengsten van de tap

Uit het WODC‑rapport Het gebruik van de telefoon- en internettap 

in de opsporing (2012) blijkt dat de telefoontap stevig is verankerd 

in de Nederlandse opsporingspraktijk en een lange geschiedenis 

* Dr. G. Odinot en D. de Jong, MSc zijn beiden onderzoeker bij het WODC. Het eerste 
deel van de titel van dit artikel is ontleend aan een advertentiekop afkomstig van  
www.hi.nl/MijnHi/Home/Wiebelternounog.htm, geraadpleegd 15 maart 2012.

1 Zie noot hierboven.
2 Een smartphone is een mobiele telefoon die uitgebreide computermogelijkheden biedt.
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kent met vele succesverhalen. Met een telefoontap worden zowel 

inkomende als uitgaande gesprekken die verlopen via een bepaald 

telefoonnummer of telefoontoestel onderschept. Naast verdachten 

kunnen ook betrokkenen worden getapt. In de afgelopen decennia 

is het (tele)communicatieverkeer explosief toegenomen, vooral door 

de vlucht die het gebruik van de mobiele telefoon heeft genomen 

(OPTA, 2011; ITU, 2011). Al snel kregen mensen meerdere mobiele 

telefoons. Het is niet ongebruikelijk om naast een privételefoon ook 

een werktelefoon te hebben. Ook aan criminelen gaan deze ont‑

wikkelingen niet voorbij. Bij een huiszoeking of een doorzoeking 

van een kofferbak worden soms tientallen telefoons en simkaarten 

gevonden, al dan niet genummerd voor een‑op‑eencommunicatie 

met collega‑criminelen. Dit zorgt ervoor dat de politie steeds 

breder en dieper moet graven om relevante informatie uit de 

communicatie stromen te kunnen achterhalen.

Uit de interviews die voor het onderzoek zijn gevoerd met 

opsporings ambtenaren, officieren van justitie, parketsecretaris‑

sen, rechters‑commissarissen, advocaten en andere personen die 

beroepshalve met de tap te maken hebben, blijkt dat de telefoontap 

nog steeds een gewaardeerd opsporingsmiddel is. Het vertrouwen 

in het middel is groot en de opsporingsteams zijn goed bekend met 

de werkzaamheden en de administratieve handelingen die gepaard 

gaan met het aftappen van telefoonlijnen. Volgens de respondenten 

verloopt op dit moment nog veel communicatie via de telefoon 

en speelt de informatie die met behulp van een telefoontap wordt 

verkregen op verschillende manieren een rol in het opsporings‑

proces. Zo kan een tap inzichtelijk maken welke mensen met elkaar 

in contact staan, hoe de verhoudingen tussen deze mensen zijn en 

ook waar personen zich bevinden en soms met welke activiteiten zij 

zich bezighouden. De telefoontap wordt dan ook op vele manieren 

en met verschillende doelen ingezet. Het aantal taps dat voor een 

onderzoek wordt ingezet, verschilt per zaak en is afhankelijk van 

meerdere factoren. Zo spelen onder andere de ernst van het misdrijf 

en de mate waarin andere, minder ingrijpende opsporingsmiddelen 

voorhanden zijn (proportionaliteit en subsidiariteit), de capaciteit 

van het opsporingsteam en de persoonlijke voorkeur van de team‑

leider een rol bij het aansluiten van taps.

In geval van calamiteiten, zoals een gijzeling of een moord, wordt de 

tap vaak snel en breed ingezet om zo vlug mogelijk een onderzoeks‑

richting te kunnen bepalen. Bij meer voorkomende delicten, zoals 
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een gewelddadige straatroof waarbij een telefoon gestolen is, wordt 

de tap ook regelmatig ingezet, maar dan vaak kort en doorgaans 

heel gericht op dat ene gestolen toestel. In geval van zware, georga‑

niseerde criminaliteit wordt er juist langdurig en veelvuldig gebruik 

gemaakt van de telefoontap. In dit soort zaken is vaak sprake van 

voortdurende criminaliteit, zoals drugshandel of mensenhandel, 

waarover verdachten met elkaar moeten communiceren. Blijkbaar 

doen ze dat toch vaak – zij het in bedekte termen – via de telefoon.

Met de inzet van de telefoontap wordt voornamelijk sturingsinfor‑

matie verkregen waarmee het onderzoek kan worden voortgezet. 

Hierbij kan men denken aan achtergrondinformatie over een ver‑

dachte of informatie over personen met wie hij in contact staat. Op 

basis van die informatie kan dan bijvoorbeeld een observatieteam 

worden ingezet of afluisterapparatuur worden geplaatst. Ook wordt 

de tap ingezet om locatiegegevens van een getapt persoon te ach‑

terhalen. Maar gesprekken over de telefoon als ‘Ik heb die moord 

gepleegd’ of ‘De witte container komt morgen aan’ komen nagenoeg 

niet meer voor. Volgens geïnterviewden is de opbrengst van de 

telefoontap in de loop der jaren veranderd. In de literatuur komt ook 

naar voren dat de tap steeds minder direct bewijs oplevert (Reijne 

en Kouwenberg, 1996, p. 7, 13, 39; De Poot e.a., 2004, p. 176). Het feit 

dat de opbrengst van de klassieke telefoontap is veranderd, wordt 

ten dele veroorzaakt doordat personen die zich bezighouden met 

criminele activiteiten bewust rekening houden met de mogelijkheid 

dat ze kunnen worden getapt en op grond hiervan niet vrijuit praten 

over de telefoon en mogelijk alternatieve communicatievormen zoe‑

ken. Dit verschijnsel is niet nieuw en werd al door Reijne en Kouwen‑

berg (1996) geconstateerd in onderzoek naar het gebruik van de tap. 

Maar daarnaast is het communiceren op afstand de afgelopen jaren 

sterk veranderd door de opkomst van de mobiele telefoon en com‑

municatiemogelijkheden via het internet, zoals Voice over Internet 

Protocol (VoIP), chat en sociale media. Mensen gebruiken meerdere 

telefoons voor verschillende doeleinden en communiceren deels 

door middel van geschreven tekst. Welk deel van de communicatie 

wel en niet wordt opgevangen in een opsporingsonderzoek is nu 

afhankelijk van het aantal telefoons dat wel en niet wordt getapt en 

het communicatiemedium dat criminelen gebruiken. Jaarlijks rap‑

porteert de minister van Veiligheid en Justitie over het aantal inge‑

zette telefoontaps. In 2010 is 22.006 keer een tapbevel  afgegeven. 
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Dit betekent dat jaarlijks ongeveer 0,08% van alle telefoons in Neder‑

land –voor een korte of langere periode – wordt getapt.

Dezelfde informatie, maar minder capaciteit?

Met het tappen van telefoonlijnen is veel opsporingscapaciteit 

gemoeid, omdat alle opgevangen gesprekken moeten worden uit‑

geluisterd en (gedeeltelijk) moeten worden uitgewerkt. Dit kost 

opsporingscapaciteit die niet op een andere manier kan worden 

ingezet. Het uitluisteren en uitwerken wordt door rechercheurs of 

rechercheassistenten gedaan. Dit blijkt specialistisch werk te zijn, 

waarbij de mate van continuïteit van de personele bezetting voor 

een groot deel de kwaliteit van de uitgewerkte gesprekken bepaalt. 

Juist door het veel gebezigde versluierde taalgebruik moet degene 

die de tap uitluistert ‘tussen de regels door’ kunnen lezen en stem‑

herkenning opbouwen om de personen die over de lijn komen, te 

kunnen identificeren.

Dit alles roept de vraag op of er niet een (te) grote hoeveelheid 

opsporingscapaciteit naar de inzet van de telefoontap gaat, terwijl 

de opbrengst ervan steeds minder wordt. Echter, voor de respon‑

denten die zijn geïnterviewd voor het onderzoek naar de tap wegen 

de opbrengsten nog steeds op tegen de kosten uitgedrukt in man‑

kracht. De tap levert volgens hen toch altijd wel bruikbare informa‑

tie op voor het onderzoek.

Momenteel legt het aanvragen en verwerken van tapgesprekken een 

grote druk op de opsporingscapaciteit. Zo moeten politieteams voor 

elk nummer dat ze willen tappen een nieuwe tapaanvraag  indienen 

bij de officier van justitie (OvJ). De OvJ moet voor elk nummer 

vervolgens een machtiging vorderen bij de rechter‑commissaris, 

en de rechter‑commissaris moet voor elk nummer een machtiging 

afgeven. Als een persoon in het bezit is van tientallen telefoons 

moeten er dus tientallen formulieren worden ingevuld. Wanneer 

een persoon die men onder de tap heeft van simkaart verandert, 

zal de politie opnieuw formeel een aanvraag moeten indienen bij 

de OvJ, die opnieuw een machtiging moet vorderen bij de rechter‑

commissaris om dit gewijzigde nummer te kunnen gaan tappen. 

Dit brengt een grote administratieve last met zich mee, die drastisch 

kan worden verminderd door tapaanvragen op personen te gaan 

administreren in plaats van op nummers.
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De tap vergt eveneens veel opsporingscapaciteit doordat alle opge‑

vangen gesprekken uitgeluisterd en administratief verwerkt moeten 

worden. Deze eis zou ter discussie kunnen worden gesteld. Door in 

de opgevangen gesprekken meer gericht te zoeken naar misdrijf‑

gerelateerde informatie zou de telefoontap aan efficiëntie kunnen 

winnen. De eis om alle informatie die over een telefoonlijn bin‑

nenkomt te verwerken, is vermoedelijk ooit ontstaan vanuit het idee 

dat telefoongesprekken niet uit de context mogen worden gehaald, 

omdat deze anders eenzijdig kunnen worden geïnterpreteerd.

Toen alle ‘communicatie op afstand’ nog plaatsvond via een vaste 

telefoonlijn was het wellicht nog mogelijk om de contextafhankelijk‑

heid van informatie te respecteren en te waarderen. Maar het pro‑

bleem is dat mensen hun communicatiestromen tegenwoordig in 

allerlei opzichten hebben gefragmenteerd. Mensen maken gebruik 

van meerdere telefoons voor verschillende doelen en communice‑

ren deels door middel van geschreven tekst. Welk deel van de com‑

municatie wel en niet wordt opgevangen in een opsporingsonder‑

zoek is nu afhankelijk van het aantal telefoons dat wel en niet wordt 

afgetapt en van de mate waarin ook de internetcommunicatie wordt 

meegenomen. Daarmee verdwijnt feitelijk het belang van de eis om 

alle gesprekken die via een afgetapte telefoon worden opgevangen 

volledig uit te luisteren en te verwerken. Door deze eis te laten vallen 

en meer gericht te zoeken naar misdrijfgerelateerde informatie zou 

de tap efficiënter kunnen worden ingezet.

Zoals gezegd heeft de ontwikkeling van communicatiemogelijk‑

heden via het internet voor een verdergaande fragmentatie van 

communicatie gezorgd. De populariteit van de smartphone draagt 

hier zeker aan bij. Veel mensen, zo ook de doelgroep waar provider 

Hi zich op richt, bellen nagenoeg niet meer op de oude manier, maar 

maken gebruik van communicatiediensten die via het internet 

verlopen, zoals VoIP en sociale media als Twitter, Facebook, Hyves 

en LinkedIn, om met elkaar in contact te blijven. Dit levert voor 

opsporingsdiensten een uitdaging op, omdat deze vormen van 

communicatie niet met een klassieke telefoontap kunnen worden 

opgevangen, zoals jarenlang de standaardwerkwijze was.
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De internettap als vervanger voor de telefoontap?

De opsporingsambtenaren die zijn geïnterviewd voor het WODC‑

onderzoek gaven aan geregeld het idee te hebben communicatie 

van bepaalde personen te missen, ondanks het feit dat de telefoons 

van deze personen worden afgetapt. Zij veronderstellen dat dit 

een gevolg is van de communicatie via internet. Naast de telefoon‑

tap beschikken de opsporingsdiensten sinds enkele jaren over de 

mogelijkheid om een internettap in te zetten. Met een internet‑

tap kunnen alle gegevens worden onderschept die van en naar 

een bepaald IP‑adres lopen. Ook kan ervoor worden gekozen om 

alleen de binnenkomende e‑mailberichten te onderscheppen.3 De 

inzet van dit opsporingsmiddel kan worden overwogen om com‑

municatie te onderscheppen die via het internet verloopt. Vooral 

het groeiend aantal smartphones blijkt een belangrijke drijfveer 

te zijn achter de toenemende inzet van de internettap en achter de 

vernieuwingen van dit opsporingsmiddel. Echter, bij een tap op een 

smartphone wordt (nog) niet standaard gekozen voor een combi‑

natie van een telefoontap en een internettap. Het aantal jaarlijks 

ingezette internettaps is in vergelijking met het aantal telefoon‑

taps nog zeer bescheiden. De verwachting is dat de inzet van dit 

opsporings middel flink zal toenemen en de telefoontap op termijn 

zal vervangen (CPB, 2007; Winkelhorst, 2006; Koops e.a., 2005). Maar 

zover is het nog lang niet.

Uit het WODC‑onderzoek komt naar voren dat de internettap op dit 

moment nog verschillende problemen kent. Zo worden steeds meer 

gegevens versleuteld via het internet verstuurd. Het ontsleutelen is 

niet of moeilijk te bewerkstelligen, waardoor onderschepte data niet 

te interpreteren zijn door opsporingsdiensten.4 Dat informatie die 

via het internet wordt verstuurd meer en meer wordt versleuteld, is 

een logisch gevolg van de verdergaande digitalisering. Versleute‑

ling zorgt er bijvoorbeeld voor dat een e‑mail verandert van een 

denkbeeldige briefkaart in een brief in gesloten envelop. Betere 

beveiliging van gegevens die over het internet gaan, is dan ook van 

groot belang voor de veiligheid van personen, hun geld, privacy en 

goederen. Dat deze beveiliging de opsporing bemoeilijkt wanneer 

3 Met een emailtap worden enkel de inkomende emails onderschept. Om de uitgaande 
emails te kunnen onderscheppen is een IPtap nodig.

4 Zie ook het artikel van Oerlemans in dit themanummer.
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criminelen er gebruik van maken, is lastig maar onvermijdelijk. 

Ook telefonie die via het internet verloopt, zoals VoIP, blijkt lastig 

te tappen. Bij deze vorm van telefonie wordt de inhoud van de 

gesprekken namelijk veelal versleuteld over het internet verstuurd. 

Dit is bij Nederlandse aanbieders van VoIP geen probleem, omdat 

de dienst aftapbaar moet zijn zoals omschreven in hoofdstuk 13 van 

de Telecommunicatiewet. Maar onlinetelecommunicatiediensten 

worden ook aangeboden door buitenlandse aanbieders die buiten 

deze aftapplicht vallen. Bij een eventuele tap is dan wel zichtbaar 

wie met wie contact heeft, maar de inhoud van het gesprek kan niet 

worden achterhaald omdat de encryptie niet kan worden ontsleu‑

teld. Daarnaast wordt het ook steeds moeilijker om een identiteit 

te koppelen aan een internetgebruiker. Bij het registreren voor een 

dienst worden opgegeven namen of pseudoniemen namelijk niet 

gecontroleerd. Bovendien kan een IP‑adres regelmatig veranderen 

en zijn e‑mailadressen eenvoudig te wijzigen, ook door de gebruiker 

zelf. Hoewel het grootste deel van de telecommunicatie momenteel 

nog aftapbaar is, maakt het snel veranderde aanbod aan commu‑

nicatiediensten op internet het noodzakelijk om de mogelijkheden 

voor het aftappen regelmatig opnieuw te bezien (Koops e.a., 2005; 

Stratix Consulting, 2009).

Naast deze technische obstakels blijken de opsporingsambtenaren 

zelf ook nog niet klaar te zijn voor intensiever gebruik van de inter‑

nettap. Het uitwerken van internettaps vereist specialistische ken‑

nis. Respondenten uit het WODC‑onderzoek geven echter aan dat 

digitaal rechercheurs vaak niet goed overweg kunnen met de inter‑

nettap. Zij hebben kennis van gegevens die op een computer of tele‑

foon staan, maar niet zozeer van het onderscheppen en interprete‑

ren van gegevens die via het internet binnenkomen.  Daarnaast zijn 

er op dit moment nog niet genoeg digitaal rechercheurs. De politie 

investeert wel in het aanbieden van cursussen op dit gebied en het 

aantrekken van digitaal rechercheurs, maar volgens respondenten 

houdt dat geen gelijke tred met de ontwikkelingen op de telefonie‑ 

en internetmarkt.

Bovendien blijkt dat rechercheurs die al eerder met een internettap 

hebben gewerkt, niet enthousiast zijn over het opsporingsmiddel 

omdat de applicaties waarmee de internettap wordt uitgewerkt niet 

gebruiksvriendelijk zijn. Dit is voor hen een reden om de inzet ervan 

in de toekomst dan ook zo veel mogelijk te beperken.
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Met een internettap kan een grote hoeveelheid data worden onder‑

schept. Wanneer een verdachte een actief internetgebruiker is, wor‑

den naast e‑mails en chatgesprekken ook films en muziek opgesla‑

gen samen met alle andere bestanden die de verdachte binnenhaalt 

en verstuurt. Deze data dienen achteraf te worden doorzocht op 

voor de opsporing relevant materiaal. De inzet van een internettap 

kost daarmee meer capaciteit van het opsporingsteam dan de inzet 

van een telefoontap. Dit is voor veel respondenten een van de rede‑

nen om af te zien van het gebruik van dit opsporingsmiddel.

Om het probleem van de grote hoeveelheid data te ondervangen is 

het wellicht mogelijk vooraf informatie te selecteren die men wel en 

niet wil afvangen. Dit kan door gebruik te maken van een techniek 

als Deep Packet Inspection (DPI). Bij het inzetten van deze techniek 

kan elk pakketje internetverkeer, nog voordat het opslagen wordt 

bij de Unit Landelijke Interceptie (ULI), digitaal op inhoud worden 

geïnspecteerd. Op deze wijze kan informatie die vermoedelijk niet 

relevant is voor de opsporing uit de getapte datastroom worden 

geweerd. Zo kan muziek in de datastroom worden herkend, om 

vervolgens uit de getapte datastroom te worden geweerd. Met de 

huidige regelgeving en technieken wordt echter alle informatie die 

van en naar een IP‑adres gaat opgeslagen, tenzij gekozen is voor het 

meelezen van alleen e‑mail.5

Op dit moment is het gebruik van DPI voor opsporingsdoeleinden 

niet expliciet geregeld in de wet. De verwachting is echter dat in 

de toekomst meer en meer communicatie via het internet zal gaan 

verlopen en dat tevens de snelheid van het internet zal toenemen. 

Deze ontwikkelingen leiden er hoogstwaarschijnlijk toe dat met de 

huidige internettap nog grotere hoeveelheden data worden binnen‑

gehaald. Een techniek als DPI zal dan nodig zijn om een internettap 

efficiënt in te kunnen zetten.

Uit dit alles blijkt dat de internettap in de huidige praktijk (nog) 

geen gelijkwaardig alternatief is voor de telefoontap. Specialistische 

kennis om informatie uit een internettap voor de opsporing te kun‑

nen ontsluiten ontbreekt, de hoeveelheid data die wordt afgevangen, 

kan overweldigend zijn en daarbij komt nog het probleem dat steeds 

meer informatie over het internet voorzien is van encryptie.

5 Alleen de email die wordt verzorgd door een Nederlandse ISP, geen Gmail of Hotmail.
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Andere alternatieven voor de tap

Is dan het verder ontwikkelen van alternatieve opsporingsmiddelen 

het overwegen waard, nu duidelijk is dat met de telefoontap de opge‑

vangen communicatie lang niet altijd compleet is, de internettap 

ook zijn beperkingen kent en de praktijk bovendien (nog) niet klaar 

is voor de inzet van dit middel? Hieronder bespreken we een aantal 

van deze mogelijke alternatieven.

Praten met mensen in de wijk en het opbouwen van relaties met 

personen die een informatiepositie hebben, worden door opspo‑

ringsambtenaren genoemd als alternatief voor het verkrijgen van 

opsporingsrelevante informatie. Volgens sommige respondenten uit 

het WODC‑onderzoek zouden rechercheurs zich actiever kunnen 

opstellen en bijvoorbeeld de wijken ingaan om te praten met buurt‑

bewoners. Het opbouwen van relaties en praten met mensen blijkt 

vaak een waardevolle bron van informatie, een mogelijkheid waar 

men niet altijd aan denkt. Een andere optie is dat ‘blauw op straat’ 

zich sterker gaat richten op het achterhalen van opsporingsinforma‑

tie over bepaalde groeperingen. Echter, in gesloten gemeenschap‑

pen levert het praten met mensen lang niet altijd iets op.

Ook is te overwegen om de rol van de Criminele Inlichtingen Een‑

heid (CIE) te verstevigen. Wanneer de CIE in bepaalde circuits een 

goede informatiepositie heeft, hoeft er minder te worden getapt, 

aldus een aantal respondenten uit het WODC‑onderzoek. Op dit 

moment lijkt de informatie die de CIE vergaart echter niet optimaal 

aan te sluiten bij de informatie die de tactische opsporingsteams 

nodig hebben.

Daarnaast kan worden gedacht aan een bredere inzet van andere 

bijzondere opsporingsbevoegdheden. Een voorbeeld hiervan is de 

inzet van een undercoveragent die stelselmatig informatie inwint 

over een verdachte door bijvoorbeeld de uitgaansgelegenheid te 

bezoeken waar de verdachte en diens vrienden vaak komen. Een 

opsporingsmiddel als dit zou ook heel goed op internet kunnen 

worden ingezet om informatie in te winnen over bepaalde groe‑

peringen of personen. Een ander alternatief om communicatie te 

onderscheppen is het opnemen van vertrouwelijke communicatie 

(OVC) door het plaatsen van afluisterapparatuur in bijvoorbeeld een 

auto of een woning.
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Deze alternatieven hebben echter enkele nadelen. Zeker wanneer 

verdachten bedacht zijn op politieaandacht is het lastig om heime‑

lijke opsporingsmiddelen in te zetten. Het afbreukrisico – de kans 

op ontdekking en door de mand vallen – is groot. Daarnaast blijft 

een tap vaak nodig als informatiebron om deze alternatieve opspo‑

ringsmiddelen goed in te kunnen zetten. Zo gaan aan plaatsing van 

OVC‑apparatuur vaak observaties en taps vooraf om te kijken met 

wie de verdachte contact heeft en waar belangrijke ontmoetingen 

plaatsvinden. Op basis van die informatie wordt bepaald waar de 

OVC‑apparatuur geplaatst moet worden. Dit geldt ook voor stelsel‑

matige informatie‑inwinning. Voor de opbouw van een dekmantel6 

van een undercoveragent is informatie nodig over de verdachte. Ook 

deze informatie wordt vaak uit een telefoontap gehaald. Daarnaast 

wordt de veiligheid van de undercoveragent tijdens het undercover‑

traject door middel van de telefoontap in de gaten gehouden. Echt 

gelijkwaardige alternatieven of vervangingen voor de tap zijn het 

dus niet. De beperkingen van deze alternatieve opsporingsmiddelen 

bepaalt mede de keuze om steeds weer de telefoontap in te zetten. 

Daarnaast worden opsporingsstrategieën ook bepaald door de 

kennis van, de ervaring met en de perceptie over bepaalde opspo‑

ringsmiddelen die politiefunctionarissen hebben. Zo zien we dat 

de opsporing in het buitenland veel minder zwaar leunt op de tap. 

Uit interviews die voor het WODC‑onderzoek naar het gebruik van 

de tap zijn gehouden in Engeland en Wales, Duitsland en Zweden 

blijkt dat de perceptie van de zwaarte van verschillende bijzondere 

opsporingsbevoegdheden verschilt. Zo wordt in Engeland en Wales 

veelvuldig gebruik gemaakt van informanten en infiltranten, terwijl 

dat in Nederland heel spaarzaam gebeurt. Ook in Zweden leunt de 

opsporing niet zo zwaar op de inzet van de tap en wordt het hele 

scala aan bijzondere opsporingsbevoegdheden evenwichtiger inge‑

zet (zie het artikel van Van der Leij elders in dit themanummer).

Deze verschillen in perceptie zijn interessant en een maatschap‑

pelijke discussie over de zwaarte en de waarde van verschillende 

bijzondere opsporingsmiddelen is zinvol om de opsporingspraktijk 

in Nederland verder te kunnen ontwikkelen. Bij het doorontwik‑

kelen van opsporingsmethoden dienen vooral ook de mogelijkheden 

6 In een undercovertraject opereert de opsporingsambtenaar, een undercoveragent, 
vanuit een bepaalde cover, of dekmantel, en speelt hij een rol, bijvoorbeeld die van 
‘collegacrimineel’.
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van inzet van deze middelen via het internet niet te worden verge‑

ten. Het internet is voor veel mensen een verlengde geworden van 

het dagelijks leven en om die reden zou de opsporing zich ook veel 

sterker op het internet moeten concentreren.

Tot slot

Het idee dat bellen verleden tijd is en dat communicatie alleen nog 

maar via het internet zal gaan verlopen, lijkt voor velen vergezocht. 

Maar zoals uit de advertentie van Hi blijkt, is deze ontwikkeling 

wel gaande. Het tijdperk dat iedereen een koperen telefoonlijn had 

en een abonnement op naam ligt mijlen ver achter ons. Nu al is er 

een groep telefoongebruikers van wie de communicatie niet meer 

efficiënt kan worden opgevangen met een telefoontap. Nu de tele‑

foontap minder oplevert en de internettap dit gemis niet of slechts 

ten dele kan ondervangen, zullen opsporingsambtenaren in de 

nabije toekomst moeten opereren zonder de informatie waar men 

nu nog zwaar op leunt, en in veel gevallen zelfs van afhankelijk is. 

