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over
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Inleiding

De bestrijding van computercriminaliteit is een onderwerp waaraan internationaal

steeds meer aandacht wordt besteed.1 De G8-landen2 hebben een tienpuntenactieplan3

goedgekeurd dat momenteel wordt uitgevoerd in samenwerking met een

gespecialiseerde subgroep op het gebied van hightechcriminaliteit bestaande uit
vertegenwoordigers van G8-wetshandhavingsdiensten. Een van de onopgeloste en

meest controversiële onderwerpen is de bewaring van vroegere en toekomstige
verkeersgegevens door Internetdienstenaanbieders voor wetshandhavingsdoeleinden

en de verstrekking van dergelijke gegevens aan de wetshandhavingsinstanties. De
G8-subgroep op het gebied van hightechcriminaliteit wil aanbevelingen voorstellen

om het mogelijk te maken dat verkeersgegevens worden bewaard en verstrekt. De
G8-ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken zullen deze aanbevelingen

waarschijnlijk op een bijeenkomst op 19-20 oktober 1999 in Moskou bespreken.

De Groep voor de bescherming van personen in verband met de verwerking van

persoonsgegevens4 is zich bewust van de belangrijke rol die verkeersgegevens kunnen
spelen bij het onderzoek van misdaden die via Internet worden begaan, maar wil de

nationale regeringen toch herinneren aan de beginselen inzake de bescherming van de
fundamentele rechten en vrijheden van natuurlijke personen, en met name van hun

persoonlijke levenssfeer en de geheimhouding van hun correspondentie, waarmee in
dit kader rekening moet worden gehouden.

De Groep heeft begrepen dat de G8-ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken kan
worden gevraagd om bij de tenuitvoerlegging van de twee EU-

                                               
1 Zie bijvoorbeeld "COMCRIME Study" "Legal Aspects of Computer-related Crime in the

Information Society", januari 1997 - Uitgevoerd in het kader van het EU-actieplan ter bestrijding

van de georganiseerde criminaliteit - Beschikbaar op de website van de Legal Advisory Board:

http://www2.echo.lu/legal/en/comcrime/sieber.html. De Raad van Europa werkt aan een

ontwerp-verdrag over cybercriminaliteit. De Raad van de EU heeft op 27 mei 1999 zijn steun voor

deze werkzaamheden uitgesproken. Computercriminaliteit omvat alle criminaliteit die wordt

gepleegd via netwerken zoals computerinbraken, publicatie van illegaal materiaal op websites,

inclusief criminele activiteiten die door de grensoverschrijdende georganiseerde criminaliteit

worden gepleegd (bv. op het gebied van drughandel, kinderpornografie).

2 De G8-landen zijn: Canada, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan, het Verenigd Koninkrijk, de

Verenigde Staten en Rusland.

3 Bijeenkomst van de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken van de G8, 9-10 december 1997,
Washington D.C., 10 december 1997; bijlage bij het communiqué: "Principles and action plan to

combat high-tech crime" (beginselen en actieplan ter bestrijding van hightechcriminaliteit).

4 Ingesteld bij artikel 29 van Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad 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.

Beschikbaar op: http:// europa.eu.int/comm/dg15/en/media/dataprot/law/index.htm
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gegevensbeschermingsrichtlijnen5 aan te dringen op een evenwichtige interpretatie,

hierbij rekening houdend met de belangen van de wetshandhaving en met de
bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

De Groep is zich eveneens bewust van de lasten die dit voor telecommunicatie-
exploitanten en dienstenaanbieders kan meebrengen.

Doel van deze aanbeveling is dan ook bij te dragen tot een eenvormige toepassing van
de Richtlijnen 95/46/EG en 97/66/EG om te komen tot duidelijke en eenduidige

voorwaarden voor telecommunicatie-exploitanten en Internetdienstenaanbieders
enerzijds en voor wetshandhavingsinstanties anderzijds, onder naleving van het recht
op bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Juridische situatie

Binnen de Europese Unie zorgt Richtlijn 95/46/EG voor de harmonisatie van de
voorwaarden van het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer die in de

rechtssystemen van de lidstaten zijn vastgelegd. Deze richtlijn onderbouwt en
versterkt de beginselen die zijn opgenomen in het Europees Verdrag tot bescherming

van de rechten van de mens van 4 november 1950 en in Verdrag nr. 108 van de Raad
van Europa van 28 januari 1981 tot bescherming van personen terzake van de

geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Richtlijn 97/66/EG specificeert
de bepalingen van deze richtlijn voor de telecommunicatiesector. Beide richtlijnen

zijn van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens op Internet, met inbegrip
van verkeersgegevens betreffende abonnees en gebruikers.6

In het bijzonder de artikelen 6, 7, 13, 17, leden 1 en 2, van Richtlijn 95/46/EG en de

artikelen 4, 5, 6 en 14 van Richtlijn 97/66/EG hebben betrekking op de
rechtmatigheid van dergelijke verwerking door telecommunicatie-exploitanten en

dienstenaanbieders.

Deze bepalingen stellen telecommunicatie-exploitanten en

telecommunicatiedienstenaanbieders in staat om gegevens over
telecommunicatieverkeer onder bepaalde zeer strikte voorwaarden te verwerken.

Artikel 6, lid 1, onder b), bepaalt dat gegevens alleen voor welbepaalde, uitdrukkelijk
omschreven en gerechtvaardigde doeleinden mogen worden verzameld en vervolgens

niet mogen worden verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de doeleinden
waarvoor de gegevens werden verzameld. Artikel 6, lid 1, onder e), bepaalt dat
persoonsgegevens niet langer mogen worden bewaard dan noodzakelijk is voor de

verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens
worden verwerkt. Artikel 13 stelt de lidstaten in staat de reikwijdte te beperken van

onder andere artikel 6, lid 1, indien dit noodzakelijk is ter vrijwaring van de veiligheid
van de staat, de openbare veiligheid of het voorkomen onderzoeken, opsporen en

vervolgen van strafbare feiten.

                                               
5 Richtlijn 95/46/EG, zie voetnoot 4, en Richtlijn 97/66/EG van het Europees Parlement en de Raad

van 15 december 1997 betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de

persoonlijke levenssfeer in de telecommunicatiesector, PB L 24 van 30.1.1998, blz. 1. Beschikbaar

op het in voetnoot 4 genoemde Internetadres.

6 Zie het document inzake de verwerking van persoonsgegevens op Internet, goedgekeurd op

23 februari 1999, beschikbaar op het in voetnoot 1 genoemde Internetadres.
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De toepassing van deze beginselen wordt nader gespecificeerd in artikel 5 en artikel 6,

leden 2 tot 5, van Richtlijn 97/66/EG. Artikel 5 garandeert het vertrouwelijke
karakter van gesprekken via openbare telecommunicatienetwerken en via algemeen

beschikbare communicatiediensten. De lidstaten moeten het afluisteren, aftappen,
opslaan of anderszins onderscheppen of controleren van gesprekken door anderen dan

de gebruikers verbieden, indien de betrokken gebruikers daarmee niet hebben
ingestemd, tenzij dat bij wet is toegestaan overeenkomstig artikel 14, lid 1.

In het algemeen moeten verkeersgegevens na de beëindiging van het gesprek meteen
worden gewist of anoniem gemaakt (artikel 6, lid 1, van Richtlijn 97/66/EG). Dit

wordt gerechtvaardigd door de gevoeligheid van verkeersgegevens waaruit
individuele communicatieprofielen kunnen worden afgeleid, met inbegrip van

informatiebronnen en geografische plaatsen waar de gebruiker van vaste of mobiele
telefoons zich bevindt, en door de potentiële gevaren voor de persoonlijke levenssfeer

als gevolg van de verzameling, de verstrekking of het verdere gebruik van dergelijke
gegevens. Er wordt een uitzondering gemaakt in artikel 6, lid 2, inzake de verwerking

van bepaalde verkeersgegevens voor het opstellen van abonneerekeningen en voor
interconnectiebetalingen, maar alleen tot aan het einde van de wettelijke termijn

waarbinnen de rekening kan worden betwist.

