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3-- Artikel 13 Grondwet1 

3.11 INLEIDING 

Inn dit hoofdstuk wordt het communicatiegeheim besproken, de vrijheid 
inn het geheim te communiceren. Een analyse wordt gemaakt van de be-
schermingg door de Nederlandse Grondwet in artikel 13. Daarbij wordt 
aandachtt besteed aan de specifieke gevolgen van informatietechnologi-
schee ontwikkelingen voor artikel 13 Grondwet. Het wijzigingsvoorstel uit 
19977 wordt daarna besproken.2 Tevens komen de wijzigingsvoorstellen 
vann de Commissie Franken en het kabinetsstandpunt aan de orde. 

3 . 22 HET COMMUNICATIEGEHEIM IN DE GRONDWET 

Briefgeheim Briefgeheim 
Langg voor er sprake was van brievenpost werd er door onze voorouders 
reedss gebruik gemaakt van hulpmiddelen bij de communicatie over af-
standd (zoals rook- en trommelsignalen). Ongetwijfeld bestond toen 
reedss de behoefte aan bescherming tegen onbevoegde kennisneming 
vann de aldus verstuurde informatie. Daartoe ontwikkelde men geheime 
codess (geheimtaal) die de informatie ontoegankelijk maakten voor on-
bevoegden.3 3 

Allee vormen van transport van informatie hebben echter gemeen dat 
zij,, ongeacht de beveiliging, uiteindelijk niet bestand zijn tegen de 
drangg van mensen kennis te nemen van berichten die niet voor hen be-
doeldd zijn. Deze onvolkomenheid in het informatietransport heeft er 
medee toe geleid dat men het geheim is gaan beschermen door het ont-
wikkelenn van rechtsnormen. 

Reedss in het Romeinse recht werd het briefgeheim beschermd en dat 
gebeurdee ook in het later in Europa geldende canonieke recht. De be-
hoeftee aan juridische bescherming van dit geheim groeide met de grote 
toenamee van het briefverkeer door de verbreiding van de schrijf- en 
leeskunst.44 Bovendien werd in vrijwel alle het postvervoer door de staat 

11 Dit hoofdstuk bestaat gedeeltelijk uit een bewerking van hoofdstuk 3 uit 'Constitutionele Con-
vergentie'1999. . 

22 Kamerstukken II, 1997/98, 25 443, nrs. 1-2. 
33 Opvallend is dat geheimtaal als beveiliging voor het 'gewone' berichtenverkeer lange tijd te ge-

compliceerdd was, maar nu, door verbeterde versleutelingsmogelijkheden, binnen ieders bereik 
komt.. Vgl. Singh 1999. 

44 vgl. Dommering e.a. 2000. 
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gemonopoliseerdd waardoor ook bescherming tegen de meelezende 
overheidd noodzakelijk werd.5 

Inn verschillende landen werd het briefverkeer door de heersende macht 
(all  dan niet heimelijk) gecensureerd. Met name in Frankrijk werd cor-
respondentiee stelselmatig onderzocht door ambtenaren van het be-
ruchtee cabinet noir. In Nederland was geen sprake van systematische 
onderscheppingg van het briefverkeer, dit uit angst voor schade aan de 
Nederlandsee handelsbetrekkingen.6 

Inn de meeste landen kreeg tenslotte de idee de overhand dat het geheim 
derr correspondentie beschermd diende te worden.7 De staatsmonopo-
liess werden zelfs (ten dele) gerechtvaardigd met de stelling dat de staat 
hett beste in staat zou zijn dat geheim te waarborgen.8 

Inn Frankrijk beschouwde men het briefgeheim als uitvloeisel van de 
vrijheidd van meningsuiting. Zo was in artikel n van de Schets voor de 
VerklaringVerklaring van de Rechten van de Mens het briefgeheim direct onder het 
rechtt op vrijheid van meningsuiting en godsdienst geplaatst.9 In de la-
teree definitieve versie werd het briefgeheim niet eens opgenomen 
omdatt het voor de opstellers vanzelf sprak dat het briefgeheim onder de 
vrijheidd van meningsuiting viel en als zodanig voldoende beschermd 
werd.10 0 

Inn 1848 is het briefgeheim in de Nederlandse Grondwet opgenomen: 

Artikell  154 Grondwet {1848) 
Hett geheim der aan de post of andere openbare instelling van vervoer 
toevertrouwdee brieven is onschendbaar, behalve op last des regters, in 
dee gevallen in de wet omschreven. 

Dee opname van dit grondrecht was echter niet het gevolg van een breed 
maatschappelijkk verlangen, maar vooral van de inspanningen van 
Thorbecke.. 'Thorbecke hechtte veel waarde aan zulk een voorschrift en 
zonderr twijfel was het vooral zijn invloed, welke daaraan eene plaats in 

55 De verzorging van de post werd voor het eerst in Frankrijk door de overheid aan zich getrokken in 

1464,, onder koning Lodewijk XI, Hofman 1995, p. 24. 

 Duijnstee 1891, p. 8-10; Van Meerren 1976, p. 23. 

77 Van den Velden 1859, noemt de brief in zijn voorrede een 'geschreven gesprek' en roept uit hoe-

zeerr de br iefwissel ing een maatschappelijke invloed heeft verworven; zie ook Baart de la Faille 

1884,, p. 41-45; Duijnstee 1891, p. 1-22; Van Meerten 1976, p. 23; Hofman 1995, p. 106-108. 

88 Van Meer ten 1976, p. 24. 

99 Ruiz 1997, p. 64. 
1 00 Ru iz igg7 , p. 67. 

8 0 0 



dee Grondwet van 1848 verzekerde'.11 De Negenmannen motiveren hun 
voorstell  aldus: 'Het openen of doen openen van iemands brieven tegen 
zijnenn wil, is geen mindere, ja gevaarlijker aanranding der bijzondere 
vrijheid,, dan wanneer verklikkers in zijn huis worden gezonden om 
zijnee vertrouwelijke gesprekken af te luisteren'.12 Het is opvallend te 
zienn dat de vergelijking met vertrouwelijke gesprekken werd getrokken, 
waarbijj  een schending van het briefgeheim als gevaarlijker werd be-
schouwd.. De voornaamste reden van de introductie van het grondrecht 
wass toch een leemte te vullen, die onze Grondwet ontsierde.13 Buijs 
vraagtt zich af wat toch bedoeld kon zijn met 'openbare instelling van 
vervoer'.144 Immers, buiten de Post waren er toch niet zulke instellingen 
tee bedenken? Anderhalve eeuw later zijn er talloze openbare instellin-
genn van vervoer en had deze bepaling nut kunnen hebben, maar is de 
betreffendee zinsnede uit het artikel reeds lang verdwenen. 

Dee oude formulering van het briefgeheim bleef van kracht tot de 
Grondwetswijzigingg van 1983. Het nieuwe artikel 13 lid 1 luidde: 

Artikell  13 lid 1 Grondwet {1983) 
Hett briefgeheim is onschendbaar, behalve, in de gevallen bij de wet 
bepaald,, op last van de rechter. 

Hett schrappen van het vereiste 'aan de post of andere openbare instelling 
vanvan vervoer toevertrouwde' heeft onduidelijkheid veroorzaakt omtrent de 
grenzenn van het briefgeheim. Zoals hierboven uiteengezet, is de recht-
vaardigingg van een apart artikel ter bescherming van het transport van 
informatiee mijns inziens onder andere gelegen in het eigen karakter 
vann dat transport. Door het weglaten van dit 'transportelement' in 1983 
lijk tt het nu alsof artikel 13 Grondwet ook bescherming biedt aan de in-
formatiee voor en na het transport. Dat gebied wordt echter reeds be-
schermdd door andere grondrechten, zoals het recht op eerbiediging van 
hett privé-leven. Door nu het briefgeheim onschendbaar te verklaren 
zonderr het geheim zelf te definiëren, worden grensproblemen in het 
levenn geroepen. 

HetHet telefoon- en telegraafgeheim 
Hett medium telefonie is sinds de invoering in Nederland in steeds toe-
nemendee mate gebruikt voor privé-communicatie. Al in de jaren ze-
ventigg (van de 20ste eeuw) werd in Nederland als gevolg van automati-

111 Buijs I11887, p. 411; Van Dorst 1982, p. 280. 
1 22 Buijs I11887, p. 412. 
133 Buijs I I1887, p. 411-415. 
1 44 Buijs II 1887, p. 414-417. 
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seringg een grote mate van beslotenheid van het telefoonverkeer be-
reikt.155 Uit de parlementaire geschiedenis van de Grondwetswijziging 
blijk tt ook dat het telefoongeheim met name is opgenomen vanwege het 
privéé karakter van de telefonische conversatie.16 

Mett de doorbraak van de telefoon naar de gewone huishoudens ont-
stondd een nieuw communicatiemiddel dat zijn weerga niet kende. Plot-
selingg werd telecommunicatie voor grote groepen mensen eenvoudig 
toegankelijk.. Zoals zo vaak met nieuwe media gebeurt, werd de tele-
foondienstt door de overheid gemonopoliseerd. Dit gebeurde om rede-
nenn van efficiënte verdeling en beveiliging. Hierdoor kwam een ander 
vastt thema naar voren: de censuur. De rol van het 'cabinet noir' uit de 
18dee eeuw werd overgenomen door meeluisterende BVD'ers (op zoek 
naarr bijvoorbeeld Sovietspionnen). Ook in dit geval ontstond de notie 
datt enige bescherming tegen afluisteren gewenst was.17 

All  voor er sprake was van een grondwettelijke bescherming van het 
telefoongeheimm werden in het Wetboek van Strafrecht enige bepalin-
genn opgenomen die het afluisteren van telefoongesprekken strafbaar 
stelden.188 Hoofdregel was een voor een ieder geldend verbod om een 
viaa de openbare telefoon gevoerd gesprek opzettelijk met een technisch 
hulpmiddell  af te luisteren of op te nemen. 

Err bleekk echter naast de negatieve verbodsbepaling ook behoefte te be-
staann aan een positieve formulering van het telefoongeheim. In de 
Proevee 1966 werd voorgesteld om naast het briefgeheim ook een tele-
foongeheimm op te nemen.19 Een van de argumenten daarvoor was dat 
'geenn inbreuk gedoogd kan worden op het privé karakter van medede-
lingenn die verzonden zijn via andere door de overheid verzorgde 
communicatiemiddelenn dan de brief, welke in het maatschappelijk ver-
keerr een belangrijke plaats hebben verworven'.20 

Overr de inhoud en omvang van deze aanvulling kon men het echter 
moeilijkk eens worden. Wel werd algemeen erkend dat de behoefte aan 
beschermingg van (met name) het telefoonverkeer moest leiden tot een 
aanvullingg op de bepaling over het briefgeheim. 

155 Van Meerten 1976, p. 24; Van Dorst 1982, p. 284. 
166 Handelingen II1975/76,13872. 
1717 Van Meerten 1976, p. 24-25. 
188 Wet van 7 april 1971, Stb, 1971,180. 
^^ Proeve 1966, p. 68-69. 
2 00 Van Dorst 1982, p. 281. 
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Nogg voor de invoering van de telefonie was er in Nederland al telecom-
municatiee mogelijk door middel van telegrafie. In de Proeve 1966 was 
geenn telegraafgeheim opgenomen, in het tweede rapport van de Staats-
commissiee Cals-Donner werd het echter zelfstandig opgenomen. Hoe-
well  telegrafie door extensieve interpretatie toch wel onder het brief- en 
telefoongeheimm gebracht kon worden, werd het zekerheidshalve toch 
opgenomen.211 In het regeringsvoorstel van 19yo was het telegraafgeheim 
uitt het voorstel geschrapt.22 De regering verwierp het telegraafgeheim 
omdatt het privacy-element hier minder groot zou zijn, aangezien tele-
grammenn alleen open aangeboden konden worden. De betreffende 
ambtenaarr nam dus noodgedwongen kennis van de inhoud van het te-
legram.. De grens van het telegraafgeheim werd problematisch geacht 
nuu het geheim voor de overheid onschendbaar zou zijn, maar zij an-
derzijdss gedwongen zou zijn van de inhoud kennis te nemen.23 

Inn 1976 is de regering echter van mening veranderd, en wordt het tele-
graafgeheimm weer opgenomen.24 De bovengenoemde bezwaren acht zij 
dann niet meer relevant. Door het ontstaan van uitgebreide telexnetwer-
kenn vindt de communicatie veelal automatisch plaats, en is er dus geen 
sprakee meer van tussenkomst van een ambtenaar. Bovendien acht de 
regeringg ook bij het aanbieden van open telegrammen het telegraafge-
heimm niet zonder betekenis. Dan verplicht het telegraafgeheim de amb-
tenaarr die van de inhoud van het telegram kennis genomen heeft, die 
kenniss geheim te houden.25 

Voorgesteldd werd de beperkingsclausule voor de drie communicatie-
middelenn gelijk te trekken waarbij de rechterlijke last uit het artikel zou 
verdwijnen.. Zo zou de BVD efficiënter te werk kunnen gaan. Dit werd 
verhinderdd doordat een amendement van Marcus Bakker (CPN) werd 
aangenomenn waarin de oude bescherming van het briefgeheim ge-
handhaafdd werd. Er ontstond bij de wijziging in 1983 uiteindelijk een 
tweedelingg waarbij het eerste lid het briefgeheim bevatte met ongewij-
zigdee beperkingsclausule, terwijl het tweede lid het telefoon- en tele-
graafgeheimm bevatte met een ruimere beperkingsclausule. 

Artikell  13 lid 2 Grondwet (1983) 
Hett telefoon- en telegraafgeheim is onschendbaar, behalve, in gevallen 
bijj  de wet bepaald, door of met machtiging van hen die daartoe bij de 
wett zijn aangewezen. 

2 11 H o f m a m 9 9 5 , p. 112-114. 
2222 Kamerstukken II1970/71,11 051, nr. 3, p. 20. 
2 33 Hofman 1995, p. 115. 
2 44 Kamerstukken I11975/76,13 872, nr. 3, p. 44-45. 
2 55 Kamerstukken II1975/76,13 872, nr. 2, p. 44-46; Van Dorst 1982, p. 282-285. 
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3-2.11 Object en reikwijdte 

HetHet briefgeheim 
Artikell  13 lid 1 beschermt simpelweg het geheim van communicatie 
doorr brieven. Doordat in artikel 13 is gekozen voor bescherming op 
grondd van het communicatiemiddel en niet van de communicatie of 
hett transport zelf, dreigt de omvang van de bescherming beperkt te 
wordenn tot het destijds opgenomen communicatiemiddel. Wat moet 
wordenn verstaan onder 'brief zoals gebruikt in artikel 13? Deze vraag 
wass vóór 1983 doorslaggevend voor de vraag of een communicatiemid-
dell  überhaupt kon rekenen op grondwettelijke bescherming van het 
communicatiegeheim.. Sinds de wijziging bepaalt het antwoord op die 
vraagg de mate van bescherming.26 

Watt valt onder het begrip brief? Doorgaans worden brieven opgevat als 
communicatiee in ruime zin. Ook niet-persoonlijke brieven zoals circu-
lairess en dergelijke worden als brief beschouwd, zolang uit de manier 
vann verzenden blijkt dat dat de bedoeling is van de afzender. Bij de wij-
zigingg van '83 heeft de regering het aldus verwoord: 'Bij het briefge-
heimm gaat het om een communicatie die plaatsvindt in gesloten enve-
loppen,, althans in een verpakking welke het oogmerk van de afzender 
tott uitdrukking brengt, dat derden - waaronder de PTT - van de inhoud 
vann de brief geen kennis nemen.'27 

Ookk het transport van moderne dragers (computerschijven, geluids- en 
videobandenn e.d.) wordt door artikel 13 lid 1 beschermd, tenminste zo-
langg de nadruk op het transport van informatie blijf t liggen. Door het op-
rekkenn van het briefbegrip vervaagt het onderscheid tussen het trans-
portt van brieven en dat van pakketten. Soms is niet met zekerheid vast 
tee stellen of iets een briefis, en dus onder het briefgeheim valt, zonder 
hett te openen. In beginsel dienen de autoriteiten er echter van uit te 
gaann dat er sprake is van een grondwettelijk beschermd stuk. In de lite-
ratuurr leven verschillende opvattingen over de omvang van het begrip 
'brief.. Zo vindt Meuwissen dat artikel 13 slechts een enumeratieve op-
sommingg geeft van transportmedia, hetgeen betekent dat alle andere 
vervoerr onder het briefgeheim zou moeten vallen, dus ook pakketpost.28 

Eenn mogelijk belangrijke uitspraak voor de omvang van het briefge-
heimm in het informatietijdperk is gedaan door de Hoge Raad in 1994. 
Dee Raad heeft toen geoordeeld dat gegevens die in een zakcomputer 
zijnn opgeslagen, niet zijn aan te merken als brief wanneer het niet gaat 

2 66 Dommering 1998, p. n B . 
2 77 Kamerstukken / /1975/76,13 872, nr. 2, p. 44-46; Hofman 1995, p. 132-137-
2 88 Meuwissen 1984, p. 178-179. 
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omm mededelingen, gericht tot een of meer anderen dan de gebruiker.29 Een 
belangwekkendd arrest, nu de Hoge Raad de toepasselijkheid van artikel 
133 lid i Grondwet niet heeft laten afhangen van de beveiliging van de 
mededeling,, niet van de manier waarop de informatie wordt vastgelegd, 
maarr uitsluitend van de vraag of de mededelingen tot iemand gericht 
waren,, met andere woorden of er sprake was van adressering van mede-
delingen.delingen. Dit lijk t te duiden op het verlaten van de techniekafhankelijke 
standaardd die gold voor het vaststellen of er sprake was van het brief-
geheim.. Wellicht betekent dit dat de Hoge Raad in de toekomst aan-
dachtt zal besteden aan het adresseringscriterium bij de beoordeling van 
dee toepasselijkheid van artikel 13 Grondwet op nieuwe transportmedia. 

Telefoon-Telefoon- en telegraafgeheim 
Inn beginsel beschermen het telefoon- en telegraafgeheim alle commu-
nicatiee gevoerd door middel van telefonie of telegrafie. Daar op dat ge-
heimm soms door de vervoerder inbreuk moet worden gemaakt om tech-
nischee redenen, heeft het geheim ook de strekking dat informatie niet 
verderr verspreid wordt. Zo verplicht het artikel diegenen die, bijvoor-
beeldd om technische redenen, wel kennis van die informatie hebben 
genomen,, die informatie niet verder te verspreiden. Zo is het soms 
noodzakelijkk dat werknemers van telecommunicatiebedrijven 'inluiste-
ren'' teneinde de kwaliteit van de verbinding te bewaken. Zij zijn dan 
verplichtt de aldus opgedane kennis niet verder te verspreiden. 

Dee regering vatte de omvang van de bescherming die het tweede lid 
moestt bieden beperkt op. Zo zou dit geheim alleen gelden als degene 
diee telefoneert er zijnerzijds het 'nodige' aan heeft gedaan om zijn ge-
sprekk geheim te houden. De regering geeft geen nadere uitwerking van 
watt moet worden verstaan onder 'het nodige'. Is aan dit criterium vol-
daann indien de intentie van degene die communiceert op objectieve 
wijzee is vast te stellen of wordt van de dienstengebruiker een daad-
werkelijkee beveiliging verwacht? Als het louter gaat om het vaststellen 
vann een intentie, is dan een persoonlijke adressering voldoende? 

Ditt vereiste van het 'nodige' betekende volgens de regering dat het 
draadlooss telefoneren niet automatisch onder het telefoongeheim valt. 
Diee gesprekken kunnen, aldus de regering, door een ieder met een 
daartoee geschikte ontvangstinrichting worden opgevangen.30 Zo wordt 
dee beschermingsomvang afhankelijk gesteld van de technische beveili-
ging.. Het object van het telefoon- en telegraafgeheim is beperkt door 

2 99 HR 2g maart 1994, Delikten Delinkwent 94.314, NJB-katerrngq4, p. 370; Hofman 1995, p. 137. 

3  Kamerstukken / /1975/76,13 872, nr. 3, p. 44-45. 
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hett vereiste van 'het nodige' zo uit te leggen dat aan dat vereiste pas vol-
daann is bij een bepaalde technische beveiliging. 

Dee betekenis van het telegraafgeheim strekte er vooral toe dat de over-
heidsfunctionarissenn die noodgedwongen kennis namen van de te te-
legraferenn informatie, die informatie niet verder mochten verspreiden. 
Bovendienn mag de overheid telegrafie ook niet tappen zonder dat aan 
dee voorwaarden van artikel 13 lid 2 Grondwet is voldaan.31 

Overr de verkeersgegevens wordt in artikel 13 Grondwet niet gerept. 
Aanvullendee bescherming wordt wel geboden door de Wet Bescher-
mingg Persoonsgegevens (WBP), zij het dat verkeersgegevens niet altijd 
onderr de definitie van persoonsgegevens zullen vallen.32 

Traditioneell  is artikel 13 Grondwet vooral gericht tegen de overheid. 
Hett is daarmee een klassiek i9e-eeuws onthoudingsrecht dat de over-
heidd afhoudt van inmenging met de communicatie van burgers. 
Zoalss bleek bij de bespreking van de wetsgeschiedenis zijn de trans-
porteurss in 1983 uit het artikel verdwenen. Het is dan ook een vraag van 
horizontalee werking of het communicatiegeheim ook op de transpor-
teurss van toepassing is. 

Bijj  de Grondwetsherziening is dan uiteindelijk geen horizontale wer-
kingg opgenomen voor artikel 13 Grondwet, zij is evenmin uitgesloten.33 

Well  treft men een aantal bepalingen in lagere wetgeving waardoor er 
ookk sprake is van een zekere bescherming van het brief-, telefoon en te-
legraafgeheimm in horizontale verhoudingen. Daarbij dient te worden 
aangetekendd dat dergelijke bepalingen niet dezelfde sterke garantie 
gevenn als een grondwettelijke bepaling. 
Nadatt op advies van de Commissie Swarttouw begin jaren '80 werd be-
slotenn om de PTT te privatiseren werd de vraag gesteld hoe het dan zou 
zijnn gesteld met het brief- en later ook het telefoon- en telegraafge-
heim.34 4 

Inn de Memorie van Toelichting op de Postwet van 1988 werd daarover 
gesteldd dat: 'de grondrechten immers primair tegen de overheid kun-
nenn worden ingeroepen en deze zal zich in de nieuwe situatie niet 
meerr met het vervoer van brieven belasten'.35 Er is dan ook in artikel 5 

311 Hofman 1995, p. 119. 
322 Dommering 1997, p. 145. 
333 Kortmann 1997, p. 401, twijfelt aan horizontale werking van artikel 13. 
344 Van der Pot/Donner/Prakke e.a. 1995, p. 304. 
355 Wet van 26 oktober 1988, Stb. 522; Zie ook Van der Pot/Donner/Prakke e.a. 1995, p. 305-306. 
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derdee lid onder d een bepaling opgenomen die de minister opdraagt bij 
hett vaststellen van de daar bedoelde algemene richtlijnen ook uit-
gangspuntenn en maatstaven op te nemen ten aanzien van de geheim-
houdingg met betrekking tot postzendingen. Daarnaast wordt in het 
derdee lid onder e de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van 
dee gebruikers van de vervoerdiensten veilig gesteld.36 

Inn de Memorie van Toelichting op de Wet op de Telecommunicatie-
voorzieningenn (wrv)37 gaf de regering aan dat deze grondrechten op 
tweee manieren wettelijk beschermd blijven. Ten eerste werd het Wet-
boekk van Strafrecht zo aangepast dat de werknemers van de concessie-
houderr ook na het verlies van hun ambtelijke status onder deze strafbe-
palingenn bleven vallen. In de tweede plaats werd de minister opgedragen 
algemenee richtlijnen te stellen waarin hij ook de bescherming van de 
persoonlijkee levenssfeer van de gebruikers moest zien vast te leggen. 

Hieropp zijn twee punten van kritiek. Enerzijds is een bepaling in het 
Wetboekk van Strafrecht nog onvoldoende om de precieze implicatie van 
dee privatisering op te vangen. Met deze toelichting blijf t onduidelijk-
heidd bestaan of er nu wel of niet sprake is van horizontale werking van 
artikell  13. Daarnaast is een vaag geformuleerde opdracht aan een mi-
nisterr ook nauwelijks te beschouwen als een geruststellende bescher-
mingg van een zo belangrijk grondrecht. 

Hoofdstukk 13 van de Telecommunicatiewet (Tw) regelt het bevoegd af-
tappen.. In artikel 18.13 Tw is de constitutionele waarborg van artikel 13 
vertaald.. Opvallend is daarbij dat de tekst van het gewijzigde voorstel tot 
wijzigingg van artikel 13 Grondwet was aangehouden. Het artikel geeft 
aann dat de bescherming van het brief-, telefoon- en telegraafgeheim en 
hett geheim van daarmee vergelijkbare communicatie-technieken in 
achtt moet worden genomen.38 Het wijzigingsvoorstel van artikel 13 
Grondwett waarop artikel 18.13 Tw gebaseerd was werd later door het ka-
binett ingetrokken.39 

3 66 Kamerstukken II1987/88, 20 371, nr. 3, p. 2-3; Naar aanleiding van de Richtli jn t o t l iberalisering 

vann de postmarkt verscheen later wetsvoorstel 26 363. 

377 Kamerstukken II1987/88, 20 369, nr. 3, p. 26. 

3  Ar t ike l 18.13:1. Onverminderd het overigens bij of krachtens deze wet bepaalde worden de bij of 

krachtenss deze wet te nemen maatregelen en regels genomen met inachtneming van het belang 

vann de bescherming van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonli jke levenssfeer 

alsmedee de bescherming van het brief-, te le foon- en te legraafgeheimen het geheim van daarmee 

vergel i jkbaree communicat ie-technieken. 2. Onverminderd het overigens bij of krachtens deze wet 

bepaaldee is het eerste lid van overeenkomstige toepassing op de bedri j fsvoering door aanbieders 

vann openbare te lecommunicat ienetwerken en openbare te lecommunicat iediensten. 

399 Art ike l 18.13 Tw was duidel i jk gebaseerd op de 'aanbouwbepal ing ' , uit voorstel Kamerstukken I 

1997/98,, 25 443, nr. 232. 
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Veell  eerder was het brief-, telefoon- en telegraafgeheim al neergelegd in 
hett Wetboek van Strafrecht. Zo beschermen de artikelen 371 e.v. WvSr 
hett brief-, telegraaf- en telefoongeheim tegen schendingen door het 
personeell  van de vervoersinstelling. De strekking van deze bepalingen, 
diee in hun vroegste vorm aan het grondwettelijke briefgeheim vooraf-
gingen,, dat het publiek moet kunnen vertrouwen op de goede werking 
vann de transportdienst.40 

Daarnaastt beschermt artikel 139c WvSr tegen onbevoegd afluisteren 
doorr derden. Hier is de bescherming niet meer beperkt tot het grond-
wettelijkee telefoon- en telegraafgeheim doch is gekozen voor een be-
schermingg van alle telecommunicatie. Ieder aftappen of opnemen van 
gegevenss die via een telecommunicatie-infrastructuur of een telecom-
municatie-inrichtingg die wordt aangewend voor dienstverlening aan 
hett publiek kan worden bestraft met een jaar cel.41 Uitzonderingen zijn 
gemaaktt in geval het gaat om een eigen aansluiting (denk aan de werk-
geverr die controle uitoefent op het gebruik van zijn aansluiting), als de 
gegevenss zonder extra inspanning worden ontvangen op een radio-
elektrischee ontvangstinrichting, in verband met technische controle of, 
inn het belang van justitie of nationale veiligheid. 

Ookk de gegevens die worden ontvangen zonder extra inspanning zijn 
duss beschermd. Artikel 441 WvSr bepaalt dat doorgeven van informa-
tiee die vermoedelijk voor een ander bestemd was kan worden bestraft 
mett ten hoogste 3 maanden.42 

Gesteldd kan worden dat de wetgever onvoldoende duidelijk heeft ge-
maaktt of horizontale werking van het transportgeheim beoogd is. Wel 
lijk tt het in artikel 13 beschermde grondrecht bij uitstek geschikt om de 
burgerr behalve tegen inbreuk van de overheid ook tegen inbreuk door 
medeburgerss te beschermen.43 Daarbij is wel behoefte aan een nadere 
uitwerkingg van die horizontale werking.44 

Bijj  het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer, artikel 10 
Grondwet,, is in de Grondwet de opdracht neergelegd om te waarborgen 
datt dit recht ook in horizontale verhoudingen geldt. Een dergelijke op-
drachtt zou ook in artikel 13 niet misstaan. 

4  Baart de la Faille 1884, p. 43; Kaspersen/Hofman/Verbeek 1999, p. 202. 
411 In de termen van de Telecommunicatiewet zou het gaan om openbaar telecommunicatienet en 

openbaree telecommunicatiedienst, artikel 19.n Tw. 
4 22 Kaspersen/Hofman/Verbeek 1999, p. 205. 
433 Ruiz 1997, p. 302. 
444 Van der Pot-Donner e.a. 2001, p. 350. 
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3.2.23.2.2 Horizontale werking 

Inn Hoofdstuk i werd aangegeven dat één van de redenen voor een even-
tuelee wijziging van artikel 13 gelegen is in de liberalisering van de in-
formatietransport-diensten.. Dat proces roept immers de vraag op of ar-
tikell  13 ook werking heeft tegen anderen dan de overheid, met name 
tegenn particuliere transporteurs. 

Artikell  18.13 Tw biedt, zoals hierboven beschreven, bescherming in ho-
rizontalee verhoudingen. Het artikel schrijft transporteurs duidelijk voor 
hett communicatiegeheim te respecteren zij het dat tegelijkertijd in 
hoofdstukk 13 van de Telecommunicatiewet de plicht wordt opgelegd de 
netwerkenn aftapbaar te maken. Met betrekking tot het briefgeheim is 
dee doorwerking in de regelingen op grond van de Postwet te vinden. 
Hieruitt blijkt echter niet of artikel 13 bescherming biedt tegen particu-
lieree koeriers die kennis nemen van de aan hun toevertrouwde brieven. 
Artikell  13 bevat zelf geen bepalingen met betrekking tot de garantie van 
hett grondrecht jegens andere vervoerders dan de overheid hetgeen in 
toenemendee mate als knelpunt wordt gezien. 

Naastt de dringende kwestie van de werking jegens transporteurs zijn er 
ookk nog vraagtekens met betrekking tot de werking jegens derden. 
Nieuwenhuiss noemt het openen van de post van de buren als voor-
beeld.455 Hier geven de bij de beperkingen besproken strafrechtelijke 
bepalingenn enig uitsluitsel. Helemaal duidelijk is de situatie echter 
niet.. Het communicatiegeheim wordt in de praktijk dus ook in hori-
zontalee verhoudingen in zekere mate gegarandeerd door lagere regel-
geving.. De status van opgeslagen informatie die nog niet bij de ge-
adresseerdee is gearriveerd is ondertussen niet geheel duidelijk. Het 
Voorstell  tot de Wet Computercriminaliteit 11 geeft ook die informatie 
inn de meeste gevallen een zekere bescherming. 

Inn de arbeidsrechtelijke jurisprudentie wordt zelden een beroep gedaan 
opp het communicatiegeheim. Klaarblijkelijk wordt eerder een beroep 
gedaann op het privacyrecht dat wordt beschermd door artikel 10 Grond-
wett dan op het communicatiegeheim in artikel 13 Grondwet. Wel is 
emaill  al eens bij analogie onder de bescherming van artikel 13 Grond-
wett gebracht. Daaraan deed niet af dat de email werd verzonden vanuit 
dee aansluiting van de werkgever.46 

455 Nieuwenhuis 1998, p. 430-431. 
466 Ktg. Utrecht 20 januari 1998, JAR 1998/64 en Rb. Utrecht 16 septemben9g8, NJ-korf\qq8, nr. 83, 

aangehaaldd bij Verhulp iggg, p. 172-173. 
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$.2.$$.2.$ Beperkingen 

Algemeen Algemeen 
Artikell  13 Grondwet maakt een onderscheid tussen de beperkingsmo-
gelijkhedenn op het briefgeheim enerzijds, en het telefoon- en telegraaf-
geheimm anderzijds. Het briefgeheim mag worden beperkt in gevallen bij 
dee wet bepaald, op last van de rechter. Voor een beperking van het tele-
foon-- en telegraafgeheim is zo'n rechterlijke last niet noodzakelijk. Deze 
tweedelingg is tamelijk ongelukkig omdat het beschermingsniveau nu af-
hangtt van de interpretatie van de communicatiemiddelen brief ener-
zijds,, en telefoon en telegraaf anderzijds. Dit betekent dat de fax onder 
hett telefoongeheim valt terwijl de per post verstuurde diskette onder het 
briefgeheimm valt.47 Verdere informatietechnologische ontwikkelingen 
makenn dit onderscheid in beschermingsniveau nog meer arbitrair. 

Dee beperkingen dienen ook te voldoen aan de eisen daaraan gesteld in 
(dee jurisprudentie op) artikel 8 EVRM.48 In dat kader is het een interes-
santee vraag of Lidstaten verplicht zijn beperkingen op het communica-
tiegeheimm aan hun inwoners bekend te maken, de zogenaamde notifi-
catieplicht.. De beperkings-clausule in artikel 8 lid 2 bevat de bekende 
structuurr van de artikelen 8-11 EVRM. Beperkingen moeten bij de wet 
voorzienn zijn en een legitieme doelstelling hebben: de nationale veilig-
heid,, de openbare veiligheid of het economisch welzijn van het land, 
hett voorkomen van wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescher-
mingg van de gezondheid of de goede zeden of voor de bescherming van 
dee rechten en vrijheden van anderen. 

Daarnaastt moet een beperking in een democratische rechtsstaat nood-
zakelijkk en gerechtvaardigd zijn. Bij een beperking van het communi-
catiegeheimm betekent dat dat er controleerbaarheid moet zijn zodat de 
burgerr een rechtsgang heeft. Een voorwaarde daartoe is notificatie aan 
dee betrokkene omtrent de beperking.49 Weliswaar kan in sommige ge-
vallenn een uitzondering op deze notificatieplicht toegestaan zijn, dan 
nogg moeten er voldoende waarborgen zijn om de beperking gecontro-
leerdd te laten verlopen.50 

Inn artikel 13 Grondwet is zo'n notificatieplicht niet opgenomen. Het zal 
voorr de burger in veel gevallen onmogelijk zijn om de rechtmatigheid 
vann de inbreuk op zijn communicatiegeheim aan de orde te stellen 

477 Dommering 1997, p. 144. 

4 88 EHRM 6 september 1978 (Klass), NJCM-Bullerin 1979, p. 327. 

499 Hofman 1995, p. 79; Schokkenbroek 1996, p. 189,190; Kaspersen/Hofmart/Verbeek 1999, p. 111. 

5  EHRM 6 s e p t e m b e r i 9 7 8 (Klass), A//CM-fiu//er/n 1979, p. 327; Kaspersen/Hofman/Verbeek i ggg , p, 

i n . . 
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omdatt hij niet op de hoogte is van de inbreuk. 

Deelgebieden Deelgebieden 
Dee uitwerking van de beperkingsclausules in artikel 13 Grondwet is te 
vindenn in een aantal wettelijke bepalingen. De belangrijkste catego-
rieënn waarin een wettelijke beperking is opgenomen zijn het strafpro-
cesrecht,, de nationale veiligheid en de specifieke uitvoeringswetten op 
gebiedd van post en telecommunicatie. 

Strafprocesrecht Strafprocesrecht 
Inn het Wetboek van Strafvordering zijn drie beperkingsregimes opge-
nomenn op het communicatiegeheim. Het gaat om het openen en in be-
slagg nemen van post, het onderzoek van gegevens in een geautomati-
seerdd werk en het onderzoek van telecommunicatie.52 

Dee mogelijkheid om post te onderzoeken is opgenomen in artikel 114 
lidd 2 WvSv: de rechter-commissaris is bevoegd te bepalen dat van de in-
houdd van in beslag genomen gesloten pakketten, brieven, stukken en 
anderee berichten, welke aan de post, de telegrafie of een andere instel-
lingg van vervoer waren toevertrouwd, zal worden kennis genomen voor 
zoverr zij klaarblijkelijk voor de verdachte bestemd of van hem afkom-
stigg zijn. Op grond van artikel 100 WvSv kan de officier of hulpofficier 
ookk een vordering instellen tot in beslagname van toekomstig postver-
keer.. Daarbij kan hij inlichtingen vorderen omtrent het verkeer en vol-
genss sommigen ook omtrent de inhoud van niet gesloten stukken.53 

Overigenss mag de officier de in beslag genomen post pas openen met 
toestemmingg van de rechter commissaris, ex artikel 101 lid 2 WvSv. 

Dee bevoegdheid tot onderzoek van gegevens opgeslagen in een geauto-
matiseerdd werk is opgenomen in de artikelen 125i-n WvSv. Ex artikel 
12511 kan de rechter commissaris toegang vorderen tot gegevens in een 
geautomatiseerdd werk. Bovendien kan op grond van artikel 125; onder-
zoekk worden gedaan naar gegevens die zijn opgeslagen in een elders 
aanwezigee computer. Als daarbij echter een brief wordt aangetroffen, 
geldtt de restrictie van artikel 113 lid 1, aldus artikel 125;' lid 3. De precie-
zee betekenis van deze afdeling voor bijvoorbeeld emailverkeer is tame-
lij kk onduidelijk. De minister heeft betoogd dat op grond van artikel 1251 
dee identiteit van emailgebruikers kan worden opgevraagd, maar de 

511 Het derde lid van het gewijzigde artikel 12 van de Grondwet bevat wel een dergelijke regeling, Ka-
merstukkenmerstukken I 2001/02, 26 158. 

522 Kaspersen/Hofman/Verbeek iggg, p. 176 noemen dit de 'bevoegdheden inzake het communica-
tieprocess en bevoegdheden inzake communicatievormen'. 

533 Kaspersen/Hofman/Verbeek iggg, p. 180. 
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juistheidd van die bewering staat niet vast. Ook de mogelijkheid om toe-
komstigee gegevens te vorderen is hier en daar betwist.54 In artikel 125m 
lidd 3 is een notificatieplicht opgenomen zodat de betrokkene een klacht 
kann indienen.55 

Artikell  i2$g WvSv verleent de rechter commissaris de bevoegdheid het 
gegevensverkeerr over een openbaar net af te tappen. In artikel 125/" 
wordtt hem de bevoegdheid gegeven gegevens op te vragen. Overigens 
iss er geen beroep of bezwaar tegen het besluit tot aftappen, de meest 
voorkomendee manier om het aan te vechten is dan ook de rechtmatig-
heidd van het bewijs in twijfel trekken.56 

Inn de nieuwe Wet computercriminaliteit 11 zal de bescherming worden 
uitgebreidd tot opgeslagen email. Daarnaast wordt echter een bevel 
geïntroduceerdd tot afgifte van de sleutels van geëncrypteerde teksten.57 

Samenvattendd kan gesteld worden dat de precieze reikwijdte van de be-
perkingenn als opgenomen in het WvSv aan duidelijkheid te wensen 
overr laat.58 

Inn mei 2001 heeft daarnaast de commissie strafvorderlijke gegevens-
vergaringg in de informatiemaatschappij, de Commissie Mevis, het rap-
portt 'Gegevensvergaring in strafvordering'59 aan de minister van justi-
tiee aangeboden. In dit rapport stelt de commissie een geheel nieuw 
stelsell  van dwangmiddelen voor de vergaring van gegevens voor.60 Pas 
alss het gaat om 'gevoelige' gegevens is er een last van de rechter-com-
missariss nodig. 'Gevoelige' gegevens zijn volgens de commissie de ge-
gevenss die als zodanig door de Wet Bescherming Persoonsgegevens 
wordenn aangeduid en gegevens die onder het telefoongeheim vallen. 

Dee Commissie Mevis geeft tenslotte nog advies aan het kabinet over de 
grondrechtenn in het digitale tijdperk. Daarin adviseert zij om het ver-
eistee van de rechterlijke last af te schaffen in het nieuwe artikel 13. Met 
dee Commissie Franken is de Commissie Mevis het eens dat de ver-
keersgegevenss niet onder artikel 13 Grondwet moeten vallen. Dat zou 
immerss leiden tot problemen in de praktijk en niet stroken met de hui-

544 Kamerstukken II 1996/97, aanhangsel 1370; Asscher 1997, P- 103; Kaspersen/Hofman/Verbeek 

1999,, P-182-183. 

555 Kaspersen/Hofman/Verbeek 1999, p. 183. 

5 66 In art ikel 125m lid 3 is een soort not i f icat iepl icht opgenomen zodat de betrokkene een klacht kan 

indienen. . 

577 Schui j t 1998, p. 70-74; Kamerstukken / / i g 9 8 / g g , 26 671, nrs. 1-3. 

588 Kaspersen/Hofman/Verbeek 1999, p. 194-196. 

599 Gegevensvergaring in strafvordering, Nieuwe bevoegdheden t o t het vorderen van gegevens ten 

behoevee van strafvorder l i jk onderzoek, mei 2001. 
6 00 Vg l . Mac Gillavry 2001, p. 1412-1417. 
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digee strafvorderlijke wetgeving. Daarnaast vindt de commissie de voor-
gesteldee notificatieplicht te ruim, zij meent dat ook voor strafvorderlij-
kee doeleinden meer uitstel mogelijk moet zijn. Tenslotte meent de 
commissiee dat de bescherming van artikel 13 beperkt zou moeten blij-
venn tot de transportfase.61 

3.2.43.2.4 Nationale veiligheid 

Naastt het opsporingsbelang neemt het nationale veiligheidsbelang een 
belangrijkee plaats in bij de gronden om het communicatiegeheim te be-
perken.. Tot 1971 bestond er geen wettelijke basis voor het afluisteren 
vann telecommunicatie ten behoeve van de staatsveiligheid. Het afluis-
terenn van telefonie door de BVD werd geacht voort te vloeien uit de alge-
menee taak van deze dienst.62 Onder de nieuwe Wet op de Inlichtingen-
enn Veiligheidsdiensten (wiv) zijn zowel het aftappen van telefoonver-
keerr als het aftappen van elektronisch berichtenverkeer en internetver-
keerr mogelijk.63 Om de bevoegdheid tot aftappen effectief te kunnen 
uitoefenenn is voorzien in de mogelijkheid om versleuteling ongedaan te 
maken.. Onder versleuteling wordt in dit verband verstaan elke denkba-
ree methode om informatie voor een derde ontoegankelijk te maken. 
Hieronderr vallen in ieder geval de cijfermatige versleuteling (encryptie) 
enn verhaspeling (scrambling) van informatie.64 

Daarnaastt kent de wiv de bevoegdheid tot het 'searchen' van niet-ka-
belgebondenn telecommunicatie die zijn oorsprong of bestemming 
heeftt in andere landen. Van de ontvangen gegevens mag 'steekproefs-
gewijs'' kennis worden genomen. Er wordt onderzocht of het om digi-
talee of analoge signalen gaat en met welk medium (telex-, telefoon-, of 
dataverkeer)) en in welke vreemde taal wordt uitgezonden. Volgens de 
regeringg is de uitoefening van de bevoegdheid tot gerichte en onge-
richtee interceptie in de praktijk onmogelijk zonder dat de niet-kabelge-
bondenn telecommunicatie is verkend door middel van het searchen. 
Hett gaat hier om het onderscheppen en opslaan van al het berichten-
verkeerr dat via een bepaald satellietkanaal of een bepaalde etherfre-
quentiee wordt verzonden. Voor het ongericht ontvangen is geen toe-
stemmingg vereist (art. 26 lid 2). Volgens de regering is er nog geen 
sprakee van een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer, en meer in het 
bijzonderr het telefoon- en telegraafgeheim, zolang er nog geen kennis 
wordtt genomen van de inhoud van de gegevens. Het geven van toe-
stemmingg zou alleen betrekking kunnen hebben op de frequentie of 

611 Zeer krit isch over het rapport Mevis is het CBP, CBP-advies inzake Strafvorderl i jke gegevens-

vergaringg (rapport Commissie Mevis), 23 oktober 2001. 
6 22 Kamerstukken I11969/70, 9419, nr. 5, p. 5. 
6 33 Kamerstukken I 2001/02, 25 877. 
6 44 Kamerstukken I11997/1998, 25877, nr, 3, p. 40. 
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hett satellietkanaal en zou daarom weinig toegevoegde waarde heb-
ben.655 Versleutelde gegevens mogen worden bewaard tot een jaar na 
hett moment waarop de versleuteling ongedaan is gemaakt (art. 26 lid 
10).. Het enkele feit dat er versleuteling is toegepast maakt telecommu-
nicatiee al interessant voor de diensten, aldus de regering. Totdat de mo-
gelijkheidd bestaat of is ontwikkeld om de versleuteling ongedaan te 
makenn moeten de gegevens bewaard kunnen worden. 

Naa de aanslagen van 11 september 2001 heeft de Nederlandse regering 
tott nog toe volstaan met het uitbreiden van de capaciteit van de veilig-
heidsdiensten.. De opsporings- en aftapbevoegdheden zijn vooralsnog 
niett uitgebreid.66 

Dee voornaamste overige uitvoeringswetgeving is neergelegd in de Post-
wet,, de Telecommunicatiewet en de Mediawet. In de Telecommunica-
tiewett is de verplichting neergelegd het net aftapbaar te maken.67 

VerhoudingVerhouding tot andere bepalingen in de Grondwet 
ArtikelArtikel 7 Grondwet 
Inn paragraaf 3.2 is aangegeven wat de verhouding is tussen de vrijheid 
tott openbare communicatie en het communicatiegeheim. Op het ni-
veauu van de grondslag blijkt er een duidelijk verband te bestaan tussen 
beidee grondrechten. De neerslag in de Grondwet geeft daar echter niet 
duidelijkk blijk van. Zo is niet geheel duidelijk hoe de twee grondwets-
artikelenn zich nu tot elkaar verhouden. Is de inhoud van een brief of te-
lefoongesprekk ook beschermd door artikel 7 Grondwet? Daarover ver-
schillenn de meningen. Sommigen betogen dat artikel 7 alleen is 
bedoeldd voor openbaringen naar een onbepaald publiek. Anderen 
menenn dat artikel 7 alle uitingen beschermt, dus ook de inhoud van ge-
adresseerdee communicatie.68 Met het aanwijzen van bepaalde media 
diee specifiek beschermd zijn in artikel 13 is dit probleem nog niet op-
gelost.. Immers, de telefoon wordt ook gebruikt om gedachten en ge-
voelenss te openbaren.69 Een van de vragen die dit oproept is of het ook 
inn een eventuele gewijzigde Grondwet wenselijk is artikel 13 weer bij de 
privacyrechtenn te plaatsen of dat het beter is de artikelen 7 en 13 Grond-
wett te laten convergeren tot een nieuwe communicatieparagraaf. 

6 55 Kamerstukken II1997/98, 25877, nr. 3, p. 44. 
6 66 Vg l . Kamerstukken II 2001 /02 ,27925 . 

677 De telecommunicat iedienstaanbieder en de telecommunicat ienetaanbieder dragen enerzijds 

zorgg voor de ui tvoer ing van de privacy regelgeving, art. n .3 Tw, anderzijds dienen zij organisato-

rischee en technische maatregelen t e t re f fen om het net aftapbaar te maken, art. 13.1 Tw; zie ook 

Dommeringg e.a. 1999, p. 647-663. 
6 88 In die zin Hins 1995, p. 30-31. 
6 99 HR 26 februar i 1999, Mediaforurrnqqq-<s, nr. 26 m.nt. Hins. 
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ArtikelArtikel 10 Grondwet 
Hierbovenn is vastgesteld dat verkeersgegevens deel uitmaken van het 
objectt van het communicatiegeheim. Wat is dan nu de verhouding tus-
senn de artikelen 13 en 10 Grondwet? Voor het tot stand brengen van 
communicatiee wordt steeds meer gebruik gemaakt van databanken 
waarinn persoonsgegevens zijn gekoppeld aan adresgegevens. Daardoor 
treedtt een 'vermenging op van individuele communicatieve handelin-
genn en het waarnemen en opslaan van persoonsgegevens', aldus Dom-
mering.700 Dit betekent dat in sommige gevallen informatie tegelijker-
tijdd beschermd wordt als uitvloeisel van het communicatiegeheim en 
alss persoonsgegevens op grond van artikel 10 Grondwet. In de parle-
mentairee behandeling van voorstel 25 443 is wel voorgesteld de be-
schermingg van verkeersgegevens maar aan artikel 10 lid 2 Grondwet en 
dee daaruit voortgekomen Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) 
overr te laten. Nieuwenhuis en Dommering hebben laten zien dat die 
benaderingg belangrijke lacunes laat bestaan. De juiste verhouding tus-
senn artikel 13 Grondwet en artikel 10 Grondwet lijk t mij in dit geval uit 
tee gaan van de aanvullende werking van artikel 10 lid 2 Grondwet. Zo-
langg het gaat om gegevens die als verkeersgegevens bij een communi-
catieprocess zijn aan te geven, vallen ze onder de beoogde bescherming 
vann artikel 13 Grondwet. Gaat het om gegevens die wel zijn terug te voe-
renn op een persoon, maar los staan van diens privé-communicatie, dan 
wordtt de bescherming overgelaten aan artikel 10 lid 2. 

3.33 WIJZIGINGSVOORSTELLEN 

3.3.13.3.1 Voorstel 25 443: 'Vertrouwelijke communicatie' 
Doorr de ontwikkeling van de techniek was de reikwijdte van artikel 13 
Grondwett na 1983 al snel weer ontoereikend geworden. Met name het ge-
bruikk van email en fax nam een grote vlucht. Dit noopte de regering ertoe 
inn 1997 een voorstel in te dienen tot wijziging van artikel 13 Grondwet.71 

Dee term 'vertrouwelijke communicatie' wordt in de Memorie van Toe-
lichtingg bij dat voorstel gepresenteerd als techniekonafhankelijke norm. 
Bovendienn wilde de regering duidelijkheid verschaffen over de werking 
tussenn burgers van het grondrecht en zorgen voor de introductie van een 
notificatieplicht.722 Uit de toelichting bleek dat het nieuwe begrip afkom-
stigg was uit het proefschrift van Hofman met dezelfde titel.73 Het voor-
stell  zoals dat werd ingediend bij de Tweede Kamer luidde:74 

7  Dommering e.a. i ggg , p. 606-607. 

711 Kamerstukken I11997/98, 25 443, nr. 1-2. 

7 22 Kamerstukken I11997/98, 25443 , nr. 3, p. 1-2. 

733 Dommering, 1996b, p. 27. 

744 Kamerstukken I! 1997/98, 25443 , nr. 1-2. 

95 5 



Voorstell  25 443 Grondwet (1) 
1.. Het recht op vertrouwelijke communicatie is onschendbaar, behalve, 

inn de gevallen bij de wet bepaald, door of met machtiging van hen die 
daartoee bij wet zijn aangewezen; 

2.. De wet stelt nadere regels ter bescherming van vertrouwelijke com-
municatie; ; 

3.. Degene wiens recht op vertrouwelijke communicatie wordt beperkt, 
moett daarvan in kennis worden gesteld. Bij de wet kunnen uitzonde-
ringenn worden vastgesteld voor de gevallen waarin het belang van de 
staatt zulks dringend vordert. 

Ditt voorstel werd in de Kamer kritisch ontvangen en gaf aanleiding tot 
veell  vragen. In de literatuur werd door Van Eijk en Dommering scher-
pee kritiek geuit op het voorstel en de toelichting daarop.75 Na een reeks 
vann wijzigingen en amendementen werd het voorstel uiteindelijk in de 
volgendee vorm aan de Eerste Kamer gezonden:76 

Voorstell  25 443 Grondwet {2) 
1.. Het brief-, telefoon- en telegraafgeheim en het geheim van daarmee 

vergelijkbaree communicatietechnieken zijn onschendbaar. Het ge-
heimm van de gegevens met betrekking tot communicatie als bedoeld 
inn de eerste volzin is eveneens onschendbaar. 

2.. De geheimen, bedoeld in het eerste lid, kunnen worden beperkt in de 
gevallenn bij de wet bepaald. Beperking van de geheimen, bedoeld in 
dee eerste volzin van het eerste lid, kan slechts plaatsvinden op last van 
dee rechter, of, indien de beperking in het belang van de nationale vei-
ligheidd plaatsvindt, met machtiging van een bij de wet aangewezen 
minister.. Beperking van het geheim, bedoeld in de tweede volzin van 
hett eerste lid, kan slechts plaatsvinden door of met machtiging van 
hen,, die daartoe bij wet zijn aangewezen. 

3.. De wet stelt regels ter bescherming van de geheimen, bedoeld in het 
eerstee lid. 

4.. Degene van wie een geheim als bedoeld in het eerste lid, eerste vol-
zin,, is beperkt, wordt van die beperking zo spoedig mogelijk in ken-
niss gesteld. Indien de beperking in het belang van de nationale vei-
ligheidd of het belang van de strafvordering heeft plaatsgevonden, kan 
volgenss bij de wet te stellen regels de kennisgeving worden uitgesteld. 
Inn de bij de wet te bepalen gevallen kan de kennisgeving achterwege 
wordenn gelaten, indien het belang van de nationale veiligheid zich 
tegenn kennisgeving blijvend verzet. 

755 Kamerstukken / /1997/98 , 25 443, nr. 4; Van Eijk 1997, p. 1554-1555; Dommering 1997, p. 142-147. 

7 66 Kamerstukken 11997/98, 25 443, nr. 232. 
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Echterr ook dit danig vertimmerde voorstel ontmoette ernstige kritiek 
inn de Eerste Kamer. Daarbij was ook harde kritiek over de haastigheid 
enn slordigheid waarmee met de problematiek van artikel 13 was om-
gesprongen.. Nieuwenhuis wijdde een kritische bespreking aan het ge-
wijzigdee voorstel.77 De Eerste Kamer weigerde het voorstel te behan-
delenn maar maakte wel een voorlopig verslag en vraagt om een 
staatscommissie.. Vervolgens besloot de minister de hierboven al aan-
gehaaldee Commissie Franken in te stellen.78 Voorstel 25 443 werd in-
getrokken.79 9 

ObjectObject van het geheim in voorstel 25 443 Grondwet 
Welkee informatie zou worden beschermd door het voorgestelde 
grondrechtt op 'vertrouwelijke communicatie'? Uit het proefschrift 
vann Hofman blijkt dat het moet gaan om besloten communicatievor-
men.. Van besloten communicatie zou sprake zijn bij een bepaalde 
matee van beveiliging. Omgekeerd betekent dit dat als het eenvoudig 
iss kennis te nemen van de communicatie het communicatiegeheim 
niett geldt. Zo ontstaat verwarring tussen het privé karakter van een 
geadresseerdee boodschap en het risico dat derden van de boodschap 
kunnenn kennisnemen. In het voorstel wordt zowel communicatie 
waarvann derden kennis kunnen nemen voor of na het transport als 
communicatiee die tijdens het transport niet technisch beschermd is, 
buitenn het communicatiegeheim geplaatst.80 Hier wordt een analogie 
zichtbaarr met de argumentatie tegen een telegraafgeheim - het feit 
datt er geen sterke technische bescherming is, leidt volgens die rede-
neringg tot het uitsluiten van bescherming. Dit betekende een uitslui-
tingg van bescherming voor onversleutelde email en 'gewone' faxen, 
hetgeenn leidde tot vernietigende kritiek.81 De twee belangrijkste be-
zwarenn tegen deze benadering zijn de koppeling aan de stand der 
techniekk en de verwarring tussen norm en feit. Koppeling aan de 
standd der techniek doordat bescherming afhangt van de feitelijke 
technischee beschermingsmogelijkheden, verwarring tussen norm en 
feitt doordat de beschermenswaardigheid verward wordt met het risi-
coo van inbreuk.82 Daarnaast vermeldde de Memorie van Toelichting 
datt vertrouwelijke communicatie uitsluitend kon bestaan uit geschre-
venn en auditieve communicatie. Beeldinformatie was immers minder 
informatieverschaffendd dan eerdergenoemde soorten informatie (!).83 

777 Kamerstukken 11997/98, 25 443, nr. 40; Nieuwenhuis 1998, p. 425-437. 

7  Besluit van 23 februar i 1999, Stb. 1999, 101, opvallend is dat de commissie word t aangespoord 

haarr advies af te stemmen op bestaande wetgeving en wetgevings-voorsteHen. 

799 Kamerstukken 11998/99, 25 443, nr. 40d. 

8  Dommering 1997, p. 142-143. 
8 77 Van Eijk 1997; Dommering 1997; NJCM-Bulletin 1998, p. 229-236; Nieuwenhuis 1998. 

22 Dommering 1997, p. 144. 
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Naa de beroering over het ontbreken van bescherming van nieuwe 
communicatiemiddelen,, wijzigde de regering uiteindelijk haar stand-
puntt zodat alles wat vervoerd zou worden over het telefoonnet geacht 
moestt worden beschermd te zijn door het telefoongeheim. Dit bete-
kendee dat het telefoongeheim werd uitgebