PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University
Nijmegen

The following full text is a publisher's version.

For additional information about this publication click this link.
http://hdl.handle.net/2066/69411

Please be advised that this information was generated on 2019-10-24 and may be subject to
change.

NRC Handelsblad

http://www.nrc.nl/opinie/article1034854.ece/Vrijwillig_op_weg_naar_d...

Tekening Cyprian Koscielniak

Vrijwillig o p w eg n a a r d e p o litiestaat
Nederland hoeft niet meer te doen dan de EU verplicht bij
bewaren telefoongegevens
Gepubliceerd: 2 april 2008 13:20 | Gewijzigd: 15 mei 2008 11:30

Ook Nederland moet van de EU telefoon- en maildata bewaren. Maar het is niet
nodig om dat langer dan de verplichte zes maanden te doen, schrijven vijftien
hoogleraren.

Morgen spreekt de Tweede Kam er over de verplichting om de bel- en m ailgegevens van
burgers vast te leggen: met wie, w anneer en vanaf welke locatie. Volgens een Europese
richtlijn m oet dat - om terrorism e beter te kunnen bestrijden - voor minstens 6 en
m aximaal 24 maanden.
De Nederlandse regering stelt 18 maanden voor. Dat is onnodig en gevaarlijk lang. De
bew aarplicht w ordt zo een grote sprong voorwaarts richting een controlem aatschappij
waarin iedereen in de gaten w ordt gehouden.
De rechtsgeldigheid van de richtlijn is omstreden. Ierland heeft een procedure bij het
Europese Hof van Justitie aangespannen tegen de richtlijn. In Duitsland loopt een
procedure bij het C onstitutionele Hof, dat in een voorlopige beslissing de toepassing van
de Duitse im plem entatiewet beperkte. Daarbij verw ees het Hof ook naar de procedure bij
het Hof van Justitie, w aarvan het eerst de uitslag wil afwachten.
Op het spel staan niet alleen veiligheid en privacy, m aar ook de aard van de m aatschappij
waarin we leven. W elke balans zoeken we tussen een politiestaat en een open
sam enleving? De discussie hierover is niet altijd zachtzinnig. ‘Jij w ilt toch niet
verantw oordelijk zijn voor de volgende aanslag?' ‘W ie niks te verbergen heeft, heeft ook
niks te vrezen.' Of: ‘privacy is de schuilplaats van het kwaad.' Dergelijke uitspraken
beheersen tot nu toe het debat, ingegeven door opspoorders die zoveel m ogelijk
middelen willen om boeven en terroristen te pakken. Door deze dooddoeners raken
bezwaren tegen een opslagplicht voor verkeersgegevens ondergesneeuwd. Er zijn echter
voldoende bezwaren.
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Ten eerste zullen m eer onschuldige burgers last krijgen van fouten die onverm ijdelijk in
de praktijk gem aakt worden. Soms vindt een huiszoeking plaats op basis van foute
telecom gegevens. Hoe goed de bedoelingen ook zijn, m eer gegevens zullen ook leiden
tot m eer en ernstigere fouten.
Ten tweede neemt ook het risico toe op m isbruik van gegevens. Een slim m e hacker krijgt
gegevens in handen over een Rotterdam se w ethouder die regelmatig vanuit de
Am sterdam se W allen belt; een nieuwsgierige agent kijkt in een verloren uurtje of die
bekende voetballer of politicus toevallig bij de verkeersgegevens zit die van een
frauduleuze SM -sekslijn zijn opgevraagd.
Ten derde zijn er de kosten voor telecom providers om de astronom ische hoeveelheden
gegevens op te slaan. Een term ijn van 18 maanden kost, volgens een onderzoeksbureau,
14 miljoen euro meer dan een term ijn van een half jaar. De m inister vindt de m eerkosten
verw aarloosbaar, gezien de grote omzetten van providers. Maar ook kleine
internetaanbieders moeten gegevens opslaan: bij dynam ische IP-adressen (die per
seconde kunnen wisselen) moeten elke in- en uitlogtijd en gebruikersnaam worden
opgeslagen. O ok bij elk spam bericht m oet worden geregistreerd w ie het w anneer precies
kreeg. Spam m aakt zo'n 95 procent van al het e-m ailverkeer uit. Moeten aanbieders
w erkelijk daarvoor grote opslagcapaciteit gaan aanschaffen?
Ten vierde verdient de concurrentiepositie van Nederland aandacht. Volgens m inister
Hirsch Ballin loopt Nederland in de pas met de om ringende landen. De feiten
weerspreken dat: één land (Duitsland) kiest voor 6 maanden, negen landen voor 12
maanden, één land voor 18 m aanden en drie landen voor 24 maanden. Nederland zit met
18 maanden boven het gemiddelde. Bovendien hebben twee landen m et de langste
bewaarterm ijn ju ist korte term ijnen voor em ail- en internetgegevens, nam elijk 6 maanden.
V oor de telecom industrie, m aar ook voor internetbedrijfjes, w ordt het aantrekkelijker om
zich in Duitsland of Engeland te vestigen.
Het belangrijkste argum ent tegen verplichte opslag is echter dat hierm ee iedereen als
verdachte w ordt beschouwd. ‘Voor het geval dat' worden van elke burger gegevens
verzam eld: je w eet m aar nooit w ie nog eens een moord gaat plegen. Met dezelfde
argum enten kunnen binnenkort ook bewaarverplichtingen worden ingevoerd voor uw
reisgegevens (rekeningrijden, OV-chipkaart) en betaalgegevens. Zo zijn we op weg een
politiestaat te worden, waarin iedereen in de gaten w ordt gehouden. W ie Das Leben der
Anderen gezien heeft, beseft de keerzijde van een doorgeslagen controledrang.
Staat er dan niets tegenover? Jawel, m et een lange bewaarplicht kunnen som m ige zaken
m akkelijker opgelost worden. Dat is w elisw aar een belangrijk m aar geen afdoende
argum ent: kinderm ishandeling kan im mers ook beter bestreden worden door in ieder huis
een cam era op te hangen. Daarmee is nog niet de noodzaak van zo'n middel
aangetoond. De vraag is of een langere bewaarplicht dan 6 maanden echt noodzakelijk
is, gezien de uitgebreide bevoegdheden die opsporings- en veiligheidsdiensten in het
afgelopen decennium erbij hebben gekregen. om aan inform atie te komen. En is het netto
effect voor de veiligheid wel positief, als we het opsporingsvoordeel afwegen tegen de
extra risico's van fouten en m isbruik die een rijstebrijberg aan gegevens ook oplevert?
W e hebben dringend een nieuwe visie nodig over de m achtsbalans tussen burger en
overheid in een hoogtechnologische samenleving. Binnen zo'n visie moeten opspoorders
hun w erk kunnen doen en moeten burgerrechten juridisch en technologisch beschermd
worden. De m achtsbalans slaat met het wetsvoorstel dataretentie door naar een
controlem aatschappij.
De bew aarplicht verkeersgegevens was sowieso een slecht idee, m aar is een Europese
verplichting. W e kunnen nog wel redden w at er te redden valt en kiezen voor de minimale
bewaartermijn: zes maanden.
Bert-Jaap Koops (Tilburg), Egbert D om m ering (UvA Am sterdam ), Nico van E ijk (UvA
Am sterdam ), P aul de Hert (Brussel), A e rn o ut S chm idt (Leiden) en Jan Sm its (Eindhoven)
zijn hoogleraar ICT-recht. Bart Jacobs (Nijmegen, Eindhoven), Sandro Etalle
(Eindhoven), Pieter Hartel (Twente) en H enk van Tilborg (Eindhoven) zijn hoogleraar
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