Artikel 14, lid 1, staat de lidstaten toe de reikwijdte te beperken van de in artikel 6

bedoelde rechten en plichten, indien dit noodzakelijk is ter vrijwaring van de
veiligheid van de staat en voor het voorkomen, onderzoeken, opsporen en vervolgen
van strafbare feiten als bedoeld in artikel 13, lid 1, van Richtlijn 95/46/EG.

Uit deze bepalingen volgt dat telecommunicatie-exploitanten en
Internetdienstenaanbieders geen gegevens mogen verzamelen en opslaan voor

wetshandhavingsdoeleinden alleen, tenzij zij daartoe wettelijk zijn verplicht om de
redenen en onder de voorwaarden als hierboven vermeld. Dit is in overeenstemming

met tradities die al lang bestaan in de meeste lidstaten, waar de toepassing van
nationale gegevensbeschermingsbeginselen ertoe heeft geleid dat de privé-sector geen

persoonsgegevens mag bewaren alleen omdat de politie of de staatsveiligheidsdienst
daarom later eventueel zou kunnen verzoeken.

In dit verband zij erop gewezen dat ten behoeve van wetshandhaving en onder de
voorwaarden die zijn bepaald in artikel 13 van Richtlijn 95/46/EG en artikel 14 van

Richtlijn 97/66/EG, in de meeste lidstaten wetgeving bestaat waarin de precieze
voorwaarden worden bepaald waaronder de politie en de staatsveiligheidsdienst

toegang mag hebben tot gegevens die zijn opgeslagen door particuliere
telecommunicatie-exploitanten en Internetdienstenaanbieders voor hun geoorloofde
doeleinden.

Zoals de Groep al heeft vermeld in de op 3 mei 1999 goedgekeurde Aanbeveling 2/99
betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in het kader van de

interceptie van telecommunicatieverkeer7, wordt kennisneming door een derde van
verkeersgegevens die aan het gebruik van telecommunicatiediensten verbonden zijn,

in het algemeen beschouwd als interceptie van telecommunicatieverkeer en bijgevolg
als een schending van het recht op persoonlijke levenssfeer en van het

correspondentiegeheim, zoals gegarandeerd door artikel 5 van Richtlijn 97/66/EG8.

                                               
7 Beschikbaar op het in voetnoot 1 genoemde Internetadres.

8 De wetshandhavingsinstanties eisen ook toegang tot informatie over real-timeverbindingen en tot

gegevens over actieve verbindingen (“toekomstige verkeersgegevens”).
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Daarenboven is een dergelijke verstrekking van verkeersgegevens onverenigbaar met

artikel 6 van deze richtlijn.

Elke schending van deze rechten en plichten is onaanvaardbaar tenzij aan drie

fundamentele criteria is voldaan, overeenkomstig artikel 8, lid 2, van het Europees
Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

van 4 november 1950 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 beantwoording aan een van de
gerechtvaardigde doeleinden die in het verdrag worden genoemd. In de

rechtsgrondslag moet nauwkeurig worden bepaald binnen welke grenzen en op welke
wijze de maatregel kan worden toegepast: de doeleinden waarvoor de gegevens

mogen worden verwerkt, de tijd dat ze mogen worden bewaard (indien ze mogen
worden bewaard) en de toegang ertoe moeten strikt beperkt zijn. Grootschalig

verkennend of algemeen toezicht moet verboden zijn9. Dit betekent dat
overheidsinstanties telkens slechts voor een bepaald geval toegang tot

verkeersgegevens kan worden verleend en nooit preventief en als algemene regel.

Deze criteria stemmen overeen met de bovengenoemde bepalingen in artikel 13 van
Richtlijn 95/46/EG en artikel 14 van Richtlijn 97/66/EG.

Verschillen in de nationale regels
10

Betreffende de periode tijdens dewelke verkeersgegevens mogen worden opgeslagen,
staat Richtlijn 97/66/EG bewaring alleen toe voor het opstellen van rekeningen11 en

alleen tot aan het einde van de wettelijke termijn waarbinnen de rekening kan worden
betwist. Deze periode varieert tussen de diverse lidstaten echter sterk. In Duitsland

bijvoorbeeld mogen telecommunicatie-exploitanten en
telecommunicatiedienstenaanbieders de gegevens die nodig zijn voor rekeningen tot

                                               
9 Zie met name de Klass-uitspraak van 6 september 1978, serie A nr. 28, blz. 23 e.v., en de Malone-

uitspraak van 2 augustus 1984, serie A nr. 82, blz. 30 e.v.

In de Klass-uitspraak, wordt evenals in de Leander-uitspraak van 25 februari 1987 de nadruk

gelegd op de behoefte aan “effectieve garanties tegen misbruik” “gezien het gevaar dat een
systeem van geheim toezicht voor de bescherming van de veiligheid van de staat inhoudt voor het

ondermijnen of zelfs vernietigen van de democratie hoewel men zich op de bescherming ervan

beroept”. (Leander-uitspraak, serie A nr. 116, blz. 14 e.v.).

Het Hof stelt in de Klass-uitspraak (par. 50 e.v.) dat de beoordeling van het bestaan van passende

en doeltreffende garanties tegen misbruik van alle omstandigheden van de zaak afhangt. In deze

specifieke zaak, is het van oordeel dat de toezichtmaatregelen waarin de Duitse wetgeving voorziet

geen verkennend of algemeen toerzicht toestaan en niet indruisen tegen artikel 8 van het Europees

Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens. De Duitse wetgeving voorziet in de

volgende garanties: toezicht is beperkt tot gevallen waarin er aanwijzingen zijn om een persoon te

verdenken van het beramen, plegen of gepleegd hebben van bepaalde ernstige strafbare feiten; er

kunnen alleen maatregelen worden genomen indien het vaststellen van de feiten met een andere

methode geen uitzicht op succes biedt of veel moeilijker is; en zelfs dan mag het toezicht alleen op
de specifieke verdachte of zijn vermoedelijke "contactpersonen" betrekking hebben.

10 De Commissie analyseert momenteel de wetten van de lidstaten die nationale maatregelen hebben

aangemeld voor de tenuitvoerlegging van de Richtlijnen 97/66/EG en 95/46/EG. Zie

tenuitvoerleggingstabel voor Richtlijn 95/46/EG, beschikbaar op het in voetnoot 4 genoemde

Internetadres.

11 En zo nodig voor interconnectiebetalingen tussen telecommunicatie-exploitanten, zie artikel 6,

lid 2, van Richtlijn 97/66/EG.
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80 dagen opslaan met het oog op controle van de juistheid ervan12. In Frankrijk hangt

dit af van de hoedanigheid van de exploitant: de “traditionele”
telecommunicatie-exploitant mag verkeersgegevens tot één jaar bewaren op grond

van de wet die de periode bepaalt tijdens dewelke de rekening kan worden betwist.
Voor andere exploitanten geldt een periode van tien jaar. In Oostenrijk bepaalt de

telecommunicatiewet geen concrete periode waarbinnen de verkeersgegevens voor het
opstellen van rekeningen mogen worden bewaard, maar is deze periode beperkt tot de

termijn waarbinnen de rekening kan worden betwist of de betaling kan worden
gevorderd. In het Verenigd Koninkrijk kan de rekening wettelijk gedurende zes jaar

worden betwist maar exploitanten en dienstenaanbieders slaan de desbetreffende
gegevens gedurende ongeveer 18 maanden op. In België bepaalt de wet bijvoorbeeld

geen specifieke periode maar de grootste telecommunicatiedienstenaanbieder heeft
deze periode intern op drie maanden vastgesteld. Een andere werkwijze wordt

gevolgd in Portugal, waar de periode niet bij wet is vastgesteld maar de nationale
toezichthoudende instantie voor gegevensbescherming per geval beslist. Interessant is

dat de periode in Noorwegen tot 14 dagen is beperkt.

De huidige praktijk bij informatiedienstenaanbieders is evenmin gelijklopend. Het

blijkt dat kleine informatiedienstenaanbieders verkeersgegevens gedurende zeer korte
perioden bewaren (enkele uren) vanwege een tekort aan opslagcapaciteit, terwijl

grotere informatiedienstenaanbieders die zich de nodige opslagcapaciteit kunnen
veroorloven, verkeersgegevens soms enkele maanden bewaren (maar dit kan

afhankelijk zijn van hun factureringsbeleid: op basis van verbindingstijd dan wel van
vaste perioden).

Voor wetshandhavingsdoeleinden verplicht de Nederlandse telecommunicatiewet
telecommunicatie-exploitanten en dienstenaanbieders om verkeersgegevens
gedurende drie maanden te verzamelen en op te slaan.

Belemmeringen voor de werking van de interne markt

Deze verschillen leiden tot potentiële belemmeringen binnen de interne markt voor
het grensoverschrijdende aanbod van telecommunicatie- en Internetdiensten maar ook

een doeltreffende wetshandhaving kan door dergelijke uiteenlopende perioden worden
gehinderd. Er kan worden gesteld dat een informatiedienstenaanbieder die in een

bepaalde lidstaat is gevestigd verkeersgegevens niet langer mag opslaan dan is
bepaald in de lidstaat waar de klant woont en van de dienst gebruikmaakt. Of er kan

bij een informatiedienstenaanbieder op worden aangedrongen om verkeersgegevens
langer te bewaren dan in zijn eigen land is toegestaan omdat de wetten van het land

van de gebruikers dit vereisen. In geval van facturering voor roaming in de mobiele
telefonie is het niet de buitenlandse exploitant die de rekening int, maar de nationale

exploitant van de betrokken abonnees. Verschillende perioden voor het opslaan van
gegevens met het oog op facturering kunnen bijgevolg leiden tot dezelfde problemen

als degene die zijn beschreven voor informatiedienstenaanbieders. De regel van de
toepasselijke wetgeving zoals bepaald in artikel 4 van Richtlijn 95/46/EG lost dit

probleem alleen op wanneer de informatiedienstenaanbieder de voor de verwerking
verantwoordelijke is en slechts in één lidstaat is gevestigd, maar biedt geen oplossing

                                               
12 Indien de rekening tijdens deze periode wordt betwist, kunnen de desbetreffende gegevens

uiteraard worden bijgehouden tot het geschil is beslecht.



7

wanneer de informatiedienstenaanbieder is gevestigd in meer lidstaten waar

verschillende perioden gelden of waar hij verkeersgegevens ten behoeve van de voor
de verwerking verantwoordelijke verwerkt.

Aanbeveling

Overwegende hetgeen voorafgaat, is de Groep van oordeel dat de doeltreffendste

manier om onaanvaardbare risico's voor de bescherming van de persoonlijke
levenssfeer te beperken, terwijl wordt erkend dat een doeltreffende wetshandhaving

noodzakelijk is, erin bestaat dat verkeersgegevens in beginsel niet uitsluitend voor
wetshandhavingsdoeleinden mogen worden bewaard en dat nationale wetten

telecommunicatie-exploitanten, telecommunicatiediensten- en
Internetdienstenaanbieders er niet toe mogen verplichten om verkeersgegevens langer

bij te houden dan voor het opstellen van rekeningen noodzakelijk is.

De Groep beveelt aan dat de Europese Commissie passende maatregelen voorstelt

teneinde de periode gedurende dewelke telecommunicatie-exploitanten,
telecommunicatiediensten- en Internetdienstenaanbieders verkeersgegevens voor het

opstellen van rekeningen en voor interconnectiebetalingen mogen bijhouden, verder te
harmoniseren13. De Groep is van oordeel dat deze periode zo lang moet zijn als

noodzakelijk is om de consument in staat te stellen rekeningen te betwisten, maar zo
kort als mogelijk om overbelasting van exploitanten en dienstenaanbieders te

voorkomen en om de evenredigheids- en specificiteitsbeginselen na te leven als
onderdeel van het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Deze periode

moet worden afgestemd op de hoogste beschermingsnorm in de lidstaten. De Groep
vestigt er de aandacht op dat in diverse lidstaten perioden van maximaal drie maanden

met succes zijn toegepast.

De Groep beveelt tevens aan dat de nationale regeringen met deze overwegingen

rekening houden.

Gedaan te Brussel, 7 september 1999

Namens de Groep

Peter HUSTINX

Voorzitter

                                               
13 Met dit doel voor ogen is er geen rechtvaardiging voor het maken van onderscheid tussen privé- of

overheidsexploitanten.


