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Aanbeveling betreffende

de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in het kader van de interceptie van

telecommunicatieverkeer

DE GROEP VOOR DE BESCHERMING VAN PERSONEN IN VERBAND MET DE

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS,

opgericht bij Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober

19951,

gelet op de artikelen 29 en 30, leden 1 en 3, van voornoemde richtlijn2,

gelet op haar reglement van orde, inzonderheid de artikelen 12 en 14,

heeft de volgende aanbeveling goedgekeurd:

De aanbeveling heeft tot doel eraan te herinneren dat de beginselen van bescherming van de
fundamentele rechten en vrijheden van natuurlijke personen, en met name van hun

persoonlijke levenssfeer en het correspondentiegeheim, van toepassing zijn op de maatregelen
die op Europees niveau op het gebied van interceptie van telecommunicatieverkeer zijn

genomen.

Het toepassingsgebied van deze aanbeveling betreft interceptie in ruime zin, dat wil zeggen de

interceptie van de inhoud van telecommunicatieverkeer, maar ook van de
telecommunicatiegegevens, met name eventuele voorbereidende maatregelen (zoals

“monitoring” en “datamining” van de verkeersgegevens) die zouden worden overwogen
teneinde te kunnen beslissen over de wenselijkheid van de interceptie van de inhoud van het
telecommunicatieverkeer3.

A. Draagwijdte van de op Europees niveau goedgekeurde bepalingen inzake interceptie

van telecommunicatieverkeer

                                               
1
 Richtlijn van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de

verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, PB L 281 van 23.11.1995,

blz. 31.
2
 De drie leden die respectievelijk de Registertilsynet (Denemarken), de Commission Nationale de

l’Informatique et des Libertés (CNIL, Frankrijk) en de Data Protection Registrar (Verenigd Koninkrijk)

vertegenwoordigen, hebben niet aan de stemming over deze aanbeveling deelgenomen, daar zij van oordeel

waren dat het behandelde thema niet tot de bevoegdheid van de Groep behoorde. Zij betuigen echter in het

algemeen wel hun steun wat de grond van de aanbeveling betreft.
3
 Deze ruime betekenis van het begrip interceptie van telecommunicatieverkeer beantwoordt aan het

toepassingsgebied van de Resolutie van de Raad van 17 januari 1995 inzake de legale interceptie van

telecommunicatieverkeer, die verder (punt A.1) wordt aangehaald, en aan het algemene kader van de terzake

toepasselijke rechtsbepalingen (zie verder, punt B).

De aanbeveling is aldus van toepassing op de interceptie van niet-openbaar telecommunicatieverkeer op Internet.
De Groep voor de bescherming van personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens besteedt in

het kader van werkzaamheden die parallel door de "Task force Internet" van de Groep worden uitgevoerd,

bijzondere aandacht aan de algemene problematiek van de verwerking van persoonsgegevens die aan de

ontwikkeling van Internet is verbonden.
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1. De Resolutie van de Raad van 17 januari 1995 inzake de legale interceptie van

telecommunicatieverkeer4 bepaalt de noodzakelijke technische voorwaarden voor de
interceptie van telecommunicatieverkeer, zonder dat wordt ingegaan op de vraag in welke

omstandigheden deze interceptie zou moeten plaatsvinden. De tekst van de resolutie
voorziet in een verplichting voor de netwerkexploitanten of de dienstenverstrekkers om
de geïntercepteerde gegevens duidelijk aan de “wetshandhavingsdiensten” te verschaffen.

Deze gegevens betreffen telefoonoproepen, al of niet mobiel, elektronische post, fax- en
telexberichten, de gegevensstroom op Internet, zowel wat betreft de kennisneming van de

inhoud van het telecommunicatieverkeer als van de telecommunicatiegegevens (deze
betreffen met name de verkeersgegevens, maar ook elk signaal dat wordt uitgezonden

door de persoon op wie de bewaking gericht is - punt 1.4.4 van de resolutie).

De gegevens hebben betrekking op de bewaakte persoon alsmede op de personen die
deze persoon opbellen of door hem worden opgebeld5.

De resolutie bepaalt ook dat de geografische locatie van de mobiele abonnee een gegeven
is waartoe de wetshandhavingsdiensten toegang moeten kunnen krijgen

6
.

Deze resolutie van 18 januari 1995 wordt momenteel herzien, voornamelijk om ze aan de
nieuwe communicatietechnologieën aan te passen. De ontwerptekst voorziet met name in

de toepassing van de interceptiemaatregelen op satellietcommunicatie
7
.

2. De beschouwingen van de werkgroep hebben betrekking op het toepassingsgebied van de

maatregelen waarin de Resolutie van de Raad van 17 januari 1995 voorziet. In een niet
gepubliceerde en latere versie van voornoemd document (“intentieverklaring” van 25

oktober 1995) wordt bepaald dat de ondertekenaars van de tekst contact met de directeur
van het “Federal Bureau of Investigation” van de Verenigde Staten zullen kunnen

opnemen met betrekking tot de specificaties op het gebied van interceptie van
telecommunicatieverkeer. In de tekst staat bovendien dat, mits de “deelnemers” daarmee

instemmen, andere lidstaten kunnen deelnemen aan de uitwisseling van informatie, de
herziening en de bijwerking van de specificaties.

De Groep wijst er enerzijds op dat de rechtsstatus van deze tekst - in het bijzonder de
daadwerkelijke ondertekening door de betrokken landen - niet duidelijk is en dat het hier

in de zin van de jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens niet
gaat om een voor de burger toegankelijke maatregel, aangezien de tekst op geen enkele

                                               
4
 PB C 329 van 14.11.1996.
5
 Artikel 1.4 van de bijlage bij de Resolutie van de Raad van 17 januari 1995.
6
 Artikel 1.5, op. cit.
7
Document 10951/1/98, Enfopol 98 Rev 1 (http://www.heise.de/tp/deutsch/special/enfo/6332/1.html). Het schijnt

dat een nog recentere versie door de Groep Politiële Samenwerking van de Raad is goedgekeurd en dat ze ter

goedkeuring of wijziging aan het Europees Parlement is toegezonden. Blijkbaar is het de bedoeling de nieuwe

resolutie op 27-28 mei 1999 door de Raad te laten goedkeuren (zie "Datenschutz-Berater », 15.02.99, blz. 5,

waarin wordt verwezen naar een niet openbare versie van 20.01.99). De Commissie juridische zaken en rechten

van de burger van het Europees Parlement heeft de Commissie openbare vrijheden en binnenlandse zaken (die in

de eerste plaats bevoegd is) aanbevolen het ontwerp van herziening van de resolutie van de Raad zoals

voorgesteld in ENFOPOL 98 af te wijzen, onder andere om redenen die verband houden met de bescherming
van de persoonlijke levenssfeer en de aanstaande inwerkingtreding van het Verdrag van Amsterdam (zie verslag

van de heer Florio). De Commissie openbare vrijheden heeft dit advies niet opgevolgd en zal de plenaire

vergadering bijgevolg voorstellen ENFOPOL 98 op basis van het verslag van de heer Schmid goed te keuren.

Het Europees Parlement zou begin mei zijn besluit moeten nemen.
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wijze is bekendgemaakt. Anderzijds wordt in deze tekst melding gemaakt van de wil om
technische maatregelen inzake interceptie van telecommunicatieverkeer nader uit te

werken in overleg met staten die niet zijn onderworpen aan de eisen van het Europees
Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de richtlijnen 95/46/EG en

97/66/EG.

3. De Groep constateert dat het de bedoeling is met de tekst van de resolutie van de Raad

technische problemen te regelen met betrekking tot de wijze waarop de interceptie van
communicatie plaatsvindt, zonder dat de nationale bepalingen betreffende het aftappen

van verbindingen uit juridisch oogpunt opnieuw worden bekeken. Nu blijkt echter dat
sommige maatregelen waarin de resolutie voorziet en die tot doel hebben de

mogelijkheden voor het intercepteren van communicatie uit te breiden, in strijd zijn met
de nationale, meer beschermende, bepalingen van sommige landen van de Europese Unie

(met name: punt 1.4, mededeling van de oproepgegevens, ook voor oproepen van mobiele
abonnees, zonder dat rekening wordt gehouden met de momenteel beschikbare anonieme

en vooruitbetaalde diensten; punt 1.5, geografische lokalisering van mobiele abonnees;
punt 5.1, verbod voor de exploitanten om a posteriori bekend te maken welke intercepties

zij hebben uitgevoerd).

4. Ofschoon met de resolutie van de Raad “de bescherming van het nationaal belang, de

nationale veiligheid en de opheldering van zware misdrijven” worden beoogd, wenst de
Groep de aandacht te vestigen op de risico’s van ontsporingen wat de doelstellingen van

het aftappen betreft, risico’s die nog zouden worden vergroot door uitbreiding van de
technieken voor interceptie en decodering van telecommunicatieverkeer tot een steeds

groter aantal landen - waarvan enkele buiten de Europese Unie.

In een officiële resolutie van 16 september 1998 over transatlantische betrekkingen8 is het

Europees Parlement “van oordeel dat het groeiende belang van Internet en de wereldwijde
telecommunicatie in het algemeen, met name het ECHELON-systeem, alsmede de risico's

die aan het misbruik daarvan zijn verbonden beschermende maatregelen vereisen op het
terrein van economische informatie en een effectieve encryptie”.

Met deze overwegingen wordt gewezen op de risico’s die verbonden zijn aan de
interceptie van telecommunicatieverkeer die verdergaat dan het strikte kader van

aangelegenheden betreffende de nationale veiligheid - en aldus buiten het kader van de
“derde pijler” van de Europese Unie valt. Daardoor rijst de vraag naar de legitimiteit

ervan, met name in het licht van de verplichtingen die voortvloeien uit de teksten van het
Gemeenschapsrecht op het gebied van de bescherming van de grondrechten en

fundamentele vrijheden van natuurlijke personen, en met name van hun persoonlijke
levenssfeer.

5. Ten slotte wijst de Groep erop dat de inwerkingtreding van het Verdrag van Amsterdam
zal leiden tot een verandering van de rechtsgrondslag op Europees niveau wat betreft de

maatregelen inzake interceptie van telecommunicatieverkeer. In de huidige bevoegdheid
van de Raad om de tekst van de resolutie op te stellen, die is gebaseerd op de artikelen

K.1, lid 9, en K.3, lid 2, van het Verdrag, op het gebied van politiële en justitiële

                                               
8
 Plenaire vergadering, notulen deel II, B4-0803, 0805, 0806 en 0809/98.
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samenwerking, wordt op grond van het nieuwe artikel K.6, lid 2, plaats ingeruimd voor de
initiatiefbevoegdheid van de Europese Commissie.

B. Algemeen rechtskader

6. De Groep herinnert eraan dat elke interceptie van telecommunicatieverkeer, waaronder
wordt verstaan de kennisneming door een derde van de inhoud en/of de gegevens die op de

private telecommunicatie tussen twee of meer correspondenten betrekking hebben, in het
bijzonder de verkeersgegevens die aan het gebruik van telecommunicatiediensten
verbonden zijn, een schending van het recht op persoonlijke levenssfeer en van het

correspondentiegeheim vormt. Interceptie kan derhalve slechts worden toegestaan als zij
voldoet aan drie fundamentele eisen overeenkomstig artikel 8, lid 2, van het Europees

Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden van 4
november 19509 en de interpretatie die het Europees Hof voor de Rechten van de Mens aan

deze bepaling heeft gegeven: een rechtsgrondslag, de noodzaak van de maatregel in een
democratische maatschappij, en de beantwoording aan een van de legitieme doelstellingen

die in het Verdrag worden vermeld10.

In de rechtsgrondslag zal nauwkeurig moeten worden bepaald binnen welke grenzen en op

welke wijze hij kan worden uitgeoefend, en dit door middel van duidelijke en
gedetailleerde regels, die vooral noodzakelijk zijn omdat de bruikbare technische middelen

voortdurend verder worden verbeterd
11
. Deze wettekst moet voor het publiek toegankelijk

zijn zodat de burger van tevoren weet welke gevolgen zijn gedrag zal hebben
12
.

In deze juridische context moet de verkennende of algemene bewaking van
telecommunicatieverkeer op grote schaal worden verboden13.

                                               
9
 Er zij op gewezen dat de fundamentele waarborgen die door de Raad van Europa op het gebied van de

interceptie van communicatie worden erkend, verplichtingen voor de staten scheppen, los van de verschillen die

op het niveau van de Europese Unie bestaan naar gelang van het communautaire of intergouvernementele

karakter van de beschouwde gebieden.
10
 Verdrag nr. 108 van de Raad van Europa bepaalt ook dat een maatregel tot inmenging slechts wordt toegestaan

als het een maatregel betreft die in een democratische maatschappij noodzakelijk is voor de bescherming van de

in artikel 9, lid 2, van dat verdrag opgesomde nationale belangen (hierbij zij opgemerkt dat de nationale belangen

die in verdrag nr. 108 en in het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens worden opgesomd, niet

helemaal overeenstemmen), en als de maatregel strikt in het licht van dit doel wordt gedefinieerd.
11
 Zie in dit verband, infra, de verplichtingen waarin wordt voorzien door artikel 4 van aanbeveling nr. 4 van de

Raad van Europa betreffende de bescherming van persoonsgegevens op het gebied van

telecommunicatiediensten, met name rekening houdend met telefoondiensten, van 7 februari 1995.
12
 Arresten-Huvig en -Kruslin tegen Frankrijk van 25 april 1990, serie A nr. 176 A en B, blz. 15 e.v.

13
 Zie met name de arresten-Klass, van 6 september 1978, serie A nr. 28, blz. 23 e.v., en -Malone, van 2 augustus

1984, serie A nr. 82, blz. 30 e.v.

In het arrest-Klass wordt, evenals in het arrest-Leander van 25 februari 1987, de nadruk gelegd op de noodzaak

van “voldoende waarborgen tegen misbruiken, want een systeem van geheime bewaking ter bescherming van de

nationale veiligheid houdt het risico in dat het, met de bedoeling de democratie te verdedigen, deze ondermijnt,

en zelfs vernietigt” (arrest-Leander, serie A nr. 116, blz. 14 e.v.).

Het Hof merkt in het arrest-Klass (punt 50 e.v.) op dat de beoordeling van het bestaan van adequate en

voldoende waarborgen tegen misbruiken afhangt van alle omstandigheden van de zaak. Het is in het

desbetreffende arrest van oordeel dat de bewakingsmaatregelen waarin de Duitse wetgeving voorziet, geen

verkennende of algemene bewaking toestaan en geen inbreuk vormen op artikel 8 van het Europees Verdrag tot

bescherming van de rechten van de mens. De Duitse wetgeving voorziet in de volgende waarborgen: de

bewakingsmaatregelen kunnen slechts worden genomen in gevallen waarin iemand op grond van aanwijzingen

ervan kan worden verdacht bepaalde ernstige overtredingen te beramen, te begaan of te hebben begaan; er kan
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7. In de Europese Unie huldigt Richtlijn 95/46/EG
14
 het beginsel van de bescherming van het

recht op persoonlijke levenssfeer, dat in de rechtsstelsels van de lidstaten is vastgelegd.
Deze richtlijn geeft een nadere omschrijving van de beginselen die zijn vervat in het

Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens van 4 november 1950 en in
het Verdrag van 28 januari 1981 van de Raad van Europa tot bescherming van personen

met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Richtlijn
97/66/EG15 concretiseert de bepalingen van deze richtlijn door aan de lidstaten de
verplichting op te leggen het communicatiegeheim door middel van nationale

reglementering te waarborgen en aldus het vertrouwelijk karakter te verzekeren van de
communicatie die via een openbaar telecommunicatienetwerk of via algemeen beschikbare

telecommunicatiediensten geschiedt.

Volgens artikel 13, lid 1, van Richtlijn 95/46/EG kan een lidstaat wettelijke maatregelen

treffen ter beperking van de reikwijdte van bepaalde plichten (bijvoorbeeld betreffende het
verzamelen van gegevens) en bepaalde rechten (bijvoorbeeld het recht om van het

verzamelen van gegevens op de hoogte te worden gesteld) waarin de richtlijn voorziet16. Er
wordt een strikte opsomming van deze uitzonderingen gegeven: de beperking moet een

noodzakelijke maatregel zijn ter vrijwaring van de openbare belangen die in de leden a) tot
g) van dit artikel op exhaustieve wijze worden opgenoemd, zoals de veiligheid van de

staat, de landsverdediging, de openbare veiligheid of het voorkomen, onderzoeken,
opsporen en vervolgen van strafbare feiten.

In artikel 14, lid 1, van Richtlijn 97/66/EG wordt ook bepaald dat de lidstaten de plicht tot
het garanderen van het vertrouwelijk karakter van communicatie via openbare netwerken

slechts kunnen beperken indien een dergelijke maatregel noodzakelijk is voor het
vrijwaren van de veiligheid van de staat, de landsverdediging, de openbare veiligheid,
alsmede voor het voorkomen, onderzoeken, opsporen en vervolgen van strafbare feiten.

                                                                                                                                                  
slechts opdracht toe worden gegeven als het op een andere manier vaststellen van de feiten gedoemd is te

mislukken of aanzienlijk wordt belemmerd; zelfs dan mag de bewaking alleen betrekking hebben op de

verdachte zelf of de personen van wie wordt vermoed dat zij contact met hem onderhouden.
14
 Er zij op gewezen dat op grond van artikel 3 van Richtlijn 95/46/EG van het toepassingsgebied van de richtlijn

zijn uitgesloten de verwerking van persoonsgegevens die met het oog op de uitoefening van niet binnen de

werkingssfeer van het Gemeenschapsrecht vallende activiteiten geschiedt, alsmede verwerkingen die betrekking

hebben op de openbare veiligheid, defensie, de veiligheid van de staat, en de activiteiten van de staat op

strafrechtelijk gebied. De meeste lidstaten die deze richtlijn tot dusver hebben omgezet, maken in hun nationale

wetten echter geen onderscheid volgens hetwelk deze wet niet van toepassing zou zijn op aangelegenheden die

niet onder het Gemeenschapsrecht vallen.

Daaraan wordt toegevoegd dat, wanneer de verwerking van gegevens in het kader van de richtlijn geschiedt

(bijvoorbeeld lijst van oproepen die door een exploitant met het oog op facturering worden geregistreerd), maar

deze gegevens naderhand het voorwerp uitmaken van een verwerking die in een interceptie van deze gegevens

bestaat, de bepalingen van het Gemeenschapsrecht toepassing vinden. Richtlijn 95/46/EG voorziet in dit verband

in een reeks waarborgen die bij deze intercepties in acht moeten worden genomen en waarop hierna nader wordt

ingegaan.
15
 Richtlijn van 15 december 1997 betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de

persoonlijke levenssfeer in de telecommunicatiesector, PB L 24 van 30 januari 1998, blz.1.
16
 Zoals bepaald in artikel 6, lid 1 - beginselen betreffende de kwaliteit van de gegevens, in artikel 10, artikel 11,

lid 1 - informatieverstrekking aan de betrokkene, en in de artikelen 12 - recht van toegang en 21 - openbaarheid

van de verwerkingen.
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C. Verplichtingen van de telecommunicatie-exploitanten en de verstrekkers van

telecommunicatiediensten

8. De nadruk moet worden gelegd op het feit dat de verplichtingen inzake beveiliging en
vertrouwelijkheid van de gegevens waaraan de telecommunicatie-exploitanten, de

dienstenverstrekkers, alsmede de lidstaten zijn onderworpen, respectievelijk op grond van
de artikelen 17, leden 1 en 2, van Richtlijn 95/46/EG en de artikelen 4, 5 en 6 van Richtlijn

97/66/EG, het beginsel en niet de uitzondering vormen.

De Groep herinnert eraan dat deze verplichtingen in het algemeen ook gelden voor de

exploitanten op grond van artikel 7 van Verdrag nr. 108 van de Raad van Europa tot
bescherming van personen met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van

persoonsgegevens van 28 januari 1981, en van artikel 4 van aanbeveling nr. 4 van de Raad
van Europa betreffende de bescherming van persoonsgegevens op het gebied van

telecommunicatiediensten, met name rekening houdend met telefoondiensten, van 7
februari 199517.

9. Deze verplichtingen impliceren enerzijds dat de telecommunicatie-exploitanten en de
dienstenverstrekkers de gegevens betreffende het telecommunicatieverkeer en de

facturering van de telecommunicatie slechts onder bepaalde voorwaarden kunnen
verwerken: uit het beginsel dat de verkeersgegevens betreffende de abonnees en gebruikers

moeten worden gewist of anoniem gemaakt zodra de communicatie is beëindigd, volgt dat
de doeleinden waarvoor de gegevens kunnen worden verwerkt, de periode gedurende

welke ze eventueel worden bewaard, alsmede de toegang tot de gegevens strikt beperkt
zijn18.

10. Anderzijds moeten de telecommunicatie-exploitanten en de verstrekkers van
telecommunicatiediensten de nodige maatregelen treffen om de interceptie van

                                               
17
 “4.1. De door netwerkexploitanten of dienstenverstrekkers verzamelde en verwerkte persoonsgegevens mogen

niet worden doorgegeven, tenzij de betrokken abonnee schriftelijk zijn uitdrukkelijke en geïnformeerde

toestemming heeft verleend en de opgeroepen abonnees aan de hand van de verstrekte informatie niet kunnen

worden geïdentificeerd.

De abonnee kan zijn toestemming op elk ogenblik intrekken, maar zonder terugwerkende kracht.

4.2. De door netwerkexploitanten of dienstenverstrekkers verzamelde en verwerkte persoonsgegevens mogen

aan de overheid worden verstrekt als deze verstrekking bij wet is toegestaan en een maatregel is die in een
democratische maatschappij noodzakelijk is voor:

a. de bescherming van de veiligheid van de staat, de openbare veiligheid, de monetaire belangen van de

staat of de bestraffing van strafbare feiten;

b. de bescherming van de betrokken persoon en van de rechten en vrijheden van anderen.

4.3. Bij de verstrekking van persoonsgegevens aan de overheid moet het nationale recht voorzien in de
reglementering van:

a. de uitoefening van het recht op toegang en rectificatie door de betrokkene;

b. de voorwaarden waaronder de bevoegde overheidsorganen het recht hebben te weigeren inlichtingen

aan de betrokkene te verstrekken of de afgifte ervan uit te stellen;

c. het bewaren en vernietigen van deze gegevens.”
18
 Zie met name de verplichtingen van artikel 6 van Richtlijn 97/66/EG.

Deze verplichtingen doen vragen rijzen met betrekking tot de praktijken die momenteel bij de verstrekkers van

telecommunicatiediensten tot ontwikkeling komen en die bestaan in een algemeen en voorafgaand onderzoek

van de verkeersgegevens van de abonnees, teneinde verdacht gedrag van bepaalde abonnees te constateren - en

eventueel de gerichte interceptie van de inhoud van bepaald telecommunicatieverkeer mogelijk te maken.
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telecommunicatieverkeer door niet bij wet daartoe gemachtigde instanties volgens de
huidige stand van de techniek technisch moeilijk of onmogelijk te maken.

De Groep beklemtoont in dit verband dat het gebruik van doeltreffende middelen voor de
interceptie van communicatie voor rechtmatige doeleinden, waarbij juist de meest

geavanceerde technieken worden toegepast, niet mag leiden tot een verlaging van het
algemene niveau van vertrouwelijkheid van de communicatie noch tot een vermindering
van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Deze verplichtingen krijgen een bijzondere betekenis wanneer de telecommunicatie tussen
personen die zich op het grondgebied van de lidstaten bevinden, een route volgt of kan

volgen die gedeeltelijk buiten het Europese grondgebied ligt, met name bij het gebruik van
satellieten of van Internet.

11. Bovendien zou, in zoverre Richtlijn 95/46/EG van toepassing is, het toegankelijk maken
van dergelijke telecommunicatie buiten de Europese Unie een schending van artikel 25 van

de richtlijn kunnen zijn, aangezien de buitenlandse instanties die ze intercepteren, niet
noodzakelijk een passend niveau van bescherming van de gegevens kunnen waarborgen.

D. Eerbiediging van de fundamentele vrijheden door de overheid in het kader van

interceptie

12. Het is belangrijk dat in het nationale recht met inachtneming van alle bovenvermelde
bepalingen een zeer nauwkeurige omschrijving wordt gegeven van :

� de autoriteiten die bevoegd zijn om toestemming te geven tot de legale interceptie van
telecommunicatie, de diensten die bevoegd zijn om de interceptie te verrichten, en de

rechtsgrondslag voor hun optreden;

� de doeleinden waarvoor dergelijke intercepties kunnen worden uitgevoerd en aan de hand

waarvan kan worden beoordeeld of ze in verhouding staan tot de nationale belangen die
op het spel staan;

� het verbod van elke verkennende of algemene bewaking van telecommunicatieverkeer op
grote schaal;

� de precieze omstandigheden en voorwaarden (bijvoorbeeld feitelijke elementen die de

maatregel en de duur van de maatregel rechtvaardigen) waaronder de interceptie mag
plaatsvinden, met inachtneming van het specificiteitsbeginsel dat op elke inmenging in het

privé-leven van anderen van toepassing is19;

                                               
19
 Zie supra, voetnoot 13.
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� de inachtneming van dit specificiteitsbeginsel, een logisch gevolg van het verbod van elke
verkennende of algemene bewaking, impliceert meer bepaald met betrekking tot

verkeersgegevens dat de overheid slechts van geval tot geval, en niet op algemene en
proactieve wijze, toegang tot deze gegevens kan krijgen;

� de beveiligingsmaatregelen wat de verwerking en de opslag van de gegevens betreft,
alsmede de periode gedurende welke ze worden bewaard;

� met betrekking tot de indirect of toevallig bij het afluisteren betrokken personen20, de
bijzondere waarborgen die voor de verwerking van persoonsgegevens worden verstrekt:

met name de criteria die het bewaren van de gegevens rechtvaardigen, en de voorwaarden
waaronder deze gegevens aan derden kunnen worden verstrekt;

� de kennisgeving aan de bewaakte persoon, zodra dit mogelijk is21,

� de vormen van beroep die de bewaakte persoon kan instellen22,

� de wijze waarop een onafhankelijke controle-instantie toezicht op deze diensten

uitoefent23;

� de bekendmaking - bijvoorbeeld in de vorm van periodieke statistische verslagen - van het
daadwerkelijk gevoerde beleid inzake interceptie van telecommunicatie24;

� de precieze voorwaarden waaronder de gegevens in het kader van bi- of multilaterale
overeenkomsten aan derden kunnen worden verstrekt.

                                               
20
 De hier bedoelde gegevens hebben betrekking op personen die zelf niet door bewakingsmaatregelen worden

geviseerd, maar wel hun correspondent; bijvoorbeeld het door de bewaakte persoon gekozen telefoonnummer

dat aan een verwant van hem toebehoort; de geografische lokalisering van bepaalde personen die per mobiele

telefoon in contact staan met de afgeluisterde persoon.
21
 De onder bewaking geplaatste persoon zou immers op de hoogte moeten kunnen worden gebracht zodra de

kennisgeving het onderzoek niet langer schaadt.
22
 In het voornoemde arrest-Leander wordt eraan herinnerd dat de instantie waarbij het beroep kan worden

ingesteld "geen rechterlijke organisatie strictu sensu hoeft te zijn, maar dat haar bevoegdheden en de

procedurewaarborgen die zij biedt, een rol spelen bij de beoordeling van de doeltreffendheid van het beroep".

Onder dit beroep "moet worden verstaan een zo doelmatig mogelijk beroep, rekening houdend met de

beperkingen die inherent zijn aan elk systeem voor geheime bewaking dat tot doel heeft de nationale veiligheid

te beschermen" (§§ 83 en 84).
23
 Het arrest-Leander bedoelt de democratische controle op de intercepties wanneer het stelt dat "het de taak van

het parlement en van onafhankelijke [overheids]instellingen is te waken voor het behoorlijke functioneren van

het systeem" (§ 64).
24
 Deze eis tot bekendmaking alsmede, met name, de noodzaak van controle op de interceptie door een

onafhankelijke instantie worden vermeld in het document "Common position on public accountability in relation

to interception of private communications", goedgekeurd in Hong Kong op 15 april 1998 door de internationale

werkgroep inzake de bescherming van gegevens in de telecommunicatiesector.
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Gedaan te Brussel, 3 mei 1999

Voor de Groep

Peter HUSTINX

Voorzitter
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