Dit vraagt om aanpassingen in kennis en opsporingsstrategieën, 

en om creativiteit. Naast het doorontwikkelen en vernieuwen van 

de internettap zou rechercheren op internet nieuwe mogelijkheden 

kunnen bieden. Ook het doorontwikkelen van de in Nederland min‑

der frequent ingezette bijzondere opsporingsbevoegdheden zou een 

deel van de verminderde informatieopbrengst kunnen compense‑

ren.

Maar hoe ver mogen nieuw in te zetten opsporingsmethoden gaan, 

en in welke richting mogen deze middelen zich ontwikkelen als de 

telefoontap niet meer in staat is om – zoals vanouds – de benodigde 

opsporingsinformatie te genereren? Om de inzet van de internet‑

tap effectiever en efficiënter te laten verlopen moeten de wettelijke 

kaders worden aangescherpt. Dan is wel eerst een maatschappelijke 

discussie nodig om na te gaan in hoeverre (bijzondere) opsporings‑

middelen als ingrijpend worden gezien en hoe onderzoekssubjecten 

de inbreuk op hun persoonlijke levenssfeer ervaren. Het is goed 

als we ons daarbij realiseren dat het creatief zoeken naar nieuwe 

opsporingsmogelijkheden niet altijd ingewikkeld hoeft te zijn. Het 

 aanvullen van opsporingsteams met mensen die bij de doelgroep 

van Hi horen en precies weten hoe te communiceren zonder te 
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 bellen, zou een waardevolle aanvulling zijn op de groep opsporings‑

ambtenaren die nog wel graag ouderwets telefoneert.
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Mogelijkheden en beperkingen 
van de internettap

J.J. Oerlemans*

In opsporingsonderzoeken wordt in toenemende mate gebruik 

gemaakt van de internettap. Dat is voorstelbaar aangezien mensen 

steeds meer gebruik maken van communicatiemiddelen via internet 

in plaats van de ouderwetse vaste telefoon. Echter, door technologi‑

sche ontwikkelingen is inhoudelijke communicatie die via internet 

plaatsvindt steeds minder goed zichtbaar voor opsporingsdiensten. 

De vraag is daarom of de internettap op den duur nog wel voldoende 

effectief is en de regeling voor het aftappen moet worden aangepast. 

In dit artikel wordt hier nader op ingegaan.

Het artikel is als volgt opgebouwd. Eerst wordt beschreven hoe een 

internettap in zijn werking gaat. Vervolgens wordt de wettelijke 

regeling van de taplast geanalyseerd. Daarna worden technologi‑

sche ontwikkelingen beschreven die de internettap minder effectief 

maken. Ten slotte wordt nagegaan welke alternatieven er zijn voor 

de internettap en wordt antwoord gegeven op de vraag of de inter‑

nettap wel een toekomst heeft.

De internettap

Nog niet eens zo heel lang geleden was het tappen van telefoonver‑

keer van verdachten eenvoudig. Een traditioneel telefoongesprek 

vindt namelijk plaats over een circuitgeschakeld netwerk.1 Door 

een geautomatiseerd proces worden twee telefoons simpelweg 

met elkaar verbonden. De verbinding via een circuitgeschakeld 

netwerk is gedurende het gehele gesprek beschikbaar en daarom 

kan het telefoongesprek via een tap bij de telecommunicatie‑

aanbieder relatief eenvoudig worden afgeluisterd. Op basis van de 

* Mr. JanJaap Oerlemans is promovendus bij eLaw@Leiden, Centrum voor Recht in de 
Informatiemaatschappij van de Universiteit Leiden. Daarnaast is hij juridisch adviseur 
bij FoxIT.

1 Het circuitgeschakelde netwerk wordt een ‘public switched telephony network’ (PSTN) 
genoemd.
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Telecommunicatiewet zijn Nederlandse telefoonaanbieders ver‑

plicht hun infrastructuur aan te passen, zodat een tap ten uitvoer 

kan worden gelegd.

Het aftappen van internetverkeer werkt heel anders dan een traditi‑

onele telefoontap. Internetverkeer wordt opgedeeld in pakketjes van 

gegevens die via verschillende routes een andere computer berei‑

ken. Computers weten naar welk adres de pakketjes moeten worden 

verstuurd aan de hand van een IP‑adres.2 Na ontvangst worden de 

gegevens door computers geïnterpreteerd en op die manier kunnen 

bijvoorbeeld websites op internet worden bekeken, e‑mailberichten 

worden verstuurd en (grote) bestanden worden uitgewisseld. Bij een 

internettap wordt al het inkomende en uitgaande internetverkeer 

van een bepaald IP‑adres afgetapt. Het afgeluisterde gegevens‑

verkeer kan vervolgens worden verwerkt en voor zover mogelijk voor 

derden inzichtelijk worden gemaakt. Indien specifiek verkeer er niet 

uit wordt gefilterd, komt al het internetverkeer mee dat vanuit een 

bepaald IP‑adres wordt gegenereerd. Denk daarbij aan zoektermen 

die in Google worden ingetypt, chatberichten die met programma’s 

(zoals MSN Messenger) onversleuteld over en weer worden ver‑

stuurd, berichten die onversleuteld op onlinewebforums worden 

geplaatst of via sociale‑netwerkdiensten worden verstuurd, maar 

ook aan bijvoorbeeld YouTube‑filmpjes die via internet worden 

bekeken. Zelfs inloggegevens (inlognaam en wachtwoord) die 

worden ingevoerd op een website die niet van versleuteling gebruik 

maakt, zullen zichtbaar over de tap meekomen. Het bovenstaande 

kan worden afgeleid uit de (technische) werking van een internettap 

en jurisprudentie. Illustratief is bijvoorbeeld een uitspraak van de 

Rechtbank Zutphen, waarin onder meer naar aanleiding van een 

chatgesprek is te lezen: ‘Voorts is er een internettap geplaatst op de 

computer van de verdachte. Uit het internetgedrag van de verdachte 

is gebleken dat hij MSN‑contacten onderhield met slachtoffer 2.’3 

En in een zaak van de Rechtbank Haarlem wordt  bijvoorbeeld het 

2 Een IPadres is een nummer dat uit vier sets van cijfers bestaat. Voor computers binnen 
de organisatie van de Universiteit Leiden zijn bijvoorbeeld IPadressen toegewezen van 
132.229.0.0 tot en met 132.229.255.255. Op dit moment worden IPadressen uitgegeven 
onder Internet Protocol (IP) versie 4, oftewel IPv4. Op termijn moeten we overstappen 
naar versie 6 van het IP (IPv6). Deze nieuwe standaard zorgt voor nieuwe vraagstukken 
met betrekking tot het aftappen van internetverkeer. In dit artikel wordt daar verder 
niet op ingegaan.

3 Rb. Zutphen 7 oktober 2008, LJN BF7037. Zie ook bijvoorbeeld Rb. Breda 20 januari 
2007, LJN AZ7281 en Rb. Groningen 20 mei 2010, LJN BM5193.
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volgende citaat uit een proces‑verbaal genoemd: ‘Uit de internettap 

van verdachte blijkt dat er onder meer 398 websites [zijn] bezocht, 

waaronder die van Schiphol. [Er] Wordt gekeken naar de aanko‑

mende vlucht op 21‑04‑07 uit Paramaribo en ook die van 20‑04 en 

21‑04.’4

Gegevensverkeer van smartphones kan tevens worden afgetapt, 

waardoor bijvoorbeeld berichten die via het populaire programma 

‘Whatsapp’ standaard onversleuteld worden verstuurd voor 

opsporingsdiensten zichtbaar worden. Locatiegegevens of andere 

kenmerken kunnen tevens uit het gegevensverkeer worden gedes‑

tilleerd door opsporingsinstanties. Het ‘zichtbaar’ maken van de 

gegevens vereist echter specifieke kennis en software die constant 

actueel moet worden gehouden. De snelle technologische ontwik‑

kelingen en het groeiende volume van het gegevensverkeer vormen 

uitdagingen voor opsporingsinstanties, maar theoretisch is veel 

mogelijk.

Door de toenemende afhankelijkheid van mensen van communi‑

catie via internet is het niet vreemd dat opsporingsinstanties deze 

communicatie onder omstandigheden willen onderscheppen. 

Het onderschepte internetverkeer kan belangrijk bewijsmateriaal 

opleveren in opsporingsonderzoeken. Aan de andere kant levert het 

heimelijk onderscheppen van communicatie een ernstige inbreuk 

op de persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen. Wellicht kan 

zelfs worden gesteld dat de internettap een grotere inbreuk op de 

persoonlijke levenssfeer met zich meebrengt dan een traditionele 

telefoontap waarbij alleen verbale communicatie wordt onder‑

schept. Eventueel zou slechts specifiek verkeer zichtbaar kunnen 

worden gemaakt door middel van filtersoftware. Aangezien in dit 

artikel de aftapbaarheid van de internettap centraal staat, wordt op 

dit aspect verder niet ingegaan.

Cijfers over het gebruik van de internettap door opsporingsdiensten 

zijn pas sinds korte tijd voorhanden. In 2009 werd bekend dat het 

aantal internettaps ‘explosief’ was gestegen. De stichting Nationale 

Beheersorganisatie Internet Providers (NBIP) constateerde een 

stijging van 69 internettaps in 2006 naar 335 in 2009.5 Stichting 

NBIP faciliteert echter alleen de uitvoering van internettaps voor de 

4 Rb. Haarlem 15 februari 2008, LJN BC4535.
5 Zie www.nbip.nl/nieuws/nbipheefttachtigdeelnemers/ (laatst geraadpleegd op 

16 maart 2012).
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kleine internetserviceproviders (hierna: ISP’s). Juist de grote ISP’s 

hebben een goede infrastructuur voorhanden voor het plaatsen 

van een internettap, maar hier zijn voor de periode 2006‑2009 geen 

tapcijfers over bekend. Wel is in een jaarverslag van het ministerie 

van Veiligheid en Justitie te lezen dat in 2010 in totaal 1.704 ‘IP‑taps’ 

zijn ingezet.6 De toenmalige minister van Justitie heeft toegezegd 

vanaf 1 januari 2010 het aantal internettaps bij te houden en de 

Kamer hierover te informeren.7 Op het moment van schrijven (maart 

2012) zijn nog geen cijfers over 2011 bekend en is het onduidelijk of 

wederom een significante stijging voor het gebruik van een internet‑

tap heeft plaatsgevonden. Dit is echter wel de verwachting.8

Samenvattend: een internettap onderschept al het internetverkeer 

van en naar een bepaald IP‑adres. Daarbij komt niet alleen inter‑

nettelefonieverkeer over de tap mee, maar worden bijvoorbeeld 

ook onversleutelde zoektermen, chatberichten en privéberichten 

onderschept. De sterke stijging in het gebruik van de internettap is 

niet vreemd, gezien de toenemende afhankelijkheid van mensen 

van internet als middel voor communicatie. Opsporings instanties 

willen als dat nodig is zo veel mogelijk van die communicatie kun‑

nen onderscheppen.

Het aftappen van communicatie brengt een significante inbreuk op 

de persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen met zich mee. Op 

grond van artikel 8 van het Europees Verdrag van de Rechten van 

de Mens (EVRM) en het strafvorderlijke legaliteitsbeginsel moet 

de inbreuk op het recht op privacy daarom bij de wet voorzien zijn. 

In de volgende paragraaf wordt nader op de wettelijke regeling van 

Nederland ingegaan.

6 Kamerstukken II 2010/11, 32 710, nr. 1, p. 67 ( jaarverslag is aangeboden op 18 mei 
2011). Onder een IPtap wordt een internettap en emailtap verstaan. Een reden voor 
het onderscheid is dat wellicht in de praktijk een aparte taplast voor het tappen van 
email bij access providers worden afgegeven. Dit blijft echter onduidelijk.

7 Zie Aanhangsel Handelingen II 2009/10, nr. 2010Z04067 (antwoord Kamervragen van 
de leden Peters en Gerkens over de explosieve toename van internet en VoIPtaps op 
8 april 2010).

8 Zie Aanhangsel Handelingen II 2009/10, nr. 2010Z04067 (antwoord Kamervragen van 
de leden Peters en Gerkens over de explosieve toename van internet en VoIPtaps op 
8 april 2010): ‘Overigens ligt een toename van dit relatief jonge opsporingsinstrument 
voor de hand nu ook het gebruik van internet een zeer sterke groei heeft doorgemaakt 
in de afgelopen jaren. Dit zal naar verwachting nog verder toenemen met de groei van 
het (mobiel) gebruik van internet.’
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De taplast

Een ‘taplast’ is een vordering van een officier van justitie (OvJ) om 

bepaalde telecommunicatie te onderscheppen voor opsporings‑

doeleinden. Een taplast kan op grond van artikel 126m Wetboek 

van Strafvordering (Sv) worden opgelegd bij een redelijk vermoeden 

van een misdrijf in de zin van artikel 67 Sv, dat gezien zijn aard of 

omvang een ernstige inbreuk op de rechtsorde maakt. Een OvJ kan 

het bevel afgeven indien een machtiging van een rechter‑commissa‑

ris wordt verkregen en het onderzoek dat dringend vordert.

Op grond van artikel 126m lid 3 Sv kan de taplast worden opgelegd 

aan een aanbieder van een openbaar telecommunicatienetwerk of 

een aanbieder van een openbare telecommunicatiedienst in de zin 

van artikel 1.1 onder ee en ff van de Telecommunicatiewet (Tw). 

De aanbieders moeten hun netwerk of dienst aftapbaar maken op 

grond van artikel 13 e.v. Tw en dienen hun medewerking te verlenen 

aan een tapbevel. Een tap zal in de praktijk vaak worden ingezet 

bij een ISP die de internetverbinding van burgers verzorgt. Deze 

dienstverleners worden ook wel ‘access providers’ genoemd en 

access providers kunnen worden beschouwd als een aanbieder van 

een openbaar telecommunicatienetwerk of ‑dienst. Internetverkeer 

passeert tijdens het transport enkele tussenstations, waaronder die 

bij access providers, waar het verkeer op een bepaald IP‑adres kan 

worden afgetapt.

Vaste telefonie gaat tegenwoordig ook vaak via internet. Deze 

vorm van telefonie wordt ook wel ‘Voice over IP‑telefonie’, kortweg 

VoIP, genoemd. Telecommunicatie aanbieders die deze zogeheten 

‘managed VoIP‑services’ via hun infrastructuur aanbieden, zijn 

verplicht hun netwerk of dienst aftapbaar te maken. Het is wellicht 

geruststellend voor opsporingsdiensten dat het adviesbureau Stratix 

in 2009 nog stelde dat managed VoIP‑services goed aftapbaar zijn 

en dat ‘verreweg het grootste deel van de communicatie tussen 

personen plaatsvindt via traditionele spraaktelefonie dan wel via 

de “managed‑VoIP” varianten’ (Stratix, 2009, p. 17). Echter, soms 

gaat communicatie via internet ook via andere ‘tussenstations’, 

waardoor het aftappen lastiger wordt. Al in 1996 gaf het toenmalige 

kabinet aan dat zowel netwerken als diensten aftapbaar zouden 
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moeten zijn, zodat ook de ‘schakelmiddelen’ aftapbaar zijn en niet 

alleen de (kale) netwerken.9

Een probleem bij het tappen van internetverkeer bij acces pro‑

viders is dat internetverkeer door tussenliggende diensten kan 

worden versleuteld, waardoor de inhoud van de communicatie voor 

opsporingsdiensten onherkenbaar wordt gemaakt. De wetgever 

heeft als oplossing voor dit probleem bedacht dat ook deze tussen‑

liggende diensten (‘schakelmiddelen’) aftapbaar zouden moeten 

zijn. Met de uitbreiding van de wet moest worden voorkomen dat 

criminelen gebruik gingen maken van niet‑aftapbare moderne 

telecommunicatiediensten.10 Over het begrip aanbieder van een 

openbaar telecommunicatienetwerk of ‑dienst bestaat echter nog 

veel onduidelijkheid.

Slechts aanbieders van openbare telecommunicatie moeten aftap‑

baar zijn. De memorie van toelichting van de Telecommunicatiewet 

stelt dat het hierbij gaat om een dienst die ‘openbaar wordt aangebo‑

den en beschikbaar is voor eenieder die van dat aanbod gebruik wil 

maken tegen de in het openbare aanbod vermelde condities’.11 Dien‑

sten die uitsluitend beschikbaar zijn voor leden van een ‘besloten 

gebruikersgroep’ zijn geen openbare telecommunicatiediensten.12 

Besloten elektronische telecommunicatieaanbieders of elektroni‑

sche aanbieders van diensten kunnen bij wijze van uitzondering op 

grond van artikel 13.7 Tw worden afgetapt. Deze bepaling is echter 

nog (steeds) niet in werking getreden. Over het begrip telecommuni‑

catie‑dienst bestaat tevens onduidelijkheid. Een telecommunicatie‑

dienst is op grond van artikel 1.1 onder ff Tw een ‘dienst die geheel 

of gedeeltelijk bestaat in de overdracht of routering van signalen via 

een elektronisch communicatienetwerk verzorgd, voor zover deze 

niet bestaat uit het verspreiden van programma’s’.

9 Kamerstukken II 1995/96, 24 679, nr. 1, p. 8 (brief van de minister over aftappen van 
telecommunicatie). Zie ook Kamerstukken II 1996/97, 25 544, nr. 3, p. 124 (MvT Tele
communicatiewet).

10 Kamerstukken II 1996/97, 25 544, nr. 3, p. 123 (MvT Telecommunicatiewet).
11 Kamerstukken II 1996/97, 25 533, nr. 3, p. 72 (MvT Telecommunicatiewet).
12 In dit kader is de uitspraak in de Surfnetzaak van 27 maart 2009 relevant (Rb. Rot

terdam 27 maart 2009, LJN BH9324). In een kort geding oordeelde de rechtbank dat 
Surfnet niet als openbare elektronische communicatiedienst is aan te merken. De kring 
waaraan Surfnet haar diensten aanbiedt (instellingen van wetenschappelijk en hoger 
onderwijs), is volgens de rechtbank beperkt te achten en niet toegankelijk voor het 
algemene publiek.
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Het is bijvoorbeeld de vraag of aan de populaire VoIP‑dienst ‘Skype’ 

een taplast kan worden gegeven. Naar verluidt is de communicatie‑

dienst via internet niet of op zijn minst moeizaam aftapbaar (Euro‑

pol, 2011, p. 5).13 In zijn basis levert het bedrijf software die kosteloos 

via peer‑to‑peertechnologie een communicatieverbinding tussen 

twee computers mogelijk maakt.14 De gegevensuitwisseling tussen 

computers wordt daarbij versleuteld, waardoor het gegevensverkeer 

niet bij een ISP geïnterpreteerd kan worden en zichtbaar worden 

gemaakt. Skype maakt gebruik van een bestaande telecommunicatie‑

infrastructuur en verzorgt daarbij niet grotendeels de overdracht of 

routering van signalen. De basisdienst van Skype valt daarom naar 

mijn mening niet onder het begrip uit de Telecommunicatiewet. 

Echter, met Skype kan tevens tegen betaling worden gebeld naar 

houders van vaste en mobiele telefoonnummers. Mijns inziens is het 

lastiger vol te houden dat Skype met betrekking tot deze dienst geen 

aanbieder van een openbare telecommunicatiedienst is. Maar zelfs 

als een dienst van Skype onder Nederlands recht verplicht aftapbaar 

moet worden gemaakt, is het de vraag of de vordering ten uitvoer 

kan worden gebracht. Bij peer‑to‑peertechnologie gaat namelijk niet 

al het verkeer via een centrale server waar het verkeer kan worden 

afgeluisterd.

Daarnaast speelt bij Skype een jurisdictieprobleem. Een staat kan 

van oudsher slechts wetten handhaven op personen en instellingen 

die zich op het eigen territoir bevinden. Nederland maakt bij het 

handhaven van zijn wetten buiten Nederlands territoir in principe 

een inbreuk op de soevereiniteit van de andere staat. Indien het 

bedrijf niet meewerkt aan een verzoek van Nederlandse autoriteiten 

is het lastig een bedrijf te dwingen een bevel ten uitvoer te brengen. 

Slechts met toestemming van de staat waar het bedrijf of de instel‑

ling gevestigd is of met een rechtshulpverzoek kan een tap eventueel 

in het buitenland ten uitvoer worden gelegd. In dat geval zal in de 

meeste gevallen aan de lokale wetgeving voor het ten uitvoer leggen 

van een tap moeten worden voldaan. Rechtshulpverzoeken  worden 

niet altijd gehonoreerd en brengen vaak flinke vertraging voor 

13 Kamerstukken II 2008/09, 28 684, nr. 232, p. 3. Europol, 2011, p. 5: ‘In particular, the 
perceived anonymity afforded by Communications technologies such as email, instant 
messaging and Internet telephony (VoIP) has led to them being used increasingly 
by Organised Crime groups as a countermeasure to law enforcement detection and 
 surveillance.’

14 De dienst van Skype wordt ook wel ‘unmanaged VoIP’ genoemd.

JV_03_12.indd   26 4-5-2012   10:36:17



27Mogelijkheden en beperkingen van de internettap

 opsporingsonderzoeken met zich mee. Daarbij moet wel worden 

opgemerkt dat binnen de Europese Unie wel enige afspraken zijn 

gemaakt met betrekking tot rechtshulp en aftappen van telecom‑

municatie als onderdeel daarvan. Mogelijk wordt het handhavings‑

probleem minder groot naarmate voor het bedrijf meer commer‑

ciële belangen op het spel staan en meer noodzaak bestaat zich 

fysiek op Nederlands territoir te begeven.

Niet alleen bij Skype bestaat onduidelijkheid of het bedrijf onder 

het begrip ‘aanbieder van een openbaar telecommunicatienet‑

werk of ‑dienst’ valt. Dezelfde vraag speelt voor hostingproviders 

of elektronische communicatieaanbieders zoals Gmail. Volgens 

Knol en Zwenne vallen opslagdiensten echter niet onder het begrip 

telecommunicatiedienst (Knol en Zwenne, 2009, p. 371). De meeste 

hostingproviders lijken daardoor niet te hoeven voldoen aan een 

taplast. De toenmalige minister van Justitie Hirsch Ballin heeft 

indertijd aangegeven dat webmail‑diensten zoals Gmail en Hotmail 

niet als een aanbieder van een openbare telecommunicatiedienst 

in de zin van de Telecommunicatiewet worden aangemerkt.15 Deze 

communicatieaanbieders lijken daarom vooralsnog erop te kunnen 

vertrouwen dat aan hen geen taplast wordt gegeven. Tevens kan 

worden afgevraagd of ‘proxydienstverleners’ of ‘VPN‑providers’ 

aftapplichtig zijn.16 Deze diensten leiden het gegevensverkeer naar 

een bepaalde server om. Hierdoor wordt het IP‑adres gewijzigd 

waaraan een bepaalde computer kan worden herkend. In de context 

van tappen is belangrijker nog dat in ieder geval bij een VPN‑dienst 

van sterke versleuteling gebruik kan worden gemaakt, waardoor de 

inhoud van afgetapt gegevensverkeer bij ISP’s onherkenbaar wordt 

gemaakt. De vraag is of een aanbieder van een proxy‑ of VPN‑dienst 

een openbare dienst aanbiedt die geheel of gedeeltelijk bestaat 

in de overdracht of routering van signalen via een elektronisch 

communicatienetwerk. Zelfs indien onder omstandigheden wordt 

aangenomen dat dit het geval is, speelt ook bij deze dienstverle‑

ners vaak het probleem dat ze in het buitenland gevestigd zijn. De 

medewerking aan een taplast zal daarom in de praktijk moeizaam 

verlopen. Onduidelijkheid over het begrippenpaar uit de Tele‑

communicatiewet leidt er in ieder geval toe dat sommige diensten 

15 Dit valt af te leiden uit Kamerstukken II 2007/08, 31 145, nr. 9, p. 6 en Kamerstukken I 
2008/09, 31 145, F, p. 4.

16 VPN staat voor ‘virtual private network’.
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niet aftapbaar zijn op het moment dat ze op de markt worden 

geïntroduceerd (Koops e.a., 2005, p. 30). Voor dit artikel is niet 

onderzocht of de situatie in 2012 is verbeterd.

Opgemerkt moet worden dat aanbieders van internetcommu‑

nicatiediensten op grond van artikel 126m lid 4 Sv wel vrijwillig 

kunnen meewerken aan het ten uitvoer leggen van een taplast. 

Veel bedrijven vallen namelijk onder het begrip ‘aanbieder van een 

communicatiedienst’ in de zin van artikel 126la Sv, waarnaar in 

artikel 126m lid 4 Sv verwezen wordt. Aanbieders van communi‑

catiediensten hebben hun infrastructuur vaak zo ingericht dat de 

mogelijkheid bestaat gegevensverkeer af te tappen. Daardoor is het 

onder omstandigheden tóch mogelijk bij bijvoorbeeld een hosting‑

provider of (besloten) universiteitsnetwerk internetcommunicatie 

af te tappen.

Samenvattend kan worden gesteld dat een last tot het aftappen 

van internetverkeer slechts onder bepaalde voorwaarden door 

de officier van justitie na machtiging van de rechter‑commissaris 

kan worden opgelegd. Niet duidelijk is echter aan wie de aftaplast 

precies kan worden opgelegd. Deze onduidelijkheid leidt ertoe dat 

een deel van het internetverkeer niet met een bevel kan worden 

afgetapt en de inhoud van communicatie die via internet verloopt 

niet zichtbaar is voor opsporingsdiensten. Daarnaast bestaat 

er een handhavingsprobleem met betrekking tot buitenlandse 

telecommunicatiedienstaanbieders.

Naast deze uitvoeringsproblemen van de taplast leiden technologi‑

sche ontwikkelingen tot een beperking van de effectiviteit van een 

internettap. Hier wordt in de volgende paragraaf op ingegaan.

Beperkingen internettap

Slechts indien het verkeer van een communicatiedienst onversleu-

teld over de afgetapte internetverbinding bij een ISP gaat, kunnen 

opsporingsdiensten kennisnemen van de inhoud van de commu‑

nicatie. In toenemende mate maken communicatiedienstverleners 

op internet echter standaard gebruik van versleuteling. De techniek 

van het versleutelen van data wordt cryptografie of ‘encryptie’ 

genoemd. Bij versleuteling worden leesbare data (‘plaintext’) omge‑

vormd in onleesbaar materiaal (‘ciphertext’) door middel van een 
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wiskundig algoritme. Met de sleutel (vaak een lange reeks van cijfers 

en letters) kunnen de data weer leesbaar worden gemaakt. Vaak 

wordt een wachtwoord gebruikt om ook de sleutel te beveiligen.

Op grond van artikel 126m lid 6 Sv moet de aangebrachte versleute‑

ling door de aanbieder van het openbare telecommunicatienetwerk 

of ‑dienst ongedaan worden gemaakt. In de taplast ligt deze plicht 

tot ontsleuteling besloten, dus daarvoor hoeft geen apart bevel wor‑

den afgegeven door de officier van justitie.17 Ondanks het ontsleutel‑

bevel kan de ISP, waar de tap meestal wordt geplaatst, het verkeer in 

veel gevallen niet ontsleutelen. Het verkeer wordt immers vaak door 

tussenliggende diensten versleuteld. De ISP draagt in die situatie 

geen kennis van de versleuteling. De tussenliggende diensten hoe‑

ven vaak niet aan een taplast te voldoen en daarmee ook niet aan de 

ontsleutelplicht. Bovendien bevinden de diensten zich, zoals eerder 

aangegeven, dikwijls in het buitenland.

In de afgelopen jaren zijn bijvoorbeeld de populaire communica‑

tiediensten Gmail en Twitter standaard van versleuteling voorzien 

en andere populaire (communicatie)diensten, zoals Facebook en 

Hotmail, bieden versleuteling nu (in maart 2012) als optie aan.18 Bij 

een internettap bij een ISP is het gegevensverkeer van de computer 

naar de website ‘http://www.website.com’ bijvoorbeeld zichtbaar, 

maar bij ‘https://www.website.com’ in het geheel niet, voor zover 

versleuteling over het gehele communicatieproces wordt aangebo‑

den. Het verkeer wordt in het tweede geval namelijk versleuteld met 

het SSL‑protocol.19

Burgers kunnen ook zelf van versleuteling gebruik maken teneinde 

de inhoud van het communicatieverkeer voor opsporingsinstanties 

onzichtbaar te maken. Daarbij kan bijvoorbeeld worden gedacht 

aan versleuteling van e‑mailverkeer via het populaire programma 

Pretty Good Privacy (PGP). Hierbij is het echter wel van belang dat 

zowel de verzender als de ontvanger zorgvuldig en consistent met 

het versleutelsysteem omgaat. Justitie kan de verdachte vooralsnog 

17 Kamerstukken II 1998/99, 26 671, nr. 3, p. 24 (MvT Wet computercriminaliteit II).
18 De Nederlandse socialenetwerkdienst Hyves lijkt overigens geen versleuteling toe 

te passen. Opgemerkt kan worden dat veel berichten op Twitter openbaar zijn, met 
uitzondering van zogeheten privéberichten die kunnen worden verstuurd.

19 SSL staat voor ‘Secure Socket Layer’. Opgemerkt moet worden dat ook allerlei andere 
internetprotocollen versleuteld kunnen worden. In dit artikel wordt verder niet op deze 
technische aspecten ingegaan.
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geen bevel geven tot ontsleuteling van communicatieverkeer op 

grond van artikel 126m lid 7 Sv.20

De internettap als opsporingmethode om kennis te nemen van de 

inhoud van communicatie heeft mede door encryptie sterk aan 

effectiviteit ingeboet. In de Verenigde Staten is dit probleem door de 

FBI aangekaart als de ‘Going Dark Problem’.21

WiFi en Hotspots

WiFi is een techniek waarvan mensen gebruik kunnen maken voor 

draadloos internet. Apparaten als laptops, smartphones, iPads 

en andere draagbare computers kunnen automatisch verbinding 

maken met een router die het draadloze signaal uitzendt. Een plek 

waar draadloze internettoegang wordt aangeboden, wordt een 

‘hotspot’ genoemd. Voor het aftappen van internet maakt het geen 

verschil of de verdachte na ontvangst van de verbinding van de ISP 

van een draadloos of vast netwerk gebruik maakt. Het probleem zit 

daar waar de verdachte van andere draadloze internetverbindingen 

gebruik maakt.

Draadloze verbindingen zijn tegenwoordig wijdverbreid beschik‑

baar. Gedacht kan worden aan bijvoorbeeld het WiFi‑netwerk van 

de buurvrouw of gratis aangeboden onbeveiligde netwerken in 

restaurants, treinen of cafés.22 Indien de internetgebruiker op reis is, 

kan bijvoorbeeld van verschillende netwerken achter elkaar gebruik 

worden gemaakt. Slechts bij de aanbieder waar een tapbevel wordt 

afgegeven, wordt het verkeer afgetapt en daardoor kan niet altijd de 

gehele internetcommunicatie van een verdachte worden afgeluis‑

terd. Indien opsporingsdiensten al het internetverkeer van een ver‑

dachte zouden willen aftappen, moet een tap worden geplaatst op 

20 Niet zelden geeft de verdachte echter vrijwillig zijn sleutel af. In dit artikel wordt verder 
niet ingegaan op het verplicht afgeven van encryptiesleutels.

21 Getuigenis van Valerie Caproni op 17 februari 2011, ‘Going dark: Lawful electronic sur
veillance in the face of new technologies’, p. 1: ‘In the everchanging world of modern 
communications technologies, however, the FBI and other government agencies are 
facing a potentially widening gap between our legal authority to intercept electronic 
communications pursuant to court order and our practical ability to actually intercept 
those communications.’ Beschikbaar via: http://judiciary.house.gov/hearings/pdf/ 
Caproni02172011.pdf (laatst geraadpleegd op 16 maart 2012).

22 Een voorbeeld van een zaak waarbij de verdachte gebruik maakte van de WiFiverbin
ding van de buurvrouw, waarna de politie en justitie bij het verkeerde huis een inval 
deden, is te vinden in de uitspraak van het Hof Den Haag 9 maart 2011, LJN BP7080.
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alle netwerk‑ en dienstaanbieders waarvan een verdachte gebruik 

maakt. Dat is in de praktijk vaak onmogelijk.

Kortom, een internettap zal niet altijd het door opsporingsdiensten 

gewenste resultaat opleveren, omdat maar een deel van de com‑

municatie via het afgetapte netwerk of dienst verloopt en omdat 

verdachten van veel niet‑aftapbare (soms standaard) versleutelde 

communicatie diensten gebruik kunnen maken die zich al dan niet 

in het buitenland bevinden.

Hoewel de inhoud van het gegevensverkeer vaak niet zichtbaar kan 

worden gemaakt, komen wel andere relevante gegevens over de tap 

voorbij. Hier wordt in de volgende paragraaf op ingegaan.

Verkeersgegevens en gegevens bij communicatieaanbieders

Uit de kenmerken van gegevensverkeer kan belangrijke informatie 

worden afgeleid. Aan de hoeveelheid of het type informatie is bij‑

voorbeeld te zien of een groot bestand is verstuurd of een gesprek 

heeft plaatsgevonden. Tevens kan de telecommunicatieaanbieder 

zien op welke tijdstippen een bepaald apparaat van de internet‑

verbinding gebruik maakt. Locatiegegevens die meekomen over de 

tap kunnen daarnaast aangeven waar de verdachte zich (grofweg) 

bevindt. Dergelijke gegevens worden ook wel ‘verkeersgegevens’ 

genoemd en kunnen na analyse belangrijk indirect bewijsmateriaal 

voor opsporingsdiensten opleveren.23 De informatie kan bijvoor‑

beeld ondersteunend bewijs opleveren dat een verdachte vanaf een 

bepaalde computer op een specifiek tijdstip van internet gebruik 

heeft gemaakt. Bovendien vormen de IP‑adressen waarmee de ver‑

dachte een verbinding maakt belangrijke aanknopingspunten voor 

verder onderzoek.

Het IP‑adres kan bijvoorbeeld leiden naar een webserver van een 

bepaalde website of de server van een instelling, bedrijf en/of 

communicatiedienst zoals Twitter, Gmail, Hotmail, Facebook of 

Hyves.24 Opsporingsdiensten kunnen vervolgens de aanbieders van 

 communicatiediensten en zelfs eenieder aanspreken met een bevel 

tot vordering van gegevens teneinde de verdachte te identificeren 

23 Zie ook Kamerstukken II 2007/08, 31 145, nr. 9, p. 6.
24 Zie ook Kamerstukken I 2008/09, 31 145, F, p. 4 (nadere MvA).
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of de inhoud van de communicatie te achterhalen. Het spoor (in dit 

geval het IP‑adres) kan ook leiden naar een anonimiseringsdienst 

zoals een proxy‑ of VPN‑dienstverlener. Bij deze dienstaanbieders 

kan tevens een vordering tot het afgeven van identificerende of 

opgeslagen gegevens worden gedaan.25

Aanbieders van elektronische openbare telecommunicatie‑

netwerken en ‑diensten zijn per 1 september 2009 verplicht ver‑

keersgegevens met betrekking tot internetverkeer voor zes maanden 

te bewaren.26 De gegevens moeten worden bewaard teneinde te 

garanderen dat die gegevens beschikbaar zijn voor het onderzoeken, 

opsporen en vervolgen van ernstige criminaliteit.27 De bewaarplicht 

geldt niet voor aanbieders van communicatiediensten die niet onder 

het begrippenpaar uit de Telecommunicatiewet vallen. De gegevens 

die voorhanden zijn bij aanbieders van communicatiediensten kun‑

nen echter wel met een bevel van een opsporingsambtenaar of OvJ 

worden gevorderd. De regels voor het vorderen van gegevens door 

politie en justitie zijn in het Wetboek van Strafvordering geïmple‑

menteerd met de Wet bevoegdheden vorderen gegevens uit 2006.28 

Voor het vorderen van gegevens bij communicatieaanbieders in de 

zin van artikel 126la Sv geldt een ander regime dan voor het vorde‑

ren van gegevens bij overige instellingen, bedrijven of natuurlijk 

personen.

Bij een aanbieder van een communicatiedienst kunnen op grond 

van artikel 126n Sv gegevens worden gevorderd over een gebruiker 

van een communicatiedienst en het communicatieverkeer met 

betrekking tot die gebruiker. De vordering kan door een OvJ worden 

afgegeven in het belang van een opsporingsonderzoek bij een mis‑

drijf zoals bedoeld in artikel 67 Sv. Met betrekking tot de opgeslagen 

gegevens bij de communicatieaanbieder kan worden gedacht aan de 

25 Zie bijvoorbeeld Martin, 2011. De verdachte werd gezocht voor het hacken van het 
‘Sony Playstation Network’ in 2011. De verdachte maakte gebruik van de VPNservice 
met de – in deze context ironische – naam ‘Hide My Ass’. De dienst gaf echter de 
gebruikersgegevens en het IPadres van de thuiscomputer van de verdachte af op 
vordering van de FBI.

26 Zie Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens, Stb. 2009, 360. De bewaartermijn 
voor verkeersgegevens met betrekking tot het internetgebruik is op 16 juli 2011 van 
twaalf maanden naar zes maanden verlaagd (Stb. 2011, 350). De wet is een implemen
tatie van de Richtlijn dataretentie (2006/24/EG).

27 Kamerstukken II 2006/07, 31 145, nr. 3, p. 2 (MvT Wet bewaarplicht telecommunicatie
gegevens).

28 Wet van 16 juli 2005, Stb. 2005, 390.
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naam en adresgegevens van de verdachte, rekeninghoudergegevens, 

het e‑mailadres en het IP‑adres dat wordt opgeslagen ten tijde van 

de registratie. In zogenoemde loggegevens van een communicatie‑

aanbieder zijn soms ook IP‑adressen te vinden van de computer 

waarmee de (ook eventueel onbevoegde) gebruiker van een account 

op een bepaald tijdstip gebruik heeft gemaakt. Deze informatie 

kan van belang zijn in een opsporingsonderzoek, omdat zij meer 

informatie verstrekt over een bepaalde verdachte en over de com‑

municatiemiddelen waarvan gebruik is gemaakt.

Hoewel de inhoud van communicatie via een communicatie‑

dienstaanbieder door versleuteling niet altijd bij een tap zichtbaar 

is, kunnen de opgeslagen inhoudelijke berichten doorgaans wel bij 

communicatieaanbieders worden gevorderd. Opgeslagen gegevens 

kunnen op bevel van een OvJ met een schriftelijke voorgaande 

machtiging van de rechter‑commissaris worden gevorderd op grond 

van artikel 126ng lid 2 Sv, indien het onderzoek dit dringend vordert 

bij misdrijven die een ernstige inbreuk op de rechtsorde opleveren. 

Daarbij kan worden gedacht aan verstuurde privéberichten die 

via sociale‑netwerkdiensten, zoals Hyves, Facebook en Twitter, 

zijn verstuurd of opgeslagen foto’s en e‑mails bij ISP’s en webmail‑

aanbieders. De toenmalige minister van Justitie heeft aangegeven 

dat er voor het aftappen van e‑mailverkeer en het vorderen van 

opgeslagen e‑mailberichten geen verschil in voorwaarden voor de 

procedure is.29 De reden daarvoor is dat de inbreuk op de persoon‑

lijke levenssfeer van de betrokkene bij beide opsporingsbevoegd‑

heden vergelijkbaar is.

Belangrijke communicatieaanbieders, zoals Facebook, Google, 

Microsoft en Twitter, bevinden zich echter in het buitenland. In de 

Verenigde Staten gelden andere strafvorderlijke regels dan in Neder‑

land. Gegevens bij deze bedrijven kunnen slechts met toestemming 

van de aangezochte staat of een rechtshulpverzoek worden verkre‑

gen. Niet altijd wordt aan de vordering voldaan en het brengt in de 

regel vertraging met zich mee. Toch is de wetgeving in de Verenigde 

Staten voor het verkrijgen van de gegevens enigszins vergelijkbaar 

met die van Nederland, omdat beide landen het Cybercrimeverdrag 

29 Kamerstukken II 2004/05, 26 671, nr. 10, p. 10 (NV II).
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geratificeerd hebben.30 Op grond van artikel 32 sub b Cybercrime‑

verdrag kunnen gegevens zonder rechtshulpverzoek direct worden 

opgevraagd bij het bedrijf dat over de gegevens handelingsbevoegd 

is. Die bevoegdheid gegevens af te staan zou kunnen worden 

afgeleid uit de overeenkomst die is afgesloten met de gebruiker 

van de communicatiedienst.31 Het bedrijf moet wel toestemming 

verlenen tot het verstrekken van die gegevens.32 Onduidelijk is welke 

Amerikaanse bedrijven, wellicht onder hun eigen voorwaarden, 

gegevens vrijwillig afstaan aan buitenlandse opsporingsinstanties 

en welke bedrijven dat slechts na een officiële rechtshulpprocedure 

doen. Indien het verzoek tot vorderen van gegevens niet via een 

officieel rechtshulpverzoek bij een Amerikaanse autoriteit verloopt, 

valt een zekere mate van controle weg en dat kan nadelig zijn voor 

de rechtsbescherming van de betrokkene.

Statistieken over de hoeveelheid vorderingen die door opsporings‑

instanties bij communicatieaanbieders worden gedaan, zijn 

schaars.33 De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie geeft in 

antwoord op Kamervragen aan dat de korpschef van het Korps Lan‑

delijke Politie Diensten (KLPD) en de voorzitter van het College van 

Procureurs‑Generaal hebben laten weten dat ‘het belang van opspo‑

ring en vervolging zich verzet’ tegen het aanbieden van statistieken 

over vorderingen bij sociale‑netwerkdiensten.34 De staatssecretaris 

heeft deze stellingname verder niet toegelicht.

30 Verdrag inzake de bestrijding van strafbare feiten verboden met elektronische 
netwerken, Trb. 2002, 18. In art. 16 t/m 18 van het Cybercrimeverdrag zijn bepalingen 
opgenomen met verplichtingen voor de verdragsstaten over het beschikbaar stellen 
van gegevens onder bepaalde voorwaarden voor opsporingsdoeleinden.

31 Kamerstukken II 2004/05, 26 671, nr. 10, p. 25 (NV II).
32 Explanatory Report Cybercrimeverdrag, par. 294, beschikbaar op: http://conventions.

coe.int/Treaty/en/Reports/Html/185.htm (laatst geraadpleegd op 16 maart 2012).
33 Google publiceert daarentegen sinds kort in haar ‘transparency report’ ook statistieken 

over opgevraagde gegevens door Nederlandse autoriteiten. In de periode van 1 januari 
2011 tot 30 juni 2011 is 64 keer een vordering gedaan voor in totaal 213 gebruikers. In 
48% van de gevallen werd door Google aan de vordering voldaan. Beschikbaar via: 
www.google.com/transparencyreport/governmentrequests/NL/ (laatst geraadpleegd 
op 16 maart 2012).

34 Zie Aanhangsel Handelingen II 2011/12, nr. 2011Z23302 (antwoord op Kamervragen 
van het lid El Fassed over onlineprivacy op 8 februari 2012).
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Ter overweging

De wetgever zou kunnen overwegen artikel 126m Sv aan te passen 

om tevens communicatieaanbieders in de zin van artikel 126la Sv 

aftapplichtig te maken in plaats van slechts aanbieders van open‑

bare telecommunicatiediensten en ‑netwerken. Enerzijds sluit dit 

beter aan bij de systematiek van het Wetboek van Strafvordering; 

er kan dan meer inhoudelijke informatie realtime worden vergaard 

bij bedrijven op Nederlands grondgebied wanneer de verdachte via 

internet heeft gecommuniceerd. Als bijvoorbeeld ‘slechts’ netwerk‑

verkeer bij Hyves wordt afgetapt, levert dit wellicht een minder grote 

inbreuk op privacy op dan wanneer al het internetverkeer bij een ISP 

wordt afgetapt. Anderzijds roept de maatregel wellicht weerstand 

op en brengt deze extra kosten voor de communicatieaanbieder met 

zich mee. Mogelijk wordt innovatie beperkt als een dergelijk brede 

aftapplicht wordt ingevoerd, omdat nieuwe communicatiediensten 

en software aftapbaar gemaakt moeten worden. Daarnaast kan 

worden gewezen op een beveiligingsrisico. Als voorbeeld nemen we 

Skype. Mogelijk wordt Skype in de toekomst aftapbaar als gevolg 

van de overname van Skype door Microsoft in mei 2011.35 Het aftap‑

baar maken van Skype is denkbaar door via een ‘achterdeurtje’ in de 

software toegang te verschaffen tot een verbinding en zo het gesprek 

voor opsporingsinstanties op te laten nemen. Sommige deskundi‑

gen waarschuwen dat op deze wijze software opzettelijk onveilig 

wordt gemaakt. Deze kwetsbaarheid kan namelijk door kwaadwil‑

lenden worden uitgebuit, zodat ook criminelen zich toegang kunnen 

verschaffen tot de inhoud van communicatie.36 Voordat een der‑

gelijke verstrekkende wetswijziging wordt doorgevoerd zou meer 

onderzoek naar de maatregel wenselijk zijn.37

35 Zie www.computerworld.com/s/article/9218002/Microsoft_seeks_patent_for_spy_
tech_for_Skype (laatst geraadpleegd op 16 maart 2012).

36 Getuigenis van Susan Landau op 17 februari 2011, ‘Going dark: Lawful electronic  
surveillance in the face of new technologies’. Beschikbaar via: http://judiciary.house.
gov/hearings/pdf/Landau02172011.pdf (laatst geraadpleegd op 16 maart 2012).

37 Overigens moet er zowel bij de reguliere internettap als bij een tap bij een communica
tieaanbieder worden nagedacht over hoe moet worden omgegaan met geheimhouders
gesprekken. In dit artikel wordt op dat aspect verder niet ingegaan.
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Tevens kan worden overwogen de bewaarplicht voor internet‑

gegevens naar communicatieaanbieders uit te breiden. Op dit 

moment geldt de bewaarplicht alleen voor aanbieders van openbare 

telecommunicatienetwerken en ‑diensten. Met een bewaarplicht 

wordt de beschikbaarheid van verkeersgegevens veiliggesteld. 

Een dergelijke maatregel maakt echter een ernstige inbreuk op de 

persoonlijke levenssfeer van de betrokkene en brengt aanzienlijke 

kosten met zich mee (zie ook Prins, 2002, p. 322‑323). Het is de vraag 

of een dergelijke plicht aan communicatieaanbieders moet worden 

opgelegd en welke uitvoerbaarheidsproblemen daarbij zullen 

ontstaan.

Een alternatieve manier om tóch inhoudelijke communicatie te 

verkrijgen is door de vertrouwelijke communicatie te vergaren met 

een technisch hulpmiddel. Deze bijzondere opsporingsbevoegdheid 

kan op grond van artikel 126l Sv worden ingezet. In een woning is 

het plaatsen van een technisch hulpmiddel alleen mogelijk bij ver‑

denking van een misdrijf waar minimaal acht jaar gevangenisstraf 

op staat. In antwoord op Kamervragen van de leden Gesthuizen en 

El Fassed op 7 februari 2012 heeft minister Opstelten aangegeven 

dat het technische hulpmiddel ook een softwareprogramma op de 

computer van de verdachte zou kunnen zijn.38 Gegevensverkeer kan 

theoretisch gezien direct op de computer zelf worden gekopieerd 

en met de software worden doorgestuurd naar de politie. Het ver‑

keer wordt dan ‘afgetapt’ voordat versleuteling plaatsvindt en op 

die manier kan het probleem van versleuteling worden omzeild. 

De software kan ook een functionaliteit hebben waarbij toets‑

aanslagen, waaronder wachtwoorden, van de computergebruiker 

geregistreerd en doorgestuurd worden. Met de wachtwoorden kan 

encryptie eventueel ongedaan worden gemaakt. In de literatuur 

wordt wel aangenomen dat het plaatsen van software op de compu‑

ter voor het opnemen van vertrouwelijke communicatie is toege‑

staan (Verbeek e.a., 2000, p. 155; Koops, 2007, p. 118). Mijns inziens 

is het echter niet toegestaan de software op afstand via internet 

te plaatsen door in te breken op de computer van de verdachte, 

omdat het een ontoelaatbare inbreuk levert op de persoonlijke 

levenssfeer van de verdachte, waarvoor geen expliciete grondslag 

38 Aanhangsel Handelingen II 2010/11, nr. 2011Z22778. In de antwoorden wordt aan
gegeven dat van de software sporadisch in een opsporingsonderzoek gebruik wordt 
gemaakt.
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in het Wetboek van Strafvordering voorhanden is (Oerlemans, 2011, 

p. 901‑903).

Conclusie

De internettap wordt op een bepaald IP‑adres geplaatst bij een 

aanbieder van een openbaar telecommunicatienetwerk of ‑dienst. 

Daarbij wordt niet slechts (internet)telefonieverkeer afgetapt, 

maar kan het gehele internetgebruik op tal van verschillende 

apparaten worden afgetapt. In de praktijk zal een internettap vaak 

bij een ISP worden geplaatst. Hostingproviders en andere com‑

municatiedienstaanbieders kunnen wel vrijwillig meewerken bij 

de tenuitvoerlegging van een internettap. Aangezien burgers in 

toenemende mate afhankelijk worden van internetcommunicatie 

neemt de internettap een cruciale plaats in bij moderne opspo‑

ringsonderzoeken en is de verwachting dat van de bijzondere 

opsporingsbevoegdheid in toenemende mate gebruik zal worden 

gemaakt.

Niet duidelijk is aan welke bedrijven en instanties de aftaplast pre‑

cies kan worden opgelegd. Deze onduidelijkheid leidt ertoe dat een 

deel van het internetverkeer niet kan worden afgetapt of de inhoud 

van het gegevensverkeer niet zichtbaar is voor opsporingsdiensten. 

Zelfs indien de wettelijke regeling met betrekking tot aftappen van 

telecommunicatie wordt aangepast, zal een deel van het verkeer 

van een verdachte niet kunnen worden afgetapt, omdat de betrok‑

kene bijvoorbeeld gebruik maakt van veel verschillende (WiFi‑)

netwerken, al dan niet bewust gebruik maakt van versleuteling, of 

de communicatieaanbieder waarvan de betrokkene gebruik maakt 

zich in het buitenland bevindt en deze aanbieder Nederlandse tap‑

vorderingen weigert uit te voeren. Aanpassing van wetgeving is niet 

vanzelfsprekend, omdat aan een plicht tot aftapbaarheid kosten zijn 

verbonden en deze wellicht onwenselijke neveneffecten met zich 

meebrengt met betrekking tot beveiliging en innovatie. Daarnaast 

moeten wettelijke regelingen worden afgewogen tegen het recht op 

privacy van de betrokkenen.

Hoewel niet alle inhoudelijke informatie kan worden afgetapt, heeft 

de internettap naar mijn mening wél een toekomst. Uit de kenmer‑

ken van het gegevensverkeer kunnen opsporingsdiensten namelijk 

relevante informatie afleiden. De zogeheten  verkeersgegevens 
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 kunnen als bewijsmateriaal dienen, omdat ze informatie geven over 

gedragingen van verdachten, en aanknopingspunten bieden voor 

verder onderzoek. Indien verdachten van anonimiseringsdiensten 

gebruikmaken om de identiteit of bepaald gegevensverkeer te ver‑

bergen, kan dit wellicht uit een internettap worden afgeleid, waarna 

bij de dienstaanbieder gegevens kunnen worden gevorderd. Opge‑

slagen inhoudelijke communicatie bij communicatieaanbieders 

kan bovendien in principe met een vordering worden verkregen. De 

communicatie kan echter niet altijd realtime en onder de Neder‑

landse normen worden verkregen, zoals dat bij een telefoontap in 

het verleden meestal wel het geval was. Vergeleken met een internet‑

tap brengt het vorderen van gegevens achteraf in veel gevallen 

vertraging met zich mee. Toch lijken de gegevens van sommige com‑

municatieaanbieders in de Verenigde Staten onder omstandigheden 

direct opvraagbaar te zijn. Onduidelijk is onder welke voorwaarden 

de gegevens worden verstrekt. Dit kan de rechtsbescherming van 

betrokkenen in gevaar brengen.

Kortom, het is niet vanzelfsprekend dat inhoudelijke communi‑

catie via internet kan worden afgetapt. Toch zal een internettap 

belangrijke informatie en aanknopingspunten verschaffen binnen 

een opsporingsonderzoek. In combinatie met andere bijzondere 

opsporingsbevoegdheden kunnen voor opsporingsdiensten goede 

resultaten worden behaald. Eventueel zouden bestaande regels 

scherper kunnen worden ingestoken of worden aangepast teneinde 

meer inhoudelijke communicatie te kunnen onderscheppen. Daar‑

bij moeten geen overhaaste beslissingen worden genomen en is enig 

onderzoek naar eventuele neveneffecten daarvan noodzakelijk.
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Opsporingsbevoegdheden en 
privacy

Een internationale vergelijking

J.B.J. van der Leij*

Eind mei is het WODC‑rapport over het gebruik van de telefoon‑ en 

internettap in de opsporing openbaar geworden (zie Odinot e.a., 

2012).1 In deze rapportage wordt een beeld geschetst van de wet‑

telijke kaders en het gebruik van de telefoon‑ en internettap in de 

opsporing in Nederland en in enkele ons omringende landen, te 

weten Engeland (en Wales), Zweden en Duitsland.

Dit onderzoek is verricht naar aanleiding van de politieke belang‑

stelling in Nederland die is ontstaan voor het veelvuldig gebruik van 

de telefoon‑ en internettap en de inbreuken op de bescherming van 

de persoonlijke levenssfeer van burgers die daarmee gepaard gaan. 

Zo is er, onder andere door de Tweede Kamer, naar voren gebracht 

dat uit een vergelijking van tapstatistieken (zie Albrecht e.a., 2003) 

blijkt dat er in Nederland veel vaker telefoongegevens worden 

afgetapt ten behoeve van de opsporing dan in veel andere westerse 

landen. Deze bevindingen hebben vragen opgeroepen over de wijze 

waarop de telefoontap in Nederland en in enkele ons omringende 

landen wordt ingezet en over de oorzaken van deze verschillen. De 

WODC‑rapportage geeft nader antwoord op die vragen. Op basis 

van hetgeen uit deze rapportage naar voren komt, wordt hieronder 

nader ingegaan op enkele aspecten van de problematiek rond het 

(veelvuldig) gebruik van de tap en de inbreuk die daarmee wordt 

gemaakt op de privacy van burgers.

In Nederland zijn opsporingsbevoegdheden die slechts een beperkte 

of lichte inbreuk maken op de privacy van burgers (zoals niet‑

stelselmatige observatie), niet expliciet als bevoegdheid in de wet 

* Mr. dr. Bas van der Leij is als wetenschappelijk medewerker verbonden aan het WODC.
1 Het rapport kan worden geraadpleegd op www.wodc.nl/. Deel III van de rapportage 

(Het gebruik van de tap in Engeland en Wales, Zweden en Duitsland ) is van de hand van 
ondergetekende. Dank gaat uit naar dr. Raphaela Carrière voor het schrijven van de 
Engelstalige samenvatting van deze bijdrage.

JV_03_12.indd   40 4-5-2012   10:36:17



41Opsporingsbevoegdheden en privacy

geregeld, maar gebaseerd op algemene wettelijke  taakstellingen.2 

Bevoegdheden die zeer risicovol zijn voor de integriteit en beheers‑

baarheid van de opsporing, of een inbreuk maken op grondrechten 

van burgers (zoals het recht op eerbiediging van de persoonlijke 

levenssfeer3), zijn wel apart in de wet geregeld, namelijk in het 

Wetboek van Strafvordering (Sv).4 Voorbeelden zijn stelselmatige 

observatie en de telefoontap. Omdat de wetgever de telefoontap (en 

ook het opnemen van vertrouwelijke communicatie) vanwege het 

indringende en geheime karakter ervan als een zeer ingrijpende 

opsporingsbevoegdheid beschouwt, heeft hij aan het gebruik extra 

zware voorwaarden en procedurele eisen verbonden. Zo is het 

formeel aan de officier van justitie voorbehouden om de telefoon‑

tap toe te passen en is de bevoegdheid alleen toegestaan bij zeer 

zware misdrijven, waarbij bovendien altijd vooraf een rechterlijke 

machtiging is vereist. Hierbij moet worden getoetst of de ingrij‑

pendheid van de opsporingsbevoegdheid in verhouding staat tot 

de ernst van het misdrijf (proportionaliteitsbeginsel), of de aard 

van het misdrijf een ernstige inbreuk op de rechtsorde oplevert5 

en of het onderzoek de inzet van de telefoontap dringend vordert 

(subsidiariteitsbeginsel).6 Verder is de telefoontap aan een termijn 

gebonden en is voorzien in een mededelingsplicht (notificatie) ach‑

teraf. Notificatie maakt het in beginsel mogelijk voor betrokkenen 

om zich achteraf over de toepassing van de telefoontap te beklagen.7 

In de praktijk blijkt dit niet of nauwelijks te gebeuren, mogelijk ook 

omdat voor een klager vaak niet duidelijk is waar hij heen moet met 

zijn klacht (zie Odinot e.a., 2012).

Op basis van het voorgaande komt de vraag op hoe de zojuist 

geconstateerde terughoudendheid van de wetgever als het gaat om 

het gebruik van de telefoontap, te rijmen valt met het gegeven dat 

2 Zie art. 2 Politiewet en art. 141 en 142 Sv.
3 Dit recht is neergelegd in art. 10 van de Grondwet, art. 8 EVRM en art. 17 IVBP.
4 Zie Kamerstukken II 1996/97, 25 403, nr. 3, p. 3 (MvT).
5 Dit betekent dat de delictsomschrijving alleen niet voldoende is voor inzet van de 

telefoontap. Tevens dienen de ernst van het feit en de omstandigheden waaronder het 
misdrijf is gepleegd of beraamd, te worden meegewogen bij de beoordeling of sprake 
is van een ernstige inbreuk op de rechtsorde.

6 Zie Kamerstukken II 1996/97, 25 403, nr. 3, p. 1112 (MvT).
7 In tegenstelling tot wat de onderzoeksresultaten van Beijer e.a. (2004, p. 145146) laten 

zien, blijkt dat anno 2011 in de onderzochte parketten doorgaans wel wordt genotifi
ceerd, zie Odinot e.a., 2012, p. 96 e.v.
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het afluisteren van telefoongesprekken in Nederland relatief vaak 

gebeurt.

Statistieken en praktijk

De verschillende tapstatistieken uit de WODC‑rapportage (Odinot 

e.a., 2012) bevestigen dat de telefoontap in Nederland, in vergelij‑

king met Engeland, Zweden en Duitsland, inderdaad veel wordt 

ingezet.8 De toename van het aantal telefoontaps vanaf 1998 is toe 

te schrijven aan de opkomst van de mobiele telefonie. Overigens is 

het wel zo dat het aantal telefoontaps op vaste lijnen in Nederland 

de laatste jaren min of meer stabiel is en dat het totale aantal tele‑

foontaps in de afgelopen tijd afneemt.9 De tapstatistieken van de 

verschillende onderzochte landen zijn evenwel moeilijk met elkaar 

te vergelijken, omdat het aantal ingezette taps in al deze landen op 

een verschillende wijze wordt geregistreerd. Zo wordt in Nederland 

het aantal afgetapte telefoonnummers geteld en in Engeland het 

aantal personen geteld voor wie een tapbevel wordt afgegeven. 

Tussentijdse mutaties worden in Engeland apart geregistreerd.10 In 

Zweden kunnen er meerdere tapbevelen worden afgegeven voor één 

persoon en binnen elk bevel weer meerdere nummers worden opge‑

nomen. In Duitsland worden, evenals in Nederland, tapbevelen op 

telefoonnummer geregistreerd.

De Nederlandse cijfers geven geen duidelijkheid over het aantal per‑

sonen dat jaarlijks wordt afgetapt (zoals dat in Engeland en Zweden 

het geval is) of over het aantal opsporingsonderzoeken waarin een 

tap wordt ingezet (zoals dat in Zweden gebeurt). Het kan goed zijn 

dat in bepaalde gevallen grote aantallen telefoontaps op een beperkt 

aantal verdachten zijn gericht. Dit kan ontstaan doordat verdachten 

(soms) regelmatig van telefoon en/of telefoonnummer wisselen en 

doordat bijvoorbeeld de telefoontaps niet doorlopend aangesloten 

8 Het peiljaar is 2007. In dat jaar zijn in Nederland (naar schatting) 24.982 tapbevelen 
afgegeven. In Duitsland betrof dat 44.278 tapbevelen, in Engeland 1.881 en in Zweden 
966 tapbevelen. Zie Odinot c.s., 2012. Het absolute aantal tapbevelen in 2007 ligt in 
Duitsland hoger dan in Nederland, maar Duitsland is dan ook een veel groter land met 
veel meer inwoners dan Nederland.

9 Zie Odinot e.a., 2012, tabel 1 en 2, p. 5657. Over de duur van de tap zijn in Nederland 
geen cijfers bekend.

10 Bijvoorbeeld de verandering van telefoonnummer van dezelfde persoon.
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zijn geweest. Hierdoor is niet te zeggen hoeveel burgers er daadwer‑

kelijk jaarlijks te maken krijgen met een dergelijke inbreuk op hun 

privacy. Wel is met enige zekerheid te stellen dat het totaal aantal 

telefonisch afgeluisterde burgers een stuk lager is dan het aantal 

ingezette telefoontaps. De op voorhand geconstateerde ongerijmd‑

heid tussen de terughoudendheid van de wetgever over de inzet van 

de telefoontap en hetgeen uit de tapstatistieken naar voren komt, 

wordt daardoor minder pregnant.

In het algemeen blijken Nederlandse opsporingsteams zorgvuldig 

te overwegen of een tap noodzakelijk is en neigen ertoe gebruik 

te maken van lichtere opsporingsbevoegdheden als daarmee kan 

worden volstaan (Odinot e.a., 2012). De inbreuk op de privacy van 

burgers blijkt hierbij evenwel niet de leidraad te zijn. De afweging 

om de tap al dan niet in te zetten heeft er vooral mee te maken dat 

het middel als zeer arbeidsintensief wordt beschouwd. Rechters‑

commissarissen (R‑C’s) geven bovendien aan weinig tapaanvragen 

af te wijzen. In de toetsing van de tapaanvraag zoeken de R‑C’s de 

bescherming van de privacy vooral in het begrenzen van de duur 

van de inbreuk door te letten op de termijnen waarvoor een tapbevel 

wordt afgegeven (Odinot e.a., 2012). Voor minder ernstige misdrij‑

ven en voor niet‑verdachten (derden) worden doorgaans kortere 

termijnen aangehouden dan voor zwaardere misdrijven en voor 

verdachten in strafzaken. Dit is toch wel een opmerkelijke insteek 

in de rechterlijke toetsing, omdat meer voor de hand zou liggen om 

bij rechtsbescherming tegen inbreuk op de privacy het niveau van 

betrokkenheid (een inhoudelijk criterium) als richtsnoer te nemen 

en niet de duur van de inbreuk. Ook de wetgever is daar destijds van 

uitgegaan.11 Het ligt in het kader van (materiële) rechtszekerheid dan 

ook veel meer voor de hand om vast te houden aan een inhoudelijk 

criterium bij het bepalen van de inbreuk op de privacy en vervolgens 

de eventuele bescherming daaraan vast te koppelen.

De geconstateerde wijze van rechtsbescherming kan evenwel te 

maken hebben met de omstandigheid dat er binnen de Nederlandse 

opsporingspraktijk geen werkbare alternatieven worden gezien voor 

de telefoontap. Dat maakt de wettelijke subsidiariteitstoets bij een 

tapaanvraag veelal tot een formaliteit en kan een R‑C (in sommige 

gevallen) niet anders doen dan zowel de kool als de geit sparen. Dit 

lijkt niet overeen te stemmen met de terughoudendheid waarmee 

11 Zie Kamerstukken II 1996/97, 25 403, nr. 3, p. 10 (MvT).
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de wetgever destijds aankeek tegen het gebruik van de telefoontap 

(immers extra zware voorwaarden en procedurele eisen ingebouwd 

rond het gebruik van deze bevoegdheid). Het is maar de vraag of een 

dergelijke wijze van rechtsbescherming ook voor de opsporings‑

praktijk op langere termijn zijn vruchten zal (blijven) afwerpen, 

omdat het niet wezenlijk dwingt tot nadenken over werkbare alter‑

natieven voor de telefoontap.

Inzet en zwaarte van opsporingsbevoegdheden

Niet alleen wordt er in Nederland veel gebruik gemaakt van de 

telefoontap, ook wordt in ons land de telefoontap veel vaker ingezet 

dan andere (bijzondere) opsporingsbevoegdheden. Deze werkwijze 

kan niet worden losgekoppeld van de maatschappelijke context. 

De IRT‑affaire heeft ervoor gezorgd dat de politie en het Openbaar 

Ministerie terughoudender zijn geworden met het toepassen van 

bepaalde opsporingsmiddelen, zoals infiltratie (zie Odinot e.a., 

2012). Tegelijkertijd is er veel geïnvesteerd in de infrastructuur 

van het tappen. Tappen is in Nederland een geaccepteerd en breed 

ingezet opsporingsinstrument, terwijl er voor andere opsporings‑

bevoegdheden, zoals infiltratie en het plaatsen van apparatuur voor 

het opnemen van vertrouwelijke communicatie (OVC), veel meer 

een ethische drempel lijkt te bestaan.

De vraag is in hoeverre in Zweden, Engeland en Duitsland de situ‑

atie anders is. Wordt daar in verhouding tot andere opsporings‑

bevoegdheden relatief veel of weinig getapt en hoe wordt aangeke‑

ken tegen de inbreuk die de telefoontap maakt op de privacy van 

burgers?

Zweden

In 2009 heeft in Zweden circa 75% van alle afgegeven machtigingen 

voor heimelijke opsporingsmethoden betrekking op de telefoontap 

en de overgebleven 25% op andere heimelijke  opsporingsmethoden. 

Toch blijkt dat er tot nog toe in Zweden in relatief weinig zaken 

gebruik wordt gemaakt van heimelijke opsporingsmethoden, zoals 

de telefoontap. Een klein aantal omvangrijke opsporingsonderzoe‑

ken kan grote invloed hebben op de jaarcijfers.
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Men beschouwt in Zweden de inzet van de telefoontap, naast het 

gebruik van afluisterapparatuur, als een grote inbreuk op de privacy 

van burgers. Dit kan verklaren waarom Zweden op papier de meest 

uitgebreide rechtsbescherming tegen heimelijke opsporingsme‑

thoden heeft van de onderzochte landen. Zo bestaat daar naast 

notificatieplicht de rechtsfiguur van de offentliga ombud (openbaar 

vertegenwoordiger). Deze is de tegenhanger van de openbaar 

aanklager bij zittingen voor de rechtbank en heeft als taak om de 

rechten en integriteitbelangen van individuen in het algemeen te 

bewaken. Hij dient alle aspecten naar voren te brengen, waaronder 

ook de bescherming van de integriteit van derden.

Daarnaast kent Zweden vanaf 2008 een zogenoemde Säkerhets- och 

integritetsskyddsnämnden (Veiligheid‑ en integriteitbeschermings‑

commissie). Deze commissie ziet toe op onder andere het gebruik 

van heimelijke opsporingsmiddelen door misdaadbestrijdende 

overheidsinstanties en daarmee verband houdende activiteiten. 

Iedere burger in Zweden kan naar deze commissie gaan met het 

verzoek om na te gaan of er tegen hem of haar heimelijke opspo‑

ringsmiddelen zijn toegepast. Politie en justitie moeten meewerken 

aan een door deze commissie ingesteld onderzoek. Deze commissie 

toetst echter alleen de (on)rechtmatigheid van het overheidsoptre‑

den. De aanvrager (burger) wordt ook alleen daarover geïnformeerd 

(zie Odinot e.a., 2012).

Engeland

Ook in Engeland blijkt de telefoontap als heimelijk opsporingsmid‑

del niet frequent te worden ingezet. Hoewel het hierbij van belang is 

dat in Engeland tapgesprekken (tot op heden) niet kunnen worden 

gebruikt als bewijsmiddel in een strafzaak, is de oorzaak voor het 

relatief weinig inzetten van de telefoontap volgens een geïnter‑

viewde opsporingsambtenaar vooral een gevolg van de strenge 

proportionaliteits‑ en subsidiariteitseisen die aan deze opsporings‑

bevoegdheid worden gesteld. Dit leidt ertoe dat het middel feitelijk 

alleen bij de meest ernstige misdrijven wordt ingezet (zie Odinot 

e.a., 2012).

Daar komt nog bij dat voor de inzet van de telefoontap een zwaar‑

dere autorisatieprocedure is opgetuigd dan voor andere heimelijke 

opsporingsmiddelen, zoals Covert Human Intelligence Sources 

(CHIS) of Intrusive Surveillance (IS). Onder IS kan bijvoorbeeld het 
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gebruik van afluisterapparatuur vallen. Bij een aanvraag voor een 

telefoontap moet namelijk steeds een Secretary of State goedkeuring 

verlenen, terwijl dat voor de andere genoemde opsporingsbevoegd‑

heden doorgaans niet het geval is. Met andere woorden, de inbreuk 

op de privacy van een burger door gebruik te maken van een tele‑

foontap wordt als ernstiger beschouwd dan een inbreuk door middel 

van een CHIS of een IS.

Misschien dat daarom in Engeland veel meer gebruik gemaakt 

wordt van informanten, of beter gezegd van CHIS, dan van de tele‑

foontap. Een CHIS is iemand die een persoonlijke of andersoortige 

relatie aangaat met een persoon met als doel, zonder dat laatst‑

genoemde persoon dat weet, het verkrijgen of openbaar maken van 

informatie of het voor een andere persoon toegankelijk maken van 

informatie.12 Een undercovertraject voldoet aan deze omschrijving 

indien er sprake is van een min of meer bestendige relatie tussen 

de undercoveragent en een andere persoon.13 De resultaten van het 

inzetten van IS en CHIS kunnen, anders dan bij de telefoontap het 

geval is, wel als bewijs in een strafzaak worden gebruikt.

Een van de eerste middelen die in de opsporing in Engeland wordt 

ingezet, is evenwel het opvragen van verkeersgegevens.14 Met deze 

gegevens kan het opsporingsteam een beeld krijgen van het (tele)

communicatieverkeer van een betrokkene alvorens wordt overge‑

gaan tot de inzet van een telefoontap. Deze gegevens kunnen in een 

strafzaak ook worden gebruikt als bewijs.

Individuele klachten over (onrechtmatig) aftappen kunnen in Enge‑

land worden ingediend bij het Investigatory Powers Tribunal, een van 

de politie en justitie onafhankelijk orgaan, dat qua bevoegdheden 

vergelijkbaar is met de hierboven genoemde Zweedse Veiligheid‑ 

en integriteitbeschermingscommissie. Anders dan in Nederland 

bestaat er in Engeland geen notificatieplicht.

12 Zie Covert Human Intelligence Sources Code of Practice, Section 2.1.
13 Dit betekent dat bijvoorbeeld een eenmalige pseudokoop of het eenmalig inzetten van 

een lokmiddel niet is aan te merken als een CHIS. Zie ook Kruisbergen en De Jong, 
2010.

14 Onder verkeersgegevens vallen onder andere de gebruikersgegevens, datum en tijdstip 
van de verbinding en locatiegegevens tijdens de verbinding.
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Duitsland

Ook in Duitsland lijkt het opvragen van verkeersgegevens zich te 

ontwikkelen tot een zelfstandige opsporingsmethode, die naast en 

los van de telefoontap kan worden ingezet (zie Odinot e.a., 2012).15 

Niettemin blijkt uit interviews met politieambtenaren dat de tele‑

foontap in Duitsland een zeer belangrijk opsporingsmiddel is in de 

bestrijding van zware criminaliteit. Uit de Duitse tapstatistieken 

van de afgelopen jaren blijkt niet dat vaste lijnen veelvuldig worden 

getapt, maar over dezelfde periode geldt dat zeer zeker wel voor 

mobiele telefoons. Hier is sprake van een exponentiële stijging van 

het gebruik van telefoontaps. Een verklaring hiervoor is de eveneens 

exponentiële groei in het gebruik van mobiele telefoons (zie Odinot 

e.a., 2012). Deze ontwikkelingen in het gebruik van de mobiele tele‑

foon en de telefoontap zijn vergelijkbaar met die in Nederland.

Naast de telefoontap wordt ook gebruik gemaakt van afluisterap‑

paratuur. Undercoveroperaties lijken minder aantrekkelijk te zijn 

als alternatief voor de telefoontap, vooral vanwege de minder een‑

voudige uitvoerbaarheid ervan. Overigens lijkt het wel zo te zijn dat 

de inzet van opsporingsbevoegdheden in het kader van proactief 

politieoptreden doorgaans eenvoudiger te realiseren is dan in de 

opsporingsfase (reactieve fase). Dit verschil hangt samen met het 

onderscheid dat in Duitsland wordt gemaakt tussen het Polizeirecht 

(ook wel Ordnungsrecht of Sicherheitsrecht genoemd) enerzijds en 

het Straf(prozeβ)recht anderzijds. Het Polizeirecht staat in het teken 

van het afwenden van gevaar (Gefahrenabwehr) en het straf(proces)

recht begint in beginsel daar waar het overheidsoptreden ter afwen‑

ding van gevaar ophoudt. In de proactieve fase beslist alleen de 

korpschef over de inzet van opsporingsmethoden, in de reactieve 

fase is dat de Staatsanwalt (openbaar aanklager) en een Ermitt-

lungsrichter (zie Kruisbergen en De Jong, 2010). Niettemin moet in 

Duitsland elk overheidsoptreden waarbij inbreuk wordt gemaakt op 

de grondrechten van burgers, zijn gebaseerd op een voorziening in 

de wet die de grondslag voor het overheidsingrijpen ook in concreto 

regelt. Dit betekent dat indien gebruik wordt gemaakt van bijvoor‑

15 In Nederland is men echter van mening dat er te veel informatie wordt gemist indien 
alleen wordt afgegaan op de verkeersgegevens en geen gebruik wordt gemaakt van de 
telefoontap, zie Odinot e.a., 2012.
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beeld een undercoveroperatie de rechter de proportionaliteit van de 

grondwetsinbreuk kan toetsen.

Wettelijk is de Staatsanwalt verplicht om achteraf degenen die zijn 

afgetapt hiervan op de hoogte te stellen (benachrichtigen). In de 

praktijk blijkt dat evenwel niet altijd mogelijk te zijn, omdat vaak 

niet duidelijk is wie de personen in werkelijkheid zijn die deelnemen 

aan de telefoongesprekken.

Tot besluit

Hoewel in Nederland veel wordt getapt, zijn de statistieken in die zin 

enigszins misleidend dat niet afgetapte personen zijn geteld, maar 

telefoonnummers. Hierdoor is de groep personen waarbij inbreuk 

op de privacy is gemaakt minder groot dan aanvankelijk gedacht. 

Het neemt niet weg dat er in de Nederlandse opsporingspraktijk nog 

weinig oog lijkt te zijn voor minder ingrijpende alternatieven voor 

de tap, zoals die zich in met name Engeland en Duitsland lijken te 

ontwikkelen.

Van alle drie onderzochte landen lijkt Duitsland qua regelgeving, 

gebruik van de telefoontap en percepties over inbreuk op de privacy 

het dichtste bij Nederland te staan. Een belangrijk verschil tussen 

Nederland en de andere onderzochte landen is evenwel dat in Zwe‑

den, Duitsland en Engeland veel minder terughoudend met andere 

heimelijke opsporingsmethoden dan de telefoontap wordt gewerkt.

Wat verder nog opvalt is dat in Zweden, waar sowieso weinig gebruik 

wordt gemaakt van heimelijke opsporingsmethoden (dus inclusief 

de telefoontap), de rechtsbescherming tegen (onrechtmatig) over‑

heidsoptreden op papier veel beter is geregeld dan in landen waar 

relatief veel gebruik wordt gemaakt van de telefoontap, zoals Duits‑

land en Nederland.
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Undercoveroperaties: een 
noodzakelijk kwaad?

Heden, verleden en toekomst van een omstreden 
opsporingsmiddel

E.W. Kruisbergen en D. de Jong*

Bij undercovertrajecten is het politiekarakter van het handelen 

verborgen, dit in tegenstelling tot openlijk politieoptreden, zoals 

huiszoeking, aanhouding en ondervraging van getuigen of ver‑

dachten. Een ander kenmerk van undercovertrajecten is dat zij 

gepaard gaan met actieve misleiding van het subject door de politie. 

De undercoveragent opereert immers vanuit een bepaalde dek‑

mantel en speelt een rol, bijvoorbeeld die van ‘collega‑crimineel’ 

of ‘vriend’, en vanuit die rol probeert hij tot de gewenste informa‑

tie‑ of bewijspositie te komen (Marx, 1988, p. 11‑13). Een laatste 

belangrijke eigenschap van dit type opsporingsinstrument is dat in 

sommige toepassingen de politie participeert in de strafbare feiten 

die zij onderzoekt, bijvoorbeeld wanneer een undercoveragent in 

een zogenoemde pseudokoop een kilo cocaïne afneemt van een 

drugshandelaar (Ross, 2008, p. 239). De combinatie van deze drie 

kenmerken onderscheidt undercovertrajecten van andere opspo‑

ringsmiddelen. Zo deelt de telefoontap bijvoorbeeld het element van 

verborgenheid, maar van actieve misleiding door de politie en parti‑

cipatie in misdrijven is bij dat middel geen sprake.

De combinatie van verborgenheid en misleiding en de participatie 

in strafbare feiten maken undercovertrajecten bijzonder. Het zijn 

echter waarschijnlijk dezelfde onderscheidende kenmerken die er 

de oorzaak van zijn dat undercovertrajecten omstreden zijn.

In de literatuur worden undercovertrajecten vaak vanuit een 

kritisch en normatief standpunt benaderd (Ross, 2008, p. 240). Ze 

worden daarbij nogal eens gekwalificeerd als necessary evil (Fijnaut 

en Marx, 1995, p. 1; Ross, 2007, p. 493). Aangezien vooral wordt 

ingegaan op de veronderstelde negatieve aspecten van dit middel 

* Drs. Edwin Kruisbergen en Deborah de Jong, MSc werken als wetenschappelijk onder
zoeker bij het WODC.
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en geen of minder aandacht wordt besteed aan de mogelijke waarde 

ervan voor de opsporing en berechting van misdrijven, lijkt daar‑

bij overigens eerder sprake van een unnecessary evil. Belangrijke 

ingrediënten van deze negatieve oordelen en beeldvorming zijn 

het bedrog en de manipulatie die met undercovertrajecten gepaard 

zouden gaan; de undercoveragent manipuleert, via verraderlijk en 

soms crimineel gedrag, de verdachte en lokt hem uit. Het ontbreekt 

in de literatuur echter vaak aan een empirische basis. Er is namelijk 

maar weinig onderzoek gedaan naar de uitvoeringspraktijk van 

undercovertrajecten (Brodeur, 1992, p. 108; Giacomantonio, 2011, 

p. 453).

In dit artikel stappen we uit het normatieve discours en geven we 

aan de hand van een onderzoek van het WODC onder andere een 

empirische beschrijving van het gebruik van undercovertrajecten. 

Achtereenvolgens komen aan de orde: een beknopte geschiedenis 

van dit opsporingsinstrument, de regulering van undercovertrajec‑

ten, het gebruik van undercovertrajecten in de huidige Nederlandse 

opsporingspraktijk en toekomstige ontwikkelingen in dat gebruik. 

In de slotparagraaf blikken we kort terug op de bevindingen en 

gevolgen van de commissie-Van Traa.

Geschiedenis: van spion tot pseudokoper

Het gebruik door autoriteiten van spionnen en informanten om 

informatie te verzamelen over rivalen en onderdanen werd al 

beschreven door de Romeinen (Gibbon, 1831). Ook de Bijbel kent 

voorbeelden van deze tactieken; Jezus werd immers ingerekend op 

aanwijzing van een informant: Judas. Systematisch gebruik van 

undercovertrajecten wordt echter pas mogelijk met het ontstaan 

van min of meer moderne politieapparaten, waarvan het eerste 

aan het eind van de zeventiende eeuw in Parijs wordt gevormd. Het 

beruchte bureau de surêté maakte, vooral ter bescherming van de 

politieke orde in de Franse hoofdstad, op grote schaal gebruik van 

under covertrajecten (Fijnaut en Marx, 1995, p. 2‑3).

Undercovertrajecten worden in eerste instantie vooral gebruikt om 

politieke en economische belangen te verdedigen, maar vanaf de 

achttiende eeuw ook om reguliere criminaliteit te bestrijden. Zo 

kende het Verenigd Koninkrijk vanaf de achttiende eeuw the thief 

takers, burgers – vaak zelf onderdeel van de onderwereld – die tegen 
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beloning criminelen in de val lokten (Fijnaut en Marx, 1995, p. 2‑16; 

Marx, 1988, p. 17‑22). Een ouder Nederlands voorbeeld van politiële 

toepassing van undercovertrajecten is de infiltratie van een valse‑

muntersbende door de Haagse politiecommissaris Waldeck rond 

1846 (Blaauw, in: Frielink, 1990, p. 9).

Undercovertrajecten zijn dus geen nieuw middel. Welk type under‑

covertraject wordt gebruikt en in welke mate varieert echter, zowel 

tussen verschillende perioden als tussen verschillende landen. In 

de Verenigde Staten (VS) ontbrak het tot het begin van de twintigste 

eeuw aan federale opsporingsdiensten van enige omvang. In het 

land bestond, verklaarbaar vanuit zijn strijd voor onafhankelijk‑

heid, weerzin tegen een gecentraliseerde politiemacht en de daar‑

mee geassocieerde informanten en spionnen. Na de oprichting van 

the Federal Bureau of Investigation (FBI) komt hier verandering in. 

Deze dienst zet in de jaren twintig en dertig van de twintigste eeuw 

undercovertrajecten in ter bestrijding van spionage en sabotage 

door communistische en fascistische groepen die actief waren in de 

VS.

Ook in Europa nam het politieke gebruik van dit middel in globaal 

dezelfde periode sterk toe. Maar na de Tweede Wereldoorlog raakten 

undercovertrajecten in Europa aanvankelijk juist in diskrediet als 

gevolg van het intensieve gebruik van staatsspionage tegen de eigen 

bevolking in zowel het nationaalsocialistische Derde Rijk als de 

communistische Sovjet‑Unie (Marx, 1988, p. 22‑32).

Een toename van het politieel gebruik van undercoveroperaties, dus 

buiten de sfeer van de staatsveiligheid, zien we vanaf de jaren zestig, 

wanneer er een opmars plaatsvindt van georganiseerde criminali‑

teit, in het bijzonder rondom drugshandel. Kenmerkend voor deze 

misdaad is dat zij doorgaans weinig sporen nalaat en bovendien 

consensueel van aard is. Dat wil zeggen dat de direct betrokkenen, 

zoals drugshandelaren en klanten, met wederzijdse instemming 

in het misdrijf participeren. Een reactieve manier van opsporen, 

waarbij aan de hand van bijvoorbeeld aangiften van slachtoffers of 

aangetroffen sporen op een plaats delict bewijs wordt verzameld 

over gedragingen van daders in het verleden, voldoet dan niet meer. 

Reactief opsporen werd dan ook in toenemende mate vervangen 

door proactieve methoden, die zich vooral richten op het verkrijgen 

van bewijs over huidig en toekomstig gedrag van daders. In de VS 

leidt dat tot het grootschalig gebruik van undercovertrajecten, voor‑

namelijk in de vorm van zogenoemde pseudokoopoperaties, waarin 
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een undercoveragent zich bijvoorbeeld voordoet als iemand die 

drugs wil kopen. Door de export van the war on drugs neemt vervol‑

gens ook in Europa het politiële gebruik van undercovertrajecten 

sterk toe (Ross, 2008, p. 241; Fijnaut en Marx, 1995, p. 15‑16).

De inzet van undercoveroperaties is echter niet beperkt tot de 

opsporing van drugshandel. Zo kennen de VS zogenoemde anti-

fencing sting operations. Daarbij doen undercoveragenten, onder 

andere vanuit speciaal daartoe opgezette winkels, zich voor als 

helers met als doel om aanbieders van gestolen of anderszins ille‑

gale goederen te lokken (Marx, 1988, p. 108‑128). Ook in Nederland 

worden, weliswaar andersoortige, undercovertrajecten ingezet 

tegen vermogensdelicten (zie later). Daarnaast doen Amerikaanse 

undercoveragenten zich op internet voor als minderjarigen teneinde 

online zedenplegers op te sporen (Mitchell e.a., 2005).

Verder zien we vanaf de jaren negentig in verschillende landen, 

waaronder Nederland, dat undercoveragenten worden ingezet in 

onderzoeken naar onder andere levensdelicten.1 Een undercover‑

agent moet dan in een befriending operation een zodanige band 

weten op te bouwen met de verdachte dat deze hem opbiecht wat hij 

op zijn geweten heeft (Maguire en John, 1996, p. 316‑318).2

Affaires en regulering

In verschillende landen spelen ‘affaires’ en/of casuïstiek een 

belangrijke rol bij regulering van politiebevoegdheden.

In de VS leidde de ABSCAM‑zaak (Abdul Scam) tot ophef. Eind jaren 

zeventig probeerden undercoveragenten van de FBI, verkleed als 

rijke Arabieren, leden van het Congres om te kopen. Tegen de betref‑

fende leden van het Congres bestonden voorafgaand aan de operatie 

geen concrete verdenkingen; ze werden als het ware verleid om ‘toe 

1 De genoemde toepassingen van undercovertrajecten tegen drugshandel, vermogens
delicten en zedenplegers zijn doorgaans proactief. Het gebruik van undercovertrajec
ten in onderzoeken naar levensdelicten is reactief van aard.

2 Een specifieke toepassing is de zogenoemde Mr. Big-techniek, die in Canada wordt 
gebruikt. Daarbij doen undercoveragenten zich voor als leden van een criminele 
organisatie. Ze betrekken de verdachte bij kleine misdrijven en suggereren hem dat hij 
zich kan aansluiten bij hun organisatie. Daarvoor moet hij dan echter nog wel eerst zijn 
criminele verleden opbiechten tegenover de leider, Mr. Big, bijvoorbeeld omdat deze 
leider alles van zijn medewerkers wil weten of omdat hij de nieuwe rekruut kan helpen 
van de verdenking af te komen (Smith e.a., 2009, p. 169170).
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te happen’. De operatie resulteerde in meerdere veroordelingen, 

maar er was ook kritiek op de methode. Op grond van de ABSCAM‑

zaak overwoog het Congres om The Undercover Act aan te nemen, 

maar het wetsvoorstel heeft nooit geleid tot een stemming. Wel wer‑

den door het ministerie van Justitie richtlijnen opgesteld voor het 

gebruik van undercovertrajecten (Gershman, 1982, p. 1585‑1586).

In België is het François schandaal (1979) van invloed geweest op 

de inrichting van het politiestelsel. François was het hoofd van 

een politie‑eenheid die, teneinde de mislukking van een eerdere 

pseudo koop – waarbij hij werd opgelicht – te verbergen en het 

ontstane gat in zijn begroting te dichten, bij undercovertrajecten 

cocaïne achterhield en die probeerde te verkopen aan een drugs‑

handelaar. Die ‘drugshandelaar’ bleek echter een Nederlandse 

undercoveragent te zijn (Fijnaut, 1983, p. 92‑93).

De Nederlandse wetsgeschiedenis is in belangrijke mate bepaald 

door de IRT-affaire. De Interregionale Rechercheteams (IRT’s) wer‑

den in de jaren tachtig opgericht. Om hun doel – doordringen tot 

de kern van criminele organisaties – te bereiken bedienden zij zich 

van onconventionele opsporingsmethoden. Een belangrijk middel 

was de groei‑infiltrant: een, meestal criminele, burgerinfiltrant die 

moest doorgroeien naar de (veronderstelde) top van een criminele 

organisatie. Om die doorgroei mogelijk te maken werden partijen 

drugs doorgelaten. De doorgelaten drugstransporten moesten de 

leden van de criminele organisatie het idee geven dat de infiltrant 

tot heel wat in staat was, wat hem – zo was de gedachte – in staat zou 

stellen op te klimmen naar de top van die organisatie.

Deze methode leidde tot conflicten binnen de politie, de opheffing 

van het IRT Amsterdam‑Utrecht en uiteindelijk ook tot de instelling 

van de Parlementaire Enquêtecommissie Opsporingsmethoden (PEO), 

ook wel de commissie-Van Traa genoemd. De commissie‑Van Traa 

concludeerde dat er sprake was van een ‘crisis in de opsporing’.3 

Enkele belangrijke aanbevelingen van de commissie in haar rap‑

port Inzake opsporing waren: opsporingsmethoden moeten een 

expliciete wettelijke basis hebben; het Openbaar Ministerie (OM) 

heeft het gezag over de opsporing; en toepassing van opsporings‑

methoden moet zo veel als mogelijk transparant en controleerbaar 

zijn (Kleemans, 2007). De totstandkoming van de Wet bijzondere 

opsporingsbevoegdheden (Wet BOB), die in 2000 in werking is 

3 Kamerstukken II 1995/96, 24 072, nr. 1011, p. 413414.
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 getreden, is grotendeels het gevolg van de bevindingen en aanbeve‑

lingen van de commissie‑Van Traa.

De Wet BOB onderscheidt drie undercoverbevoegdheden: (1) het 

stelselmatig inwinnen van informatie, waarbij een undercover‑

agent informatie verzamelt over een verdachte, bijvoorbeeld bij zijn 

vrienden of kennissen of bij de verdachte zelf, (2) de pseudokoop/‑

dienstverlening, waarbij een undercoveragent bijvoorbeeld drugs of 

wapens afneemt van een verdachte, en (3) de infiltratie, waarbij een 

undercoveragent daadwerkelijk onderdeel wordt van een criminele 

groepering. Infiltratie is juridisch de ‘zwaarste’ undercoverbevoegd‑

heid. Verder werd tijdens de parlementaire behandeling van de Wet 

BOB een motie aangenomen waarin het gebruik van criminele bur‑

gerinfiltranten werd ‘verboden’.4

Omvang van het gebruik van undercovertrajecten

Tot voor kort bestond er geen zicht op de opsporingspraktijk van 

undercovertrajecten. In 2010 is dat zicht er gekomen met de publi‑

catie Opsporen onder dekmantel: regulering, uitvoering en resultaten 

van undercovertrajecten (Kruisbergen en De Jong, 2010a en 2010b; zie 

ook Kruisbergen e.a., 2011).5

Om inzicht te krijgen in de aard, omvang en resultaten van het 

gebruik van undercovertrajecten is informatie verzameld, bij de 

politie en het OM, over alle Nederlandse zaken waarin in 2004 is 

overwogen om een undercovertraject in te zetten en waarin contact 

is opgenomen met het infiltratieteam. In het genoemde jaar heeft 

in 89 zaken een dergelijke overweging plaatsgevonden. In 52 zaken 

leidde die overweging echter tot een negatieve beslissing, bijvoor‑

beeld omdat er vanwege onvoldoende informatie over het subject 

en zijn omgeving geen plan van aanpak voor de operatie gemaakt 

kon worden, of omdat een undercovertraject al snel niet meer nodig 

bleek daar de doelen binnen het betreffende onderzoek al bereikt 

waren met andere middelen, zoals een onverwachte tip uit het cri‑

minele milieu. In 37 zaken is besloten om een undercovertraject in 

4 Een motie heeft formeel geen kracht van wet, maar in de uitvoeringspraktijk worden 
sindsdien in beginsel geen criminele burgerinfiltranten meer ingezet.

5 In Nederland is één keer eerder empirisch onderzoek gedaan naar het gebruik van 
undercovertrajecten, eveneens door het WODC (Kruissink e.a., 1999).
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te zetten, maar daarvan is in 3 gevallen nog voor de aanvang van het 

traject alsnog afgezien van de inzet, zodat het aantal daadwerkelijk 

uitgevoerde trajecten op 34 uitkomt. De uitgevoerde undercover‑

trajecten variëren van zeer kortdurende undercoveracties tot 

langdurige en complexe operaties. In alle gevallen ging het om het 

stelselmatig inwinnen van informatie en/of pseudokoop. In 2004 is 

dus geen enkele keer infiltratie ingezet.6

Undercovertrajecten, en zeker infiltratie, worden dus relatief weinig 

toegepast. Hoe komt dit? Enerzijds geldt in ieder geval voor infil‑

tratie een redelijk strenge subsidiariteitseis. Anderzijds spelen ook 

meer persoonsgebonden factoren een rol bij het al dan niet inzetten 

van een undercovertraject. Zo hebben officieren van justitie (OvJ’s) 

en recherchechefs vaak niet veel ervaring met undercovertrajecten, 

juist omdat het middel in Nederland niet vaak wordt gebruikt. De 

onbekendheid met het opsporingsinstrument die daar het gevolg 

van is, kan remmend werken op het gebruik ervan. Dit geldt des te 

meer voor infiltratie. Daarnaast kan er ook een zekere terughou‑

dendheid bestaan tegenover undercovertrajecten. Volgens som‑

mige geïnterviewden zouden actoren binnen het OM en de politie, 

mogelijk als nawerking van de IRT‑affaire, ‘te voorzichtig’ zijn en 

de ingrijpendheid van undercovertrajecten te zwaar opvatten. Ten 

slotte zouden OvJ’s soms wat ‘bevreesd’ zijn dat ze over undercover‑

trajecten minder controle hebben dan over andere opsporingsin‑

strumenten, bijvoorbeeld vanwege de interne toetsingsprocedures. 

Zo geldt voor infiltratie dat een OvJ, nadat het eerst is voorgelegd 

aan de hoofd‑OvJ en meestal ook een recherche‑OvJ, toestemming 

moet krijgen van het College van Procureurs‑Generaal. Die toe‑

stemming moet bovendien periodiek worden vernieuwd, waartoe 

de OvJ verantwoording moet afleggen over de voortgang van het 

infiltratietraject. Deze ‘bemoeienis’ wordt door sommigen als een 

drempel ervaren.

6 Om zicht te krijgen op infiltratie is over een langere periode informatie verzameld: 
20002005. In die periode is in 23 Nederlandse opsporingsonderzoeken toestemming 
gevraagd om infiltratie in te zetten; in 16 gevallen is die toestemming gegeven en in 
14 zaken is het infiltratietraject ook echt uitgevoerd.
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Soorten undercovertrajecten

In de opsporingspraktijk zien we drie soorten van undercovertra‑

jecten. Een eerste categorie bestaat vooral uit zaken waarbij het 

stelselmatig inwinnen van informatie wordt ingezet en waarbij 

een undercoveragent informatie moet zien te verzamelen over 

de betrokkenheid van een verdachte bij bijvoorbeeld een ernstig 

geweldsdelict. Een voorbeeld is een zaak waarbij een undercover‑

agent door bevriend te raken met de verdachte moet uitvinden of 

vermoedens van diens betrokkenheid bij een moord juist zijn.

De tweede categorie van operaties richt zich meestal op de handel in 

gestolen goederen, drugs of wapens. Bij deze pseudokoopoperaties 

is het de bedoeling dat een undercoveragent de genoemde waar van 

een verdachte koopt ter verkrijging van direct bewijs dat de ver‑

dachte zich met de betreffende handel bezighoudt.

In de derde categorie van zaken maken pseudokopen ook onderdeel 

uit van het undercovertraject. De verschillen met de tweede catego‑

rie van zaken zijn dat het traject zich niet op enkele verdachten richt 

maar op criminele groeperingen, dat het overwegend om grootscha‑

lige handel in drugs of wapens gaat, dat naast het verzamelen van 

direct bewijs ook het verkrijgen van inzicht in de samenstelling en 

werkwijze van het criminele samenwerkingsverband tot de doelen 

van het undercovertraject behoort en dat de operatie meestal ook 

langer duurt. Dit soort operaties betreft vaak de toepassing van 

infiltratie of een combinatie van het stelselmatig inwinnen van 

informatie en pseudokoop.

Wisselwerking tussen undercovertrajecten en andere opsporings‑
instrumenten

In veel opsporingsonderzoeken worden verschillende opsporings‑

instrumenten ingezet. Daarbij geldt dat informatie die met het ene 

instrument is verkregen van groot belang kan zijn voor de inzet van 

een ander instrument. Zo kunnen zeker de meer intensieve under‑

covertrajecten alleen van start gaan als de undercoveragent en 

zijn team het subject in zekere mate kennen. Om te bepalen welke 

dekmantel het meest geschikt is en hoe een subject benaderd moet 

worden, is antwoord nodig op vragen als: wat voor soort persoon 

is het en wat zijn diens dagelijkse bezigheden? Die antwoorden 
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kunnen worden gevonden in de resultaten van bijvoorbeeld een 

telefoontap of observatie. En is het undercovertraject eenmaal 

lopende, dan blijft informatie uit andere bronnen essentieel voor 

de effectiviteit van het traject én voor de veiligheid van de under‑

coveragent. Zo kan bijvoorbeeld uit een tap duidelijk worden hoe 

een subject over een undercoveragent denkt, of hij een bepaalde 

gelegenheid waar de undercoveragent hem moet ontmoeten nog 

wel bezoekt, of hij een wapen meeneemt naar een ontmoeting en of 

er bepaalde onderwerpen zijn waar de undercoveragent het maar 

beter niet over kan hebben (of juist wel). Andersom kunnen under‑

coveragenten ontdekken via welke telefoonnummers subjecten met 

elkaar communiceren, waarna deze nummers ‘onder de tap’ kun‑

nen worden gezet, of kunnen ze bijvoorbeeld uit gesprekken met een 

subject opmaken gedurende welke periode er niemand aanwezig zal 

zijn in een bedrijfspand, wat het uitvoeren van een inkijkoperatie 

ten goede kan komen.

Ook in een ander, meer rechtssociologisch opzicht is er een wis‑

selwerking tussen undercovertrajecten enerzijds en, in dit geval, de 

telefoontap anderzijds (Ross, 2007, p. 494). Zo zijn de voorwaarden 

waaronder in de VS getapt mag worden zeer strikt, maar geldt voor 

het inzetten van een undercovertraject een veel soepeler regime. 

In (delen van) Europa geldt in de opsporingspraktijk min of meer 

het tegenovergestelde. Omdat undercovertrajecten in de VS niet als 

ingrijpend worden gezien en het inzetten van een dergelijk middel 

niet als een inbreuk op de privacy wordt beschouwd, is het gebruik 

van undercovertrajecten aan weinig beperkingen onderhevig. De 

inbreuk die een opsporingsinstrument als tappen maakt, wordt 

daarentegen in de VS juist zwaarder opgevat dan in bepaalde Euro‑

pese landen.

Illustratief in dit verband zijn onderstaande instructies die door 

Ross worden aangehaald in een rechtsvergelijkend artikel. Het zijn 

instructies die worden gegeven aan OvJ’s in respectievelijk de VS en 

Duitsland. In de VS geldt (Ross, 2007, p. 494):

‘Before you subpoena documents; before you call witnesses to the grand jury; 

before you consider conventional sources of evidence; make sure to exhaust all 

undercover options first. This should become your mantra.’
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Terwijl in Duitsland van toepassing is:

‘Undercover investigation should always be considered a tactic of last resort.’

Ook voor de telefoontap geldt in de VS dat voordat een machtiging 

wordt verkregen de aanvrager moet aantonen dat ‘minder ingrij‑

pende middelen’ niet afdoende zijn, waaronder dus ook under‑

covertrajecten worden begrepen (Ross, 2002). In Nederland heeft het 

vereiste van subsidiariteit een tegenovergestelde uitwerking, vooral 

wanneer het om infiltratie gaat. Aanvragen voor infiltratie moeten 

worden onderbouwd met de toelichting waarom andere opsporings‑

instrumenten hebben gefaald (of zullen falen). Doorgaans wordt 

daarbij door de aanvragende OvJ naar voren gebracht dat reeds 

uitgevoerde telefoontaps onvoldoende hebben opgeleverd. Enigs‑

zins gechargeerd geldt dus dat een OvJ in de VS pas een telefoon 

mag tappen als hij heeft aangetoond dat een undercovertraject geen 

succes heeft gehad (zal hebben), terwijl in Nederland een OvJ pas 

eventueel een infiltratietraject mag inzetten als telefoontaps niets 

hebben opgeleverd (zullen opleveren).

Resultaten van undercovertrajecten

In 2004 is dus in 34 zaken daadwerkelijk een undercovertraject van 

start gegaan. Wat leveren deze undercoveroperaties op?7 In totaal 

12 zaken heeft het undercovertraject een bijdrage geleverd aan de 

opsporing en/of berechting; 7 keer genereerde het bewijs tegen een 

verdachte, 4 keer leidde het tot uitsluiting van een verdachte en 

1 keer resulteerde het alleen in sturingsinformatie. In de overige 

22 zaken heeft de operatie dus geen bijdrage kunnen leveren.

In 7 zaken heeft het undercovertraject bewijs voortgebracht, waar‑

van in 6 zaken het bewijs een belangrijke en in 1 zaak een minder 

belangrijke rol heeft gespeeld bij de veroordeling van verdachte(n). 

Een voorbeeld van een dergelijke succesvolle zaak is een under‑

covertraject dat werd ingezet tegen een vuurwapenhandel en dat 

meer dan een jaar duurde. De undercoveragent slaagde erin de tot 

7 In dit artikel beperken we ons tot de resultaten van de undercovertrajecten die in 2004 
zijn uitgevoerd. Resultaten van de infiltratietrajecten in de periode 20002005 vindt u in 
het onderzoeksrapport (Kruisbergen en De Jong, 2010a).
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dan onbekende verdachte te identificeren en contact met hem te 

maken. Dit leverde direct belangrijke sturingsinformatie op; dankzij 

de identificatie van de verdachte kon hij ‘getapt’ worden. Uiteinde‑

lijk wist de undercoveragent het contact zodanig uit te bouwen dat 

de verdachte hem een partij wapens wilde leveren, wat erg belang‑

rijk is geweest bij de veroordeling van de verdachte.

Arrestaties en veroordelingen zijn doorgaans het enige soort resul‑

taat van undercovertrajecten dat in de literatuur wordt besproken 

(áls de resultaten al worden besproken). Undercovertrajecten 

kunnen echter, zo blijkt uit ons onderzoek, ook andersoortige 

resultaten voortbrengen. Zo kunnen ze ook tot het inzicht leiden dat 

de verdenking die tegen de verdachte bestond waarschijnlijk niet 

juist is. In 4 zaken kon een verdachte op basis van het undercover‑

traject van verder onderzoek worden uitgesloten. Uitsluiting is een 

waardevol resultaat omdat daarmee het onderzoek zich op andere 

verdachten kan richten of kan worden gestopt. Zo is in een zaak een 

undercoveragent ingezet tegen een persoon die verdacht werd van 

betrokkenheid bij moord. De undercoveragent slaagde zo goed in 

het ‘befrienden’ van de verdachte, dat deze laatste tijdens een afge‑

luisterd telefoongesprek opmerkte dat de undercoveragent een van 

de enige twee personen was die hij vertrouwde. Omdat de band zo 

goed was en de verdachte dus in alle openheid met zijn ‘vriend’ kon 

praten, kon het opsporingsteam op enig moment tot de conclusie 

komen dat de signalen dat hij betrokken was bij de moord, waar‑

schijnlijk niet juist waren.

In 1 zaak ten slotte leidde het undercovertraject niet tot bewijs 

of uitsluiting, maar genereerde het ‘alleen’ sturingsinformatie.8 

Dankzij het undercovertraject ontstond in dat onderzoek een beeld 

van de samenstelling van de betreffende criminele groepering en 

is duidelijk geworden welke transportmiddelen die groepering 

gebruikte voor haar drugshandel. Een geplande pseudokoop kwam 

echter niet tot stand.

8 Ook in verschillende ‘bewijszaken’ heeft het undercovertraject, naast bewijs, geresul
teerd in sturingsinformatie.
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Het onvoorspelbare verloop van undercovertrajecten

Zoals gezegd eindigden 22 van de 34 uitgevoerde undercoveropera‑

ties zonder resultaat. Een van de factoren die bij het uitblijven van 

succes een rol speelden – tevens het meest in het oog springende 

gemeenschappelijke kenmerk van undercovertrajecten – is de 

onvoorspelbaarheid van het verloop van die trajecten.

Zeker bij operaties die zich richten op verdachten van handel in 

drugs, wapens of gestolen goederen blijkt het praktische verloop van 

de operatie immers in belangrijke mate te worden bepaald door het 

onvoorspelbare gedrag van de verdachte. Contacten met subjecten 

lopen regelmatig niet zoals verwacht, informatie over handelskwali‑

ficaties van criminelen blijkt regelmatig onjuist en gemaakte afspra‑

ken worden vaak niet nagekomen. Dit komt het sterkst naar voren in 

de pseudokopen die undercoveragenten met verdachten proberen te 

volbrengen. Het overgrote deel van de voorgenomen pseudokopen 

verloopt niet volgens de vooraf gemaakte opzet of afspraken. Zo 

gaat een deel van de voorgenomen pseudokopen helemaal niet door, 

bijvoorbeeld omdat een verdachte vanwege achterdocht niet wil 

leveren, hij niet kán leveren, de spullen al verkocht zijn, de verdachte 

niet uit blijkt te zijn op een deal maar op een ripdeal, of omdat de 

verdachte wel zou kunnen leveren, maar dan alleen via een persoon 

die niet behoort tot de kring van verdachten waarop het onderzoek 

zich richt. In een dergelijk geval is het de undercoveragent die de 

pseudokoop afzegt. In andere zaken vindt de pseudokoop (uitein‑

delijk) wel doorgang, maar pas na eerdere afzeggingen. Het kan ook 

voorkomen dat de hoeveelheid aangekochte drugs of wapens kleiner 

is dan verwacht. Eerdere toezeggingen van de verdachte – ‘Ik kan zo 

een container leveren’ – blijken grootspraak te zijn of de geleverde 

grondstoffen voor drugs zijn zeer sterk versneden.

In sommige zaken ontwikkelde het undercovertraject zich onver‑

wachts in een positieve richting, maar de onvoorspelbaarheid leidt 

er in het algemeen toe dat trajecten langer duren of niet het beoogde 

resultaat bereiken. Het maakt het efficiënt zakendoen met crimine‑

len in ieder geval niet eenvoudig.

Hoewel het zeker zo is dat undercovertrajecten gepaard gaan met 

misleiding van het subject door de undercoveragent, is in veel 

operaties de undercoveragent dus zelf een ‘speelbal’ van de onbere‑

kenbaarheid van criminelen. De veronderstelling dat de underco‑

veragent als een manipulator de contacten met het subject volledig 
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domineert – een veronderstelling die nogal eens ten grondslag lijkt 

te liggen aan beschouwingen over undercovertrajecten – behoeft 

dus de nodige nuancering.

Toekomstige ontwikkelingen: een steeds normaler middel, of toch 
niet?

We zagen dat undercovertrajecten, zeker wanneer het infiltratie 

betreft, relatief weinig worden gebruikt. Er is een aantal redenen 

waarom het gebruik in de toekomst, en misschien nu al, mogelijk 

veranderd en ook gegroeid zal zijn.

Ten eerste streeft de in 2008 nieuw gevormde Unit Werken Onder 

Dekmantel (WOD),9 die belast is met de uitvoering van under‑

covertrajecten, naar een diversificering van zowel het bestand van 

undercoveragenten, wat betreft deskundigheden en achtergronden, 

als het soort zaken waarin dit opsporingsmiddel wordt ingezet.

Een tweede, en met het voorgaande samenhangende, verandering is 

de introductie van een soort verkorte opleiding tot pseudokoper. De 

Unit WOD bestaat uit sterk gespecialiseerde medewerkers. Omdat 

het niet nodig wordt gevonden dat alle toepassingen van een under‑

covertraject door een ‘echte’ infiltrant worden uitgevoerd, is in 2009 

de brancherichtlijn Pseudokoopbasis opgesteld. Deze interne poli‑

tierichtlijn geeft een kader voor de uitvoering door reguliere politie‑

ambtenaren van kleine eenvoudige pseudokopen, zoals de aankoop 

van gestolen goederen die via internet te koop worden aangeboden. 

Die politieambtenaren moeten daarvoor wel een cursus volgen, 

maar deze is veel minder intensief dan het opleidingstraject voor 

medewerkers van de Unit WOD.10

Ten derde wordt de bekendheid van het middel mogelijk groter door 

de inzet van instrumenten als de cursus Module Recherche Manage-

ment – Opereren Onder Dekmantel, die onder andere medewerkers 

van de recherche en het OM bewuster moet maken van de mogelijk‑

heden van undercovertrajecten. Ook de instelling, in 2008, van een 

Landelijk OvJ WOD kan tot een grotere bekendheid hebben geleid.

9 Voordien bestonden er vijf regionale infiltratieteams.
10 De voorwaarde voor het volgen van een cursus vloeit alleen voort uit de branche-

richtlijn. De door de wetgever en minister opgestelde regulering kent een dergelijke 
voorwaarde niet voor de uitvoering van een pseudokoop.
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Ten vierde is het mogelijk dat de criminele burgerinfiltrant een 

rentree maakt. Sinds de Wet BOB wordt er in beginsel geen gebruik 

meer gemaakt van criminele burgerinfiltranten.11 Rondom zijn 

aftreden als voorzitter van het College van Procureurs‑Generaal 

heeft Harm Brouwer in enkele mediaoptredens gepleit voor het 

opheffen van het ‘verbod’ op de criminele burgerinfiltrant.12 Het 

gebruik van criminele burgerinfiltranten zou nodig zijn om door 

te kunnen dringen tot de top van criminele organisaties. Op dit 

moment is de minister van Veiligheid en Justitie in overleg met het 

OM over dit onderwerp.

Ten vijfde is de IRT‑affaire niet alleen letterlijk, maar misschien ook 

figuurlijk steeds meer iets uit het verleden en wordt de invloed ervan 

op het denken en doen steeds kleiner. Brouwers pleidooi voor de 

inzet van criminele burgerinfiltranten is daar wellicht een illustra‑

tie van.

Deze ontwikkelingen kunnen ertoe leiden dat er eerder, in meer 

verschillende soorten zaken en ook vaker gebruik wordt gemaakt 

van undercovertrajecten. Hiertegen kan worden ingebracht dat de 

gepercipieerde drempels voor het gebruik van undercovertrajecten, 

zoals die in een eerdere paragraaf zijn besproken, hardnekkig kun‑

nen zijn. Zo blijkt uit een artikel in het politievakblad Blauw uit 2011 

dat nog terughoudend wordt omgegaan met het breder toepassen 

van pseudokopen en dat regelgeving zoals de brancherichtlijn Pseu-

dokoopbasis te beperkend wordt opgevat (Den Breejen, 2011).

Wat in ieder geval wel ‘normaler’ lijkt te worden, althans wat betreft 

de frequentie van toepassing, is het gebruik van zogenoemde 

lokmiddelen. Deze middelen vallen niet onder de undercoverbe‑

voegdheden.13 Naast dit juridische verschil tussen lokmiddelen en 

undercoverbevoegdheden, kennen beide typen van instrumenten 

inhoudelijk belangrijke overeenkomsten; ze delen de elementen 

van verborgenheid en misleiding. In de media en jurisprudentie 

passeert een gevarieerd gebruik de revue, zoals: de lokauto tegen 

auto‑inbraak, de lokfiets tegen dieven en, in de vorm van een adver‑

tentie waarin fietsen te koop werden aangeboden, ook tegen helers, 

de lokvrouw tegen aanranders, de lokbuggy tegen zakkenrollerij, 

11 Zoals we zagen, komt ook politiële infiltratie overigens zeer weinig voor.
12 Bijvoorbeeld Getraind in worst case scenario’s, De Pers, 26 april 2011.
13 En overigens ook niet onder een andere expliciet in het Wetboek van Strafvordering 

opgenomen opsporingsbevoegdheid.
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de lokboot tegen diefstal, het lokhuis tegen inbraak en de lok‑

prostituant (klant van een prostituee) tegen illegale prostitutie.

Tot slot: terugblik op commissie‑Van Traa

Tot nu is de meningsvorming over het gebruik van undercovertra‑

jecten in belangrijke mate ingegeven door enerzijds normatieve 

stellingnames die samenhangen met onder andere het misleidende 

en verborgen karakter van het middel en anderzijds affaires zoals 

rondom de IRT’s in de jaren negentig. Ons onderzoek biedt een 

empirische inkijk in de uitvoering en resultaten van deze opspo‑

ringsmethode, wat aanleiding geeft voor bijstelling van beelden 

en veronderstellingen die er ten aanzien van undercovertrajecten 

bestaan. Bovendien zijn sinds de IRT‑affaire inmiddels bijna twintig 

jaar verstreken en is, in 2000, wetgeving van kracht geworden die 

deze en andere opsporingsmethoden reguleert. Beide dragen moge‑

lijk bij aan een ‘normalisering’ van undercovertrajecten.

Die normalisering moet echter niet betekenen dat kritische aan‑

dacht verdwijnt. Die blijft nodig ten aanzien van de opsporing in 

het algemeen en zeker ook wanneer die opsporing onder dekmantel 

plaatsvindt. Die aandacht moet dan wel gestoeld zijn op feiten. Het 

gaat dan om antwoorden op vragen als: hoe vaak worden underco‑

vertrajecten toegepast, welke resultaten worden er behaald en welke 

risico’s spelen er in de praktijk? Dergelijke informatie is tot nu toe, 

buiten het WODC‑onderzoek, niet aanwezig. Een dergelijk empi‑

risch inzicht is echter van belang, niet alleen als fundament onder 

kritische beschouwingen in bijvoorbeeld vakbladen, maar ook voor 

de uitvoeringspraktijk zelf, voor beleidsmakers en niet in de laatste 

plaats voor de wetgevende en controlerende macht. Hoewel juist 

bij een dergelijk ‘verborgen’ opsporingsmiddel natuurlijk nooit 

volledige openheid kan worden betracht, is enige transparantie 

over omvang, aard en resultaten van undercovertrajecten mogelijk 

zonder dat direct de effectiviteit van het middel wordt uitgehold. Die 

kennis zal leiden tot groter inzicht in de specifieke mogelijkheden en 

moeilijkheden van undercovertrajecten bij de medewerkers van de 

politie en het OM die moeten beslissen over de inzet van het middel. 

Dit kan de kwaliteit van die inzet ten goede komen. Bovendien kun‑

nen de actoren die betrokken zijn bij de controle, het beleid en/of de 

wetgeving op dit terrein hun taken met die kennis beter uitvoeren.
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De IRT‑affaire ligt inmiddels achter ons. En dankzij de invoering 

van de Wet BOB, die voortvloeide uit de bevindingen van de 

commissie‑Van Traa, kan hetzelfde worden gezegd over de door de 

commissie geconstateerde ‘crisis in de opsporing’. Het verzorgen 

van de genoemde informatie zou een volgende stap kunnen zijn in 

de ‘normalisering’ van bijzondere opsporingsmethoden. En het zou 

tevens betekenen dat een van de centrale uitgangspunten van zowel 

de commissie‑Van Traa als de Wet BOB nog beter in de praktijk 

wordt gebracht: transparantie.
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De exfiltratie van verdachte en 
veroordeelde criminelen

Over de onmisbaarheid van een effectieve regeling voor 
coöperatieve criminele getuigen

C. Fijnaut*

Medewerking van criminelen met politie en justitie bestaat in 

Europa sinds mensenheugenis. Om het geheugen bij te spijkeren 

van degenen die dit niet weten, zal hier worden volstaan met twee 

verwijzingen. De eerste verwijzing is die naar het onvolprezen 

werk – Dei delitti et delle pene – van een van de founding fathers van 

de hedendaagse strafrechtspleging: Cesare Beccaria. Net als in de 

geschriften van ‘verlichte’ medestanders uit zijn én onze tijd is de 

basisidee in dit boek dat het strafrecht enerzijds een middel is om 

de vrijheid van de burgers te beschermen ten opzichte van de over‑

heid en anderzijds een middel om de misdadigers te bestrijden die 

hun vrijheid evenzeer kunnen belagen. Jean‑Jacques Rousseau 

noemt in Du contrat social misdadigers niet voor niets categorisch 

de vijanden van het volk: zij houden zich immers per definitie niet 

aan het sociaal contract dat het ordentelijk samenleven van mensen 

mogelijk maakt. In dat fameuze boekje uit 1764 merkt Beccaria op 

dat sommige rechtbanken straffeloosheid aanbieden aan medeple‑

gers van ernstige delicten die hun kompanen verraden. Vervolgens 

bespreekt hij de nadelen en de voordelen van deze praktijk. Tot de 

nadelen rekent hij niet alleen dat de samenleving op deze manier 

verraad beloont en niet moed, maar ook dat zodoende de zwakte 

van de wet wordt gedemonstreerd omdat voor haar handhaving de 

hulp wordt ingeroepen van degenen die haar overtreden. De voor‑

delen zijn volgens hem dat op deze manier zowel zware misdaden 

worden voorkomen als bij de bevolking de angst wordt weggenomen 

die ontstaat wanneer zij ziet dat misdaden niet worden opgehel‑

derd. Hij voegt hier tot slot aan toe dat het wel beter is om bij wet te 

* Prof. dr. em. Cyrille Fijnaut was tot voor kort als hoogleraar internationaal en vergelij
kend strafrecht verbonden aan de Universiteit van Tilburg. Hij is thans voorzitter van de 
Toegangscommissie van de Commissie Evaluatie Afgesloten Strafzaken (CEAS).
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 regelen dat iedere misdadiger die meewerkt met justitie kan rekenen 

op straffeloosheid dan dit te laten afhangen van het individuele 

geval. Een wettelijke regeling voorkomt eensgezindheid in de kring 

van misdadigers en sterkt hen niet in hun vermetelheid (Beccaria, 

1766, p. 85‑87).

Beccaria legt niet met zoveel woorden uit waarom justitie zich 

in zijn tijd gedrongen voelde om in ruil voor straffeloosheid de 

medewerking van criminelen te zoeken. Over deze reden laat de 

historische literatuur over de bestrijding van het omvangrijke 

bende wezen ten tijde van de overgang van de achttiende eeuw naar 

de negentiende eeuw echter geen misverstand bestaan. De soli‑

dariteit in de betrokken criminele netwerken was in het algemeen 

zeer groot en de geheimhouding van betrokkenheid bij criminele 

activiteiten ten overstaan van de overheid was een dure plicht voor 

hun leden en medestanders. Om voldoende bewijs tegen hen te kun‑

nen verzamelen was het in veel gevallen dus nodig om hun code of 

silence te doorbreken. Dit kon natuurlijk via infiltratie in die bendes, 

zoals die in dat tijdvak bijvoorbeeld door de Franse recherchechef 

Eugene Vidocq tot grote kunst werd verheven (Vidocq, 1957). De 

andere weg was die van de exfiltratie, dat wil zeggen één of meer 

van hun lidmaten bewegen om in ruil voor gehele of gedeeltelijke 

straffeloosheid belastende verklaringen over hun vroegere bond‑

genoten af te leggen. Een van de bekendste voorbeelden hiervan is 

de medewerking die Konstanzer Hansz op het einde van de acht‑

tiende eeuw verleende aan politie en justitie in het westen van het 

tegenwoordige Duitsland. Hij verlinkte in totaal 468 bendeleden. De 

tegenprestatie van de overheid bestond erin dat werd afgezien van 

zijn vervolging (Lange, 2004, p. 126‑127). De overeenkomsten die in 

de voorbije decennia in de Verenigde Staten en Italië zijn gesloten 

met sommige zeer belangrijke criminele coöperatieve getuigen zijn 

dus niets nieuws.

Een wereldwijde aanbeveling

Met de verdwijning van het bendewezen in het noordwesten van 

Europa rond 1800 kwam geen einde aan de medewerking van crimi‑

nelen bij de aanpak van zware misdaad door politie en justitie. Voor 

een goed begrip van hetgeen volgt, is het evenwel niet nodig om 

verder in te gaan op haar geschiedenis sinds de Franse tijd. Hier is 
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belangrijk om erop te wijzen dat deze methode vanaf de jaren zestig 

in heel het Westen meer en meer op formele basis schering en inslag 

is geworden en langs deze weg is uitgegroeid tot een middel dat – in 

hoofdzaak nog altijd om dezelfde reden als in de achttiende eeuw: 

de ontkrachting van de geheimhouding in criminele kringen – 

tegenwoordig wereldwijd wordt aangeprezen en ook gebezigd om 

zware misdaad doeltreffend te kunnen bestrijden (Tak, 1997).

Dit blijkt nog het beste uit artikel 24 lid 2 en 3 van de United Nations 

Convention against Transnational Organized Crime 2000 (het Ver‑

drag van Palermo). Hierin worden de staten immers aangemoedigd 

om in de mate van het mogelijke

‘providing for the possibility (...) of mitigating punishment of an accused person 

who provides substantial cooperation in the investigation or prosecution of an 

offence covered by this convention’, respectievelijk ‘providing for the possibility 

(...) of granting immunity from prosecution to a person who provides substan

tial cooperation in the investigation or prosecution of an offence covered by 

this Convention’.

Bij het vorenstaande moet worden aangetekend dat de Raad van 

Europa en de Europese Unie tot nu toe niet zover zijn gegaan als 

de Verenigde Naties. Zij hebben hun lidstaten in de voorbije jaren 

bij herhaling in alle toonaarden wel aangespoord om meer werk te 

maken van de bestrijding van georganiseerde misdaad en hierbij 

niet te schromen om het hele arsenaal van bijzondere opsporings‑

methoden toe te passen (Council of Europe, 2005; European 

Commission, 2005). Waar het echter gaat om de daadwerkelijke 

inschakeling en dus ook de beloning van verdachte of veroordeelde 

criminelen – ook wel aangeduid als kroongetuigen of pentiti – 

 houden zij zich in het algemeen op de vlakte en maken zij vooral 

werk van aanbevelingen om te voorzien in de adequate bescher‑

ming van getuigen, coöperatieve criminele getuigen inbegrepen 

(Siron e.a., 2000; Fyfe en Sheptycki, 2005; Gluscic e.a., 2006; United 

Nations, 2008). Het laatste ligt politiek kennelijk veel minder 

gecompliceerd en gevoelig dan het eerste. Hun inspanningen om de 

getuigen bescherming overal in Europa op gelijke voet te organise‑

ren zijn niettemin belangrijk: zeker zware criminelen die samen‑

werken met politie en justitie lopen, in het ergste geval, grote risico’s 

te worden gestraft, in casu vermoord, door hun vroegere kompanen 
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(European Commission, 2007). Zonder adequate getuigenbescher‑

ming is het werken met kroongetuigen nagenoeg onmogelijk.

De kwesties die tegen deze achtergrond in dit artikel over exfiltratie 

centraal staan, behelzen enerzijds de vraag hoe de huidige Neder‑

landse regeling voor de inschakeling van coöperatieve criminele 

getuigen zich verhoudt tot de manier waarop die medewerking in 

andere landen vorm heeft gekregen en anderzijds de vraag of de 

Nederlandse wettelijke regeling niet aan een ingrijpende her‑

overweging toe is; het feit dat de bijbehorende aanwijzing van het 

 College van Procureurs‑Generaal op 30 september 2012 afloopt, is 

een reden te meer om deze vragen te stellen.

Om de beschikbare ruimte zo goed mogelijk te benutten wordt 

na een samenvatting van de regeling in Nederland in de eerste 

plaats enige aandacht geschonken aan de situatie in de Verenigde 

Staten, omdat die nu eenmaal in belangrijke mate maatgevend is 

geweest voor de hedendaagse modernisering van de strafrechtelijke 

exfiltratie (zij moet worden onderscheiden van exfiltratie zoals die 

gebruikelijk is bij inlichtingendiensten en krijgsmachten). In de 

tweede plaats wordt kort ingegaan op de situatie in drie voor de 

Nederlandse strafrechtspleging belangrijke Europese staten: Duits‑

land, het Verenigd Koninkrijk en Italië. En tot slot worden op basis 

van de gemaakte vergelijkingen antwoorden gegeven op de vragen 

die zojuist werden opgeworpen.

De regeling in Nederland

Anders dan de omgang met informanten en de toepassing van infil‑

tratie was de sluiting van ‘deals met criminelen’ in de jaren zeventig 

en tachtig ook in politie‑ en justitiekringen een zeer omstreden 

kwestie. Dit blijkt uit vertrouwelijke rapporten van de toenmalige 

Recherche Advies Commissie en uit de toenmalige vakliteratuur 

(Pijl, 1988). Een heel enkele keer zocht men op basis van een brief 

van het College van Procureurs‑Generaal uit 1983 wel zijn toevlucht 

tot dit middel om zware misdaad op te helderen, maar deze gevallen 

waren eigenlijk de uitzonderingen die de regel bevestigden.1

De commissie‑Van Traa nam deze schroom in belangrijke mate weg 

(Commissie‑Van Traa, 1996, p. 465‑466). Zij stelde zich weliswaar op 

1 Zie de zaak van ‘De doodgeschoten kroongetuige’ (NJ 1998, 799, m.nt. Schalken).
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het standpunt dat terughoudendheid moest worden betracht inzake 

deals met criminelen, maar vond in voorkomende gevallen van 

georganiseerde misdaad of zaken van leven en dood een beloning 

of een lagere strafeis aanvaardbaar. In uiterste gevallen kon in 

haar ogen echter ook ‘uitsluiting van strafvervolging’ nog door de 

beugel. Een en ander moest wel wettelijk worden geregeld. Waar 

deze commissie niet aan wilde, was de invoering van kroongetuigen 

van Italiaanse makelij, alsof het hier om een wezenlijk ander middel 

ging dan dat van de deals. Om twee redenen niet: ten eerste omdat 

de invoering van de kroongetuige een situatie zou scheppen ‘waarbij 

de straf, of zelfs het ontbreken van enige straf, in geen verhouding 

meer staat tot de ernst van de gepleegde feiten’ en ten tweede omdat 

er in ons land – anders dan in Italië – ‘geen sprake blijkt te zijn 

van een grote invloed van de georganiseerde criminaliteit op het 

functioneren van de democratische instellingen’.

Informant: iemand die, anders dan als getuige, aan een 

opsporingsambtenaar inlichtingen verstrekt over een gepleegd of nog te 

plegen strafbaar feit.

Infiltrant: een politiefunctionaris of burger die, al dan niet onder de 

dekmantel van een aangenomen identiteit, binnendringt in het criminele 

milieu of deel uitmaakt van een criminele organisatie, ten behoeve van 

opsporing en vervolging.

Exfiltrant: de medeverdachte die in ruil voor strafvermindering en/of 

bescherming medewerking verleent aan justitie door het afleggen van 

betrouwbare belastende verklaringen over de andere verdachten.

Op 17 november 1998 diende het toenmalige kabinet na de nodige 

aarzelingen een voorstel bij de Tweede Kamer in om de ‘toezeg‑

gingen aan getuigen in strafzaken’ wettelijk te regelen. Om redenen 

die er nu niet toe doen, duurde de totale parlementaire afwikkeling 

van dit voorstel tot in het voorjaar van 2005.2 Het resultaat was een 

regeling – artikel 44a Wetboek van Strafrecht (Sr) en artikel 226g‑k 

Wetboek van Strafvordering (Sv) – waarvan het Openbaar Minis‑

terie bij monde van de voorzitter van het College van Procureurs‑

2 Kamerstukken II 2004/05, 28 017 en 26 294. De wetswijziging verscheen in Stb. 2005, 
254.
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Generaal kort daarvoor had gezegd dat zij te weinig speelruimte 

biedt ‘om voor de opsporing van nut te zijn’ (De Wijkerslooth, 2004; 

zie ook Plooy, 2004). Zij komt er in de huidige versie in de kern op 

neer – en nu volg ik de geldende aanwijzing van het College van 

Procureurs‑Generaal3 – dat met inachtneming van de vereisten van 

proportionaliteit, subsidiariteit, zorgvuldigheid en interne open‑

baarheid in het geval van zware misdrijven ‘de vermindering van 

de te vorderen straf met ten hoogste de helft bij een onvoorwaarde‑

lijke straf, taakstraf bestaande uit een werkstraf of geldboete’ kan 

worden toegezegd.

De andere toelaatbare toezeggingen kunnen hier gevoeglijk buiten 

beschouwing blijven. Belangrijk is wel om te melden dat het niet 

toelaatbaar is om toezeggingen te doen omtrent onder meer de 

inhoud van de tenlastelegging, het afzien van actieve of passieve 

opsporing en het begunstigen van anderen dan de betrokken 

getuige. Want juist hierin zit het belangrijke verschil met regelingen 

in andere landen en de aanbeveling in het Verdrag van Palermo.

Beleid en praktijk in de Verenigde Staten

Ook in de Verenigde Staten wordt van oudsher gebruik gemaakt van 

informanten, infiltranten en kroongetuigen om ernstige strafbare 

feiten op te helderen en zo zware misdaad te bestrijden (Donnelly, 

1951). Zonder criminele coöperatieve getuigen als Fred Ries, een van 

zijn belangrijkste kassiers, was de vervolging van Al Capone in het 

begin van de jaren dertig ongetwijfeld nog veel moeizamer verlo‑

pen (IRS, 1933; Bergreen, 1994, p. 360, 395‑397, 464‑468). En een in 

Nederland zeker zo aansprekend voorbeeld is de opheldering van de 

‘perfecte’ roofoverval op het gelddepot van Brinks op 17 januari 1950 

in Boston (buit: ruim 1,2 miljoen cash en ruim 1,5 miljoen waarde‑

papieren). In dit geval zorgden de belastende verklaringen die een 

van de daders, Joseph O’Keefe, in 1956 aflegde over zijn mededaders 

voor de doorbraak in het onderzoek.

Hierom verbaast het niet dat de minister van Justitie, N. Katzen‑

bach, in 1966 in de Senaat verklaarde dat een nationale strategie 

tegen de georganiseerde misdaad – lees: La Cosa Nostra – slechts 

kon slagen als de first line of defence van de betrokken misdadigers 

3 www.om.nl/organisatie/beleidsregels/overzicht/vervolging@155195/aanwijzing.
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– hun zwijgplicht – kon worden doorbroken (Katzenbach, 1966; 

Johnson, 1962, p. 415‑418). Een van de belangrijkste manieren om 

dit te doen, zei hij, was om mogelijke coöperatieve getuigen niet pas 

tijdens de zitting bescherming aan te bieden, maar reeds gedurende 

het strafrechtelijk vooronderzoek (‘The need for this authority is 

underscored in dozens of cases by witnesses beaten with baseball 

bats and tortured with acetylene torches’). Via een beperkt aantal 

wijzigingen van de Federal Rules of Criminal Procedure en de 

United States Code werd enkele jaren later de gevraagde wettelijke 

verruiming van bevoegdheden inderdaad gecreëerd (Bradley, 1984‑

1985, p. 255‑257).

De grootschalige inzet van criminele coöperatieve getuigen, 

inclusief de bescherming die hun wordt geboden, roept ook in de 

Verenigde Staten geregeld indringende discussies op. Ook zorgt hun 

inzet soms voor grote procedurele problemen in strafrechtelijke 

onderzoeken (Schreiber, 2001; Early en Schur, 2002). Deze moeilijk‑

heden – die doorgewinterde aanklagers in hoofdzaak voorkomen 

door scherp de belangen van deze getuigen bij een deal in het oog te 

houden: hoe groter die belangen (gehele of gedeeltelijke immuniteit 

voor strafvervolging, fysieke bescherming tegen wraakoefeningen 

uit het milieu en andere), hoe minder problemen (Trott, 1995‑1996) – 

nemen echter niet weg dat de medewerking van criminele coöpe‑

ratieve getuigen in de voorbije decennia van onvoorstelbaar groot 

belang is geweest bij bijvoorbeeld de bestrijding van de maffia in 

New York (Jacobs, 1994, 1999). De twee bekendste voorbeelden hier‑

van zijn de deals die door de federale aanklagers in New York wer‑

den gesloten met Salvatore Gravano (1991), topman in de Gambino‑

groepering, respectievelijk Salvatore Vitale (2003), topman in de 

Bonanno‑groepering. Ofschoon deze twee underbosses lange jaren 

de hand hadden gehad in moorden, afpersingen, overvallen, illegale 

kansspelen enzovoort, werd met hen een overeenkomst gesloten 

volgens welke zij in ruil voor hun belastende verklaringen werden 

beloond met verregaande immuniteit en dus met maar enkele jaren 

vrijheidsstraf in plaats van levenslange opsluiting in een maximum 

security prison ergens in een woestijn.

Waarom werden deze overeenkomsten gesloten?4 In de kern – net 

als twee eeuwen geleden in het geval van Konstanzer Hansz – omdat 

4 U.S.A. against Salvatore Vitale, The government’s sentencing memorandum, 
15  augustus 1994; U.S.A. against Salvatore Vitale, Government’s motion for downward 
departure, 9 september 2010.
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beide notoire figuren door middel van hun waarheidsgetrouwe 

en uitvoerige getuigenissen – ook over hun eigen (rol in allerlei) 

misdaden – de succesvolle vervolging van grote aantallen maffiosi 

mogelijk hadden gemaakt en zodoende de georganiseerde mis‑

daad in de stad gigantische klappen hadden toegebracht. Rechter 

Garoudis verwoordde dit in het geval van Vitale als volgt. Het was 

duidelijk, zei hij, dat Vitale in wezen enkel en alleen uit zelfbehoud 

de kant van de overheid had gekozen, maar ‘without the benefit of 

cooperating witnesses like the defendant, the government’s ability 

to prosecute the secretive and rule‑bound world of organized crime 

would be greatly impaired’.5

Dat dit laatste in de Verenigde Staten het uitgangspunt is voor de 

zeer ruime positieve interpretatie van het opportuniteitsbeginsel 

in dit soort gevallen spreekt welhaast voor zich. De desbetref‑

fende richtlijnen in het USAM voor de federale aanklagers omtrent 

de beslissing om in ruil voor medewerking een non-prosecution 

agreement met criminele getuigen aan te gaan, laten hier in elk geval 

geen misverstand over bestaan. Zij kunnen dit in beginsel doen 

‘when (...) the person’s timely cooperation appears to be necessary 

to the public interest and other means of obtaining the desired 

cooperation are unavailable or would not be effective’.6 Heel anders 

dan in Nederland kunnen aanklagers in de Verenigde Staten onder 

omstandigheden de aanklacht dus laten vervallen dan wel verre‑

gaand inperken.

De situatie in Duitsland, Italië en het Verenigd Koninkrijk

Duitsland

De invoering van de kroongetuige in het kader van de strafrechte‑

lijke bestrijding van de drugshandel en het terrorisme in de jaren 

tachtig en negentig van de vorige eeuw stuitte in Duitsland op 

breed verzet. De toepassing van deze methode werd niet alleen op 

dogmatische en ideologische gronden aangevochten, maar ook op 

praktische gronden sterk bekritiseerd (Bocker, 1991; Jeszberger, 

5 New York Times, 29 oktober 2010 (‘Mob killer and defector receives time served, and 
will live in hiding’).

6 USAM (United States Attorneys’ Manual), 927.430, 440, 520, 600, 620, 730,  
www.justice.gov/usao/eousa/foia_reading_room/usam.

JV_03_12.indd   75 4-5-2012   10:36:19



76 Justitiële verkenningen, jrg. 38, nr. 3, 2012 Tappen en infiltreren

1999; Mehrens, 2001). Desalniettemin werd in 2007 door de 

Bondsregering niet alleen beslist om de bestaande afzonderlijke 

regelingen te vervangen door een algemene regeling, maar ook om 

die regeling door ruimere mogelijkheden tot strafvermindering 

aantrekkelijker te maken voor potentiële gegadigden. Na de nodige 

politieke en maatschappelijke discussie werd deze regeling in 2009 

ingevoerd. Zij bestaat in hoofdzaak uit een samenstel van bepalin‑

gen in artikel 46b Strafgesetzbuch (StGB) (Hilfe zur Aufklärung oder 

Verhinderung von schweren Straftaten).

Dit artikel biedt de rechter mogelijkheden om in geval van straf‑

bare feiten waarop hoge dan wel levenslange vrijheidsstraffen zijn 

gesteld, de vrijheidsstraf aanzienlijk te verminderen (bij levenslange 

vrijheidsstraf niet onder de tien jaar), dan wel geheel af te zien van 

straf als het gaat om strafbare feiten waarop tijdelijke vrijheidsstraf‑

fen zijn gesteld en de dader niet eerder meer dan drie jaar van zijn 

vrijheid werd beroofd. De rechter kan een dergelijk besluit nemen 

als de dader door de vrijwillige bekendmaking van zijn wetenschap 

er wezenlijk toe heeft bijgedragen dat een strafbaar feit kon worden 

voorkomen dan wel kon worden opgehelderd. Bij het nemen van 

een dergelijk besluit moet hij rekening houden met de aard, omvang 

en ernst van de strafbare feiten, met het tijdstip waarop een dader 

zijn wetenschap prijsgeeft, met het gewicht van de bijstand die hij 

politie en Openbaar Ministerie levert en met de betrokkenheid van 

de dader zelf bij die feiten. Een dader die zich pas meldt wanneer 

het onderzoek ter terechtzitting al is geopend, komt niet meer in 

aanmerking voor strafvermindering dan wel voor strafkwijtschel‑

ding (Kneba, 2011).

Bij het vorenstaande moet overigens worden bedacht dat de invoe‑

ring van deze regeling voor kroongetuigen deel uitmaakt van de veel 

bredere ontwikkeling in Duitsland om naar Amerikaans voorbeeld 

in grote strafzaken – om allerhande (juridische en organisatorische) 

redenen – vrijwel altijd Absprachen te maken tussen de verdachte 

en het Openbaar Ministerie over de tenlastelegging en de straf(eis). 

Deze informele praktijk heeft – tot afgrijzen van sommige rechts‑

geleerden en rechters overigens (Müller, 2012) – ondertussen zo’n 

grootschalige proporties aangenomen dat de kroongetuigenrege‑

ling eigenlijk niet meer van groot belang is (Kinzig, 2004, p. 147‑162, 

672‑685, 792‑804).

Op dit ogenblik ligt er een wetsontwerp ter tafel om het boven‑

genoemde artikel 46b StGB vooral in die zin te wijzigen dat de 
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verklaringen van een kroongetuige, anders dan nu het geval is, 

betrekking moeten hebben op strafbare feiten die worden gepleegd 

door de kring van daders waarin hij zich beweegt (Gesetzentwurf der 

Bundesregierung). Een wettelijke regeling voor de praktijk van de 

afspraken ligt echter niet in het verschiet.

Italië

In Italië werden in de jaren zeventig kroongetuigen vooral ingezet 

om terroristische groeperingen als de Rode Brigades doeltreffend 

te kunnen bestrijden. Vanaf de jaren tachtig werd meer en meer 

beroep gedaan op dit type getuigen – door de beroemde onder‑

zoeksrechters Falcone en Borsellino op kop – om greep te krijgen op 

de maffia. Deze ontwikkeling leidde ertoe dat begin jaren negentig 

niet alleen een wettelijke regeling werd uitgewerkt voor de mate 

waarin en de voorwaarden waaronder een collaboratore della gius-

tizia kan rekenen op strafvermindering, maar werden er binnen het 

politiewezen en justitie ook de nodige organisatorische voorzienin‑

gen getroffen om deze regeling doeltreffend toe te kunnen passen. 

Een belangrijk onderdeel van de betrokken wetgeving zijn de maat‑

regelen om in de mate van het mogelijke het waarheidsgehalte van 

belastende verklaringen te waarborgen (Tak, 1994, p. 111‑144). Deze 

wetgeving werd in 2001 op een aantal punten herzien. Zo werd toen 

bepaald dat een ‘medewerker’ altijd een beperkt deel van zijn straf 

moet uitzitten en dat hij tijdens het onderzoek op de zitting kan wor‑

den onderworpen aan een kruisverhoor (La Spina, 2004, p. 645‑646).

Het lijdt geen twijfel dat – in samenhang met andere maatregelen 

en ondanks allerhande tegenslagen – de stelselmatige inschake‑

ling van collaboratori della giustizia tot op de dag van vandaag zeer 

belangrijk is om de maffia in al haar geledingen doeltreffend te 

kunnen bestrijden, in Italië, maar ook daarbuiten. In het kielzog van 

roemruchte ‘medewerkers’ als Antonio Calderone hebben onder‑

tussen enkele duizenden coöperatieve criminele getuigen politie 

en justitie de helpende hand geboden om strafzaken met succes 

te kunnen beginnen en met succes te kunnen afronden (Arlacchi, 

1993; La Spina, 2004, p. 661‑672).

Het succes van deze strafrechtelijke aanpak is gelegen in het feit 

dat die getuigen het mogelijk maken om als het ware van binnenuit 

zicht te krijgen op de betrokkenheid bij respectievelijk de verant‑

woordelijkheid voor de criminele activiteiten die maffiagroepen 
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ontplooien. Geheimhouding van deze activiteiten speelt – net 

als bij de bendes van de achttiende eeuw en La Cosa Nostra in de 

Verenigde Staten – nu eenmaal een centrale rol in de werking van 

deze clans, zoals L. Paoli indringend heeft beschreven voor de 

‘ ndrangheta (Paoli, 2003). Wie deze geheimhouding verbreekt moet 

rekenen op het ergste. Hierom gaat de inschakeling van deze getui‑

gen in de strafrechtspleging – conform de wens van Beccaria op 

grond van algemene wetgeving – hand in hand met een aanzienlijk 

samenstel van maatregelen om hun bescherming – en zo nodig ook 

die van familieleden – te waarborgen (Beernaert, 2002, p. 212‑240).

Verenigd Koninkrijk

Ook hier werd de inzet van kroongetuigen (‘supergrasses’) in de 

voorbije decennia in het bijzonder bevorderd door het streven om in 

de mate van het mogelijke de gewelddadige politieke conflicten in 

Noord‑Ierland te bezweren (Greer, 1995). Meer specifiek met het oog 

op een succesvollere bestrijding van georganiseerde misdaad werd 

in deel 2, hoofdstuk 2 (art. 71‑75) van de Serious Organised Crime and 

Police Act 2005 een uitvoerige regeling opgenomen met betrekking 

tot ‘offenders assisting investigations and prosecutions’. Deze rege‑

ling, die in academische kringen nogal wat kritiek kreeg, had zonder 

meer tot doel om verdachte dan wel veroordeelde criminelen aan te 

moedigen om volop mee te werken bij de opsporing en vervolging 

van zware misdaad.

In het kader van deze regeling kan een hooggeplaatst aanklager 

als hij van mening is dat het ‘appropriate (is) to offer any person 

immunity from prosecution he may give the person a written notice 

(...) (“an immunity notice”)’; in het verlengde van deze algemene 

open regeling is het mogelijk om zo iemand zwart op wit toe te 

zeggen dat informatie die hij verstrekt niet tegen hem zal worden 

gebruikt. Complementair aan deze regeling biedt deze wet de rech‑

ter de mogelijkheid om bij de bepaling van de sanctie ‘the extent 

and nature of the assistance’ in aanmerking te nemen. Tenzij het 

openbaar belang zich daartegen verzet, moet hij in een publieke zit‑

ting de strafvermindering toelichten. Het is trouwens ook mogelijk 

dat het vonnis van een veroordeelde dader wordt herzien om hem 

alsnog te kunnen belonen voor de hulp die hij politie en justitie 

heeft geboden.
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Verder bevat deze wet – deel 2, hoofdstuk 4, artikel 82‑94 – een 

uitvoerige regeling van de getuigenbescherming: wie is bevoegd 

bescherming aan te bieden, wie komen ervoor in aanmerking, wie 

draagt de kosten, enzovoort. Het spreekt welhaast voor zich dat bij 

de beslissing om iemand op te nemen in een getuigenbeschermings‑

programma niet alleen de ernst van de dreiging een belangrijke 

rol moet spelen, maar ook het belang van zijn getuigenis voor het 

verloop van bepaalde rechtszaken (Owen e.a., 2005).

Op welke schaal en met welke consequenties deze wetgeving in de 

voorbije jaren daadwerkelijk werd toegepast, is niet stelselmatig 

onderzocht. Het verbaast natuurlijk niet dat van tijd tot tijd berich‑

ten verschijnen over gevallen waarin haar toepassing tot problemen 

heeft geleid (Laville, 2012).

De balans: redenen voor heroverweging

Wie de Nederlandse regeling omtrent de inschakeling van criminele 

coöperatieve getuigen vergelijkt met die in het Verdrag van Palermo, 

enkele omringende landen – en dus niet alleen in Italië, zoals vaak 

gebeurt – en in de Verenigde Staten, kan maar één ding vaststellen: 

het is vooral door het verbod op onderhandelingen over de tenlaste‑

legging een uiterst beperkte regeling. Zo beperkt dat men zich alleen 

al hierom nog steeds (met De Wijkerslooth) moet afvragen of zij in 

deze vorm wel bestaansrecht heeft en – voeg ik eraan toe – wellicht 

juist ook hierom in de praktijk meer voor problemen zorgt dan voor 

oplossingen. Om de eenvoudige reden dat deze regeling het vol‑

strekt onvoldoende mogelijk maakt om voor de betrokken getuige 

een zodanig groot belang bij een overeenkomst te scheppen, dat 

hij zich wel twee keer bedenkt alvorens alle mogelijke procedurele 

fratsen met het Openbaar Ministerie en de rechter uit te halen. Met 

andere woorden: is het niet hoog tijd om de bestaande regeling 

fundamenteel te heroverwegen? Hiervoor pleit niet alleen de inter‑

nationaalrechtelijke en rechtsvergelijkende exercitie die hiervoor in 

kort bestek werd doorgevoerd. Ook de afmattende worsteling met 

de kroongetuige in het Amsterdamse liquidatieproces vormt naar 

mijn mening – in het verlengde van de moeilijkheden die zich in 

het recente verleden bij de toepassing van dit middel hebben voor‑

gedaan (Mols en Spong, 1997; Buruma, 1999; Husken, 2000) – een 

meer dan goede reden om een dergelijke herbezinning op touw te 
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zetten. De afloop van de termijn waarbinnen de aanwijzing van het 

College geldt (september 2012), is hier – zoals eerder al werd aange‑

stipt – overigens ook een passende aanleiding voor.

Verder zouden in dat kader de argumenten van de commissie‑Van 

Traa tegen het licht moeten worden gehouden. Is bij een deugdelijke 

(deskundige en integere) organisatie van politie en justitie het risico 

wel zo groot dat kroongetuigen disproportioneel zouden worden 

ingezet als op basis van het opportuniteitsbeginsel toezeggingen 

mogelijk worden die in omringende landen en de Verenigde Staten 

gangbaar zijn: volledige of gedeeltelijke immuniteit? En is de 

afwezigheid van criminele greep op het openbaar bestuur – in het 

licht van de zware misdaad waarmee Nederland sinds ‘Van Traa’ 

wordt geconfronteerd – nog altijd een sterk argument om een veel 

ruimere regeling van deals, tot en met het niveau van de kroon‑

getuige, af te blijven wijzen? Hebben zich sinds zijn tijd niet meer 

en meer diverse zeer zware vormen van misdaad gemanifesteerd 

die – ook al gaan zij niet gepaard met infiltratie in de overheid en 

heeft de overheid zich met de BIBOB‑wetgeving ook gewapend om 

dit te voorkomen –  vandaag de dag een aanzienlijke verruiming 

van de bestaande regeling rechtvaardigen: liquidaties, afpersingen, 

overvallen, fraudes, enzovoort? Gegeven de grote moeilijkheden die 

zich op dit moment keer op keer voordoen om dit soort misdaden 

op een behoorlijke manier succesvol aan te pakken ben ik geneigd 

deze vraag instemmend te beantwoorden. Een rechtsstaat moet 

juist doeltreffend functioneren ten overstaan van degenen die (het 

vertrouwen in) zijn goede werking doelbewust met geweld, list, geld 

enzovoort ondermijnen.

Tot slot moeten bij een dergelijke heroverweging nog twee andere 

belangrijke kwesties worden meegenomen. Ten eerste dat recht‑

banken soms – volkomen tegen de opvattingen van Beccaria in en 

anders dan in landen als Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en de 

Verenigde Staten – in belangrijke zaken volstrekt op eigen houtje 

de medewerking van verdachten belonen met aanzienlijke vermin‑

dering van de vrijheidsstraf.7 Het meest opmerkelijke voorbeeld 

van deze rechterlijke willekeur betreft de forse strafkorting die 

recentelijk de hoofdverdachte in de beruchte vastgoedfraude‑zaak 

(de Klimop‑zaak) kreeg van de rechtbank te Haarlem (Van der Boon 

7 Zij doen dit dus niet op basis van een specifieke wettelijke regeling en zonder een 
toezegging door het Openbaar Ministerie conform artikel 226g226j Sv en artikel 44a Sr.
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en Van der Marel, 2012).8 Ten tweede kan in dit verband niet buiten 

beschouwing blijven dat in de Europese Unie en dus ook in Neder‑

land witteboordenmisdadigers die tijdig bij de bevoegde autoritei‑

ten – de Europese Commissie en/of de Nederlandse Mededingings‑

autoriteit (NMA) – opbiechten dat zij zich schuldig hebben gemaakt 

aan het bedrijven van een economisch kartel, in aanmerking komen 

voor immuniteit dan wel voor aanzienlijke boetevermindering.9 

Zijn er echter afdoende redenen om de medewerking bij de aanpak 

van deze zeer schadelijke vorm van georganiseerde misdaad zoveel 

clementer te behandelen dan de medewerking bij de vervolging van 

de vormen van georganiseerde misdaad waaraan gewoonlijk wordt 

gedacht bij de kroongetuigenregeling (European Commission, 2009, 

p. 3‑5)? Naar mijn mening niet. Zeker niet nu zich gevallen  

van ernstige sociaaleconomische georganiseerde misdaad  voordoen 

– zoals in de Klimop‑zaak – die alleen nog met behulp van bij‑

zondere opsporingsbevoegdheden daadkrachtig kunnen worden 

opgehelderd en succesvol kunnen worden vervolgd.

8 LJN BV2194.
9 Nederlandse Mededingingsautoriteit, Clementie in kartelzaken; Europese Commissie, 

Mededeling (…), PbEG, 8 december 2006, C298/1722.
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Summaries

Justitiële verkenningen (Judicial explorations) is published eight 

times a year by the Research and Documentation Centre of the 

Dutch Ministry of Security and Justice in cooperation with Boom 

Lemma uitgevers. Each issue focuses on a central theme related to 

judicial policy. The section Summaries contains abstracts of the 

internationally most relevant articles of each issue. The central 

theme of this issue (no. 3, 2012) is Tapping and infiltration.

Who’s still calling? The changing results of the telephone tap
G. Odinot and D. de Jong

In the past decades, telecommunications traffic has grown explo‑

sively. There has been an enormous expansion of the use of mobile 

phones. In addition, the way in which these phones are used has 

changed as well. An ever growing number of mobile phones is con‑

nected to the Internet, and a growing share of communications 

take place through the Internet. As a result, communication gets 

increasingly fragmented, because of the various ways and channels 

available for communication. In this article, the authors discuss 

the possible implications of these developments for the use of the 

 telephone tap as an investigative tool during criminal investiga‑

tions. Furthermore, the authors examine the ways in which the 

internet tap can support or replace the use of the telephone tap. 

Finally, alternative investigation tools are discussed that might 

compensate the changing results of the telephone tap.

Possibilities and limitations of internet wiretapping
J.J. Oerlemans

The future of wiretapping is threatened by encryption and 

developments in the telecommunications industry. Internet com‑

munications changed the wiretapping landscape fundamentally. In 

practice it is often impossible to wiretap all possible internet con‑

nections. Not all communication providers are obliged to execute 

wiretap orders. This limits the use of a wiretap in an increasingly 

digital world. Although the content of certain encrypted Voice‑over‑

IP communications and private messages might not be visible to law 

enforcement officials, the traffic data are. These traffic data show 

when the suspect connects to certain communication services, 
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which provide important clues to proceed in a criminal investiga‑

tion. It is important to have a discussion whether our wiretap laws 

need to be amended to better fit the needs of law enforcement. 

However, to make such a debate possible we need transparency. A 

good first step is to provide details and statistics about the use of 

internet wiretaps.

Criminal investigation methods and privacy. An international com‑
parison
J.B.J. van der Leij

The Dutch regulation of phone tapping has a great deal of safe‑

guards built in to ensure that this investigation method isn´t used 

flippantly. Despite this, it appears that phone tapping is far more 

commonly used in The Netherlands than in any other western 

nation, including England, Sweden and Germany. This study shows 

that, due to differences in registration of phone tapping statistics, 

it is difficult to compare various countries’ practices. However, it 

does appear that the Dutch authorities don’t perceive to have viable 

alternatives to phone tapping. The limited alternatives that they do 

(perceive themselves to) have, such as infiltration, pose even greater 

ethical considerations, making them less attractive. Authorities in 

England, Sweden and Germany appear to use alternative investiga‑

tion methods much more frequently than those in The Netherlands. 

Some examples of the types of alternatives more often resorted to 

in other countries are the use of traffic data, (intrusive) surveillance 

and various forms of infiltration. A comparison of the regulations in 

all four countries showed differences in the degree to which phone 

tapping is perceived to pose ethical considerations (posing a threat 

to the privacy of citizens) as an investigatory method.

Undercover operations: a necessary evil? Past, present and future 
of a controversial method of investigation
E.W. Kruisbergen and D. de Jong

An important part of the scientific literature looks upon undercover 

policing from a normative, critical point of view. These studies 

frequently problematize undercover operations as a necessary evil. 

Yet what do we actually know about the practice of the execution of 

undercover operations and about the results they yield for crimi‑

nal investigations? Not much. Little empirical research has been 

done on this subject. This article analyses the implementation and 
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results of undercover operations in the Netherlands. The empiri‑

cal data consist of all covert policing operations in the Netherlands 

in 2004. The authors address the following questions: how often 

is this  method of investigation deployed; what different types of 

undercover operations exist; and what results have these operations 

produced? Furthermore, they examine the history of undercover 

policing and look into the legislative debate. Finally, they explore 

some possible future developments in the use of undercover opera‑

tions.

The exfiltration of accused and convicted criminals
C. Fijnaut

The Dutch Code of Criminal Procedure and the related guidelines of 

the College of Procurators‑General are for all sorts of historical and 

ideological reasons heavily restrictive when it comes to the use of 

cooperative witnesses in criminal proceedings. What strikes most 

is that even in very serious cases it is not possible to grant a witness 

complete or partial immunity in exchange for his important cooper‑

ation. This contribution describes the problems arising sometimes 

in criminal cases wherein prosecutors, despite the existing narrow 

framework, make a deal with such a witness. The article outlines 

not only the historical and international background of the use of 

cooperative witnesses, but also its contemporary legal framework in 

the United States, Italy, the United Kingdom and Germany. The out‑

come of this comparative exercise is that at least the current legal 

provisions should be evaluated and that this evaluation should take 

into account the system and experiences in other countries as well 

as the problems of serious crime in the Netherlands and the leni‑

ency policies that govern the efforts to contain serious white collar 

crime like e.g. cartels.
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Internetsites 

De volgende internetsites hebben betrekking op het thema van dit 

nummer van Justitiële verkenningen. De informatie is ook te raad‑

plegen op de website van het WODC, www.wodc.nl, door te klikken 

op ‘publicaties’ en ‘Justitiële verkenningen’.

www.om.nl/organisatie/beleidsregels/overzicht/ 
opsporing/@155134/aanwijzing/
Op de site van het OM is de tekst te vinden van de Aanwijzing opspo-

ringsbevoegdheden, die een uniforme uitvoering van de Wet BOB en 

aanverwante wetgeving moet bevorderen.

www.burojansen.nl/traa/index.htm
Op de site van Buro Jansen & Janssen staat het volledige rapport van 

de enquêtecommissie opsporingsmethoden (commissie‑Van Traa).

http://wodc.nl/onderzoeksdatabase/99.041a‑evaluatie‑ 
bijzondere‑opsporingsbevoegdheden‑fase‑2.aspx
Link op de WODC‑website naar het evaluatierapport van de Wet 

BOB uit 2004.

www.burojansen.nl/afluisteren/afluisteren.htm
Zeer informatief webdossier (de webversie van het boek Luisterrijk) 

op de site van Buro Jansen & Janssen over afluisteren: wie/welke 

diensten zich daarmee bezighouden, de relevante wetgeving, ver‑

schillende taptechnieken, afluisteren van mobiele telefonie en 

internet, cryptografie en versleuteling, enzovoort.

www.bof.nl/aftappen.html
De website van Bits of Freedom (komt op voor digitale burgerrech‑

ten) besteedt aandacht aan tappen en noemt een aantal nuttige, zij 

het wat verouderde, links over dit onderwerp.

www.nbip.nl/
Website van de Nationale Beheersorganisatie Internet Providers, die 

is opgericht als uitvoeringsinstituut voor tapbevelen.
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http://web.mit.edu/gtmarx/www/garyhome.html
Homepage van professor Gary T. Marx, auteur van het standaard‑

werk Undercover: Police surveillance in America.

www.undercover.org/
International Association of Undercover Officers. Amerikaanse 

website voor undercoveragenten.

www.crimescene.pro/cie.html
Informatie over taken en werkwijze van de Criminele Inlichtingen 

Eenheden (CIE’s) in Nederland

http://rechten.uvt.nl/koops/PUB/kroon.htm
Link naar een artikel uit 1998 van Elisabetta Manunza en Bert‑Jaap 

Koops, Garanties voor de betrouwbaarheid van kroongetuigen.
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Congresagenda 

6 juni Scenario‑denken en bewijswaarde in opsporing 

en vervolging

7 juni The future of forensic care: solutions worth 

sharing

11‑13 juni  The Stockholm Criminology Symposium

14‑15 juni  NVK‑Congres

23‑24 november Italy’s roles within transnational organised 

crime

12‑13 december  Tides and currents in police theories

Hierna volgt een beschrijving van de congressen.

Scenario‑denken en bewijswaarde in opsporing en vervolging
Honderd procent zekerheid over de schuld van een verdachte 

krijgt de politie nooit. Altijd zullen er tegenargumenten zijn die 

ogenschijnlijk keihard bewijs toch kunnen doen wankelen. Voor 

(forensisch) rechercheurs en officiers van justitie is het van belang 

om deze argumenten en tegenwerpingen al tijdens het onderzoek 

tot een minimum te beperken. Maar hoe doe je dit precies? Wat 

maakt het scenario dat de officier van justitie in de tenlastelegging 

verwerkt naar aanleiding van het politiemateriaal tot het meest 

aannemelijke? Hoe kunnen politie en het Openbaar Ministerie de 

rechter overtuigen van hun gelijk? Er zijn sprekers uit de wetenschap 

– Peter van Koppen (Universiteit Maastricht/VU), Christianne de 

Poot (Politieacademie/HvA/WODC) en Henk Elffers (VU) – en daar‑

naast presenteren twee politieanalisten een praktijkcasus.

Datum: 6 juni 2012

Locatie: Utrecht, Jaarbeurs

Informatie en aanmelding: www.kerckebosch.nl

The future of forensic care: solutions worth sharing
Het jubileumcongres van het Expertisecentrum Forensische 

Psychiatrie, dat tien jaar bestaat, is gewijd aan veelbelovende 

ontwikkelingen die de forensische zorg in de nabije toekomst kun‑

nen verbeteren. Tien vooraanstaande wetenschappers uit de hele 

wereld zijn uitgenodigd om hun onderzoek en visie op de toekomst 

te presenteren en te bediscussiëren. Het programma bestaat uit tien 
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deelsessies over psychose en geweld, risicotaxatie, management en 

behandelprestaties, psychopathie, jeugdbehandeling, ontwikke‑

lingen in de neurologie, positieve psychologie, zedendelinquenten, 

gedragswetenschappen en rechtspraak en longstayvoorzieningen in 

binnen‑ en buitenland.

Datum: 7 juni 2012

Locatie: Utrecht

Informatie en aanmelding: www.efp.nl/jubileumcongres

The Stockholm Criminology Symposium
This year there are two central themes. The first is ‘Focusing on 

victims of crime; comparing crime patterns and improving prac‑

tice’. The second theme is ‘Contemporary criminology’. By tradition 

the Stockholm Criminology Symposium presents a large number 

of panels under the general theme ‘Contemporary criminology’, 

which provide an overview of the current state of knowledge. 

Professors Julia Davidson, David Farrington and Jianhong Liu are 

a few prominent participants who have registered so far, and will 

give presentations at the symposium. Participants have the option 

of presenting a poster‑session, which is meant to present work in 

progress, new results or other efforts that would benefit from a 

discussion. The symposium provides a meeting place where par‑

ticipants can establish new relationships and develop networks on 

both national and international levels. The symposium also offers 

an opportunity for existing networks to hold meetings while in 

Stockholm.

Datum: 11‑13 juni 2012

Locatie: Stockholm, City Conference Centre

Informatie en aanmelding: www.criminologyprize.com/extra/pod/

NVK‑Congres
Gedurende de twee congresdagen vinden tientallen marktdagses‑

sies plaats, waarin diverse sprekers een korte presentatie geven over 

hun onderzoeksbevindingen. Daarnaast wordt in enkele plenaire 

onderdelen aandacht besteed aan een centraal thema: criminalise‑

ring.

Professor Peter Squires van de Universiteit van Brighton spreekt 

over de criminalisering van antisociaal gedrag. Hij zal zich baseren 

op zijn uitgebreide werk op het gebied van de ‘Anti‑Social Behaviour 
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Order’ (ASBO). Als tweede spreker zal professor Patrick Hebberecht 

van de Universiteit Gent reflecteren op criminalisering.

Datum: 14‑15 juni 2012

Locatie: Leiden, KOG

Informatie en aanmelding: www.criminologie.nl/nvk/nvk_congres.

php

Italy’s roles within transnational organised crime
The American University of Rome’s department of International 

Relations will be hosting this two‑day international conference 

focusing on Italy’s current roles within transnational organised 

crime networks and the on‑going attempts to weaken these through 

legislation, enforcement and grassroots activism. There is a large 

amount of research on Italy’s crime groups and growing scholarship 

on the transnational dimensions of the phenomenon. At the same 

time, political and law enforcement agencies which have to deal with 

the issues directly produce operational and policymaking material. 

The opportunities for the different fields to learn about the others 

and discuss issues and solutions are relatively rare; this initiative 

seeks to fill this gap and encourage a dialogue. Keynote speaker will 

be professor Nando dalla Chiesa from the University of Milan.

Datum: 23‑24 november 2012

Locatie: Rome

Informatie en aanmelding: stuur een e‑mail naar TOC@aur.edu

Tides and currents in police theories
De bedoeling van deze conferentie, is te reflecteren over hoe er van‑

daag wordt gedacht over politie, met andere woorden: wat zijn de 

onderliggende stromen en evoluties in politietheorieën? En dit niet 

alleen in België en Nederland, maar ook in tal van andere landen. 

Tevens staat deze conferentie in het teken van het afscheid van Paul 

Ponsaers als hoogleraar van de Universiteit Gent. Keynote sprekers 

zijn Jack Greene en Peter Manning van de North Eastern University 

(VS), Gerard Bouman (korpschef Nederlandse nationale politie), 

Adam Edwards en Gordon Hughes van de Cardiff University (VK) en 

Willy Bruggeman (voorzitter Federale Politieraad, België). In de mid‑

dag en tijdens de tweede dag zijn er diverse workshops.

Datum: 12‑13 december 2012

Locatie: Deinze (bij Gent)

Informatie en aanmelding: www.smvp.nl en www.politiestudies.be
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WODC-website: www.wodc.nl

Op de WODC‑site is de volgende informatie te vinden:

1. Zoeken op onderwerp via de homepage:

– trefwoord ABC (zoeken op standaardtrefwoorden);

– onderwerpen (zoeken op onderwerpsgebieden).

2. Publicaties:

– jaaroverzichten van alle rapporten (inclusief uitbesteed) en 

 Justitiële verkenningen;

– wetenschappelijke artikelen;

– uitgebreide samenvattingen en volledige teksten (in pdf) 

 beschikbaar bij vrijwel alle publicaties;

– internetbronnengids (geannoteerde wetenschappelijke internet‑

sites).

3. Onderzoek:

– overzichten van startend, lopend en afgerond onderzoek (inclusief 

uitbesteed onderzoek);

– onderzoeksprogramma;

– cijfers en prognoses (Recidivemonitor, Monitor georganiseerde 

criminaliteit, Prognoses justitiële ketens);

– procedure uitbesteed onderzoek.

4. Organisatie:

– onder andere: organisatiestructuur, medewerkerslijst, vacatures, 

jaarbericht, commissies en werkgroepen;

– informatiedesk (onder andere: bibliotheek, veel gestelde vragen 

en opmerkelijk op tv).

De Justitiethesaurus wordt op de website gebruikt voor de 

 standaardtrefwoordenlijst. Deze bestrijkt de volgende  terreinen: 

 criminologie, criminaliteitspreventie, veiligheid, delicten/

crimi naliteits vormen, justitiële organisatie, politie, slachtoffers, 

strafrechts pleging, strafstelsel, gevangeniswezen, reclassering, 

vreemde lingen, burgerlijk en administratief recht, staatsrecht 

en internationaal recht. Een geografische thesaurus maakt ook 
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deel uit van de  Justitie‑thesaurus. De digitale versie (pdf) van de 

Justitie‑thesaurus is te vinden op de WODC‑website (www.wodc.nl). 

De gedrukte versie is gratis aan te vragen.

Voor vragen en opmerkingen over de WODC‑site of de Justitie‑

thesaurus kunt u terecht bij:

Hans van Netburg (redacteur WODC‑site)

tel.: 070‑370 69 19

fax: 070‑370 79 48

e‑mail: c.j.van.netburg@minvenj.nl

Voor vragen over producten en diensten van het WODC kunt u 

terecht bij de WODC‑informatiedesk, wodc‑informatiedesk@ 

minjus.nl (zie: rubriek ‘Vragen/Ik heb een vraag’ op de homepage).

De WODC‑rapporten
Hieronder zijn de titelbeschrijvingen van de Onderzoek en Beleid‑

rapporten en de rapporten in de serie Cahiers, Memorandum en 

Factsheets sinds 2011 te vinden. Voor rapporten die eerder zijn ver‑

schenen (terugggaand tot 1997), kunnen belangstellenden terecht 

op www.wodc.nl/publicaties. Alle WODC‑rapporten kunnen daar 

kosteloos worden gedownload. Geïnteresseerden in een gedrukte 

versie van de O&B‑rapporten kunnen deze tegen betaling bestellen 

bij Boom distributiecentrum te Meppel, tel. 0522‑237555, e‑mail 

budh@boomdistributiecentrum.nl.

Onderzoek en Beleid (O&B)

Odinot, G., D. de Jong, J.B.J. van 
der Leij, C.J. de Poot, E.K. van 
Straalen
Het gebruik van de telefoon- en 

internettap in de opsporing

2012, O&B 304

Eshuis, R.J.J., N.L. Holvast, 
H.G. van de Bunt, J.G. van Erp, 
N.T. Pham
Het aansprakelijk stellen van 

bestuurders; onderzoek naar de 

overwegingen die spelen bij het 

al dan niet intern aansprakelijk 

stellen van bestuurders en interne 

toezichthouders

2012, O&B 303
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Fischer, T.F.C., W.J.M. Captein, 
B.W.C. Zwirs
Gedragsinterventies voor 

volwassen justitiabelen; stand 

van zaken en mogelijkheden voor 

innovatie

2012, O&B 302

Eshuis, R.J.J. (WODC),  
N.E. de Heer‑de Lange (CBS), 
B.J. Diephuis (Raad voor de 
rechtspraak) (eindred.), m.m.v. 
M.M. van Rosmalen (CBS)
Rechtspleging Civiel en Bestuur 

2010; ontwikkelingen en 

samenhangen

2012, O&B 301

Eichelsheim, V.I., A.M. van der 
Laan
Jongeren en vrijheidsbeneming; 

een studie naar de wijze 

waarop jongeren in Justitiële 

Jeugdinrichtingen omgaan met 

vrijheidsbeneming

2011, O&B 300

R.P.W. Jennissen (red.)
De Nederlandse migratiekaart; 

achtergronden en ontwikkelingen 

van verschillende internationale 

migratietypen

2011, O&B 299

Kalidien, S.N. (WODC), 
N.E. de Heer‑de Lange (CBS) 
(eindred.), m.m.v. M. M. van 
Rosmalen (CBS)
Criminaliteit en 

rechtshandhaving 2010; 

ontwikkelingen en samenhangen

2011, O&B 298

Weenink, A.W., C.M. Klein 
Haarhuis, R.J. Bokhorst
De staat van bestuur van 

Aruba; een onderzoek naar de 

deugdelijkheid van bestuur en 

de rechtshandhaving

2011, O&B 297

Voert, M.J. ter, F. Zwenk,  
m.m.v. E.M.Th. Beenakkers
Kwaliteit in zware tijd; 

marktwerking, vraaguitval en 

notariële dienstverlening

2011, O&B 296

Verhoeven, M.A., B. van Gestel, 
D. de Jong
Mensenhandel in de 

Amsterdamse raamprostitutie; 

een onderzoek naar aard en 

opsporing van mensenhandel

2011, O&B 295

Molleman, T
Benchmarking in het gevangenis-

wezen; een onderzoek naar 

de mogelijkheden van het 

vergelijken en verbeteren van 

prestaties

2011, O&B 294

Slotboom, A., T.M.L Wong, 
C. Swier, T.C. van der Broek
Delinquente meisjes; achter-

gronden, risicofactoren en 

interventies

2011, O&B 293
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Laan, A.M. van der, M. Blom
Meer jeugdige verdachten, maar 

waarom? Een studie naar de 

relatie tussen maatschappelijke 

ontwikkelingen en de 

veranderingen in het aantal 

jeugdige verdachten van een 

misdrijf in de periode 1997-2007

2011, O&B 292

Poot, C.J. de, A. Sonnenschein; 
with the cooperation of: 
M.R.J. Soudijn, J.G.M. Bijen, 
M.W. Verkuylen
Jihadist terrorism in the 

Netherlands; a description based 

on closed criminal investigations

2011, O&B 291

Engelse vertaling van O&B 281 

(2009)

Nagtegaal, M.H., R.P van de 
Horst, H.J.M. Schonberger
Inzicht in de verblijfsduur 

van tbs-gestelden; cijfers en 

mogelijkheden

2011, O&B 290

Cahiers

Gestel, B. van, C.J. de Poot, 
R.J. Bokhorst, R.F. Kouwenberg
Opsporing van terrorisme in 

de praktijk; de Wet opsporing 

terroristische misdrijven vier jaar 

in werking 

Cahier 2012‑4

Eshuis, R.J.J., T. Geurts, 
E.M.Th. Beenakkers
Hulp bij juridische problemen. 

Een verkennend onderzoek 

naar de kwaliteit van de 

dienstverlening van advocaten 

en rechtsbijstandverzekeraars; 

literatuurstudie en secundaire 

analyses

Cahier 2012‑3

Broek, T.C. van der, T. Molleman
Medewerkertevredenheid 

gevangeniswezen 2011; 

verdieping in personele 

en inrichtingspecifieke 

kenmerken

Cahier 2012‑2

Zuiderwijk, A.M.G., B. Cramer, 
E.C. Leertouwer, M. Temürhan, 
A.L.J. Busker
Doorlooptijden in de 

strafrechtsketen; ketenlange 

doorlooptijden en doorlooptijden 

per ketenpartner voor 

verschillende typen zaken

Cahier 2012‑1

Bokhorst, R.J., M. van der 
Steeg, C.J. de Poot
Rechercheprocessen bij de 

bestrijding van georganiseerde 

criminaliteit

Cahier 2011‑11

Wijkhuijs, L.J.I., A.M. Galloway, 
M.H.C. Kromhout, I.C. van der 
Welle, M. Smit
Pardon? Evaluatie van 

de Regeling afwikkeling 

nalatenschap oude 

vreemdelingen

Cahier 2011‑10
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Moolenaar, D.E.G., T. Zuidema, 
J. de Boer
De afname van het aantal 

boetes en transacties voor 

verkeersovertredingen nader 

verklaard 

Cahier 2011‑9 

Molleman, T.
Ongewenste omgangsvormen 

tussen gevangenispersoneel; 

stand van zaken anno 2011

Cahier 2011‑8 

Decae, R.J. (eindred.)
Capaciteitsbehoefte Justitiële 

Ketens t/m 2016; beleidsneutrale 

ramingen

Cahier 2011‑7 

Blom, M., I.M. Bregman,  
B.S.J. Wartna
Geregistreerde 

verkeerscriminaliteit in kaart; 

een kwantitatief beeld van 

achtergrondkenmerken en de 

recidive van geregistreerde 

verkeersdelinquenten in 

Nederland 

Cahier 2011‑6

Braak, S.W. van den,  
A. Sonnenschein, 
D.E.G. Moolenaar, P.R. Smit
Een methode voor het verklaren 

en voorspellen van trends

Cahier 2011‑5

Sonnenschein, A., S.W. van den 
Braak, D.E.G. Moolenaar
Trendwatch; introductie en eerste 

resultaten van een instrument 

ter verbetering van justitiële 

capaciteitsramingen

Cahier 2011‑4

More, P.A., G. Weijters
Tweede meting van de monitor 

nazorg ex-gedetineerden; 

resultaten en vergelijking tussen 

twee metingen in de tijd

Cahier 2011‑3

Laan, A.M van der, M. Blom 
(red.)
Jeugdcriminaliteit in de periode 

1996-2010; ontwikkelingen 

in zelfgerapporteerde daders, 

door de politie aangehouden 

verdachten en strafrechtelijke 

daders op basis van de Monitor 

Jeugdcriminaliteit 2010

Cahier 2011‑2

Mulder, J., M.H. Nagtegaal
Evaluatie van de pilot C&SCO-

CAM; Monitoring van de imple-

mentatie en doelstellingen van 

een programma ter preventie van 

geweld op middelbare scholen

Cahier 2011‑1

Memoranda

Boom, A. ten, J. Brouwer, 
P. Smit, G. Weijters
Evaluatie van de plannen van 

het WODC naar aanleiding 

van de aanbevelingen van de 

Commissie-Schuyt

Memorandum 2012‑3

Tollenaar, N., A.M. van der Laan
Effecten van de ISD-maatregel; 

technisch rapport

Memorandum 2012‑2
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Schönberger, H.J.M., C.H. de 
Kogel, m.m.v. I.M. Bregman 
Kenmerken en recidivecijfers van 

ex-terbeschikkinggestelden met 

een zedendelict

Memorandum 2012‑1

Schönberger, H.J.M.,  
C.H. de Kogel
Wettelijke kaders voor langdurig 

of levenslang toezicht bij 

delinquenten in Engeland/Wales, 

Canada en Duitsland

Memorandum 2011‑5

Braak, S.W. van den, 
M.T. Croes, P.O. de Jong, 
R.M.V. van Os, M.J. ter Voert
Beoordeling impactanalyse 

kostendekkende griffierechten 

Memorandum 2011‑4

Wartna, B.S.J., M.Blom,  
N. Tollenaar
De WODC-Recidivemonitor; 

4e, herziene versie

Memorandum 2011‑3

Wartna, B.S.J., M. Blom,  
N. Tollenaar
The Dutch Recidivism Monitor; 

4th, Revised edition

Memorandum 2011‑3a

Nas, C.N., M.M.J. van Ooyen‑
Houben, J. Wieman
Interventies in uitvoering; wat 

er mis kan gaan bij de uitvoering 

van justitiële (gedrags)-

interventies en hoe dat komt. 

WODC-notitie

Memorandum 2011‑2 

Dijk, E.M.H. van, m.m.v. 
M. Brouwers
Daling opleggingen tbs 

met dwangverpleging; 

ontwikkelingen en achtergronden

Memorandum 2011‑1

Factsheets

Tollenaar, N., A.M. van der Laan
Effecten van de ISD-maatregel

Factsheet 2012‑1

Bregman, I.M., B.S.J. Wartna
Recidive TBS 1974-2008; 

ontwikkelingen in de 

strafrechtelijke recidive van ex-

terbeschikkinggestelden

Factsheet 2011‑6

Wartna, B.S.J., N. Tolle‑
naar, M. Blom, S.M. Alma, 
I.M.  Bregman, A.A.M. Essers,
Recidivebericht 2002-2008;  

ontwikkelingen in de straf-

rechtelijke recidive van 

Nederlandse justitiabelen

Factsheet 2011-5

Tollenaar, N., A.M. van der Laan
Monitor veelplegers 2011; Trends 

in de populatie zeer actieve 

veelplegers uit de periode 2003-

2008

Factsheet 2011‑4

Veen, H.C.J. van der 
Secundaire analyses 

slachtofferdata landelijk 

onderzoek huiselijk geweld

Factsheet 2011‑3
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Het volgende nummer is gewijd aan:

Jv 4: Moderne professionaliteit

Nadere informatie bij de redactie

More, P.A., G. Weijters
Schuldenproblematiek van 

jongvolwassen gedetineerden

Factsheet 2011‑2

Blom, M., G. Weijters, A.M. van 
der Laan
Problemen met geld en 

delinquent gedrag van 

adolescenten

Factsheet 2011‑1 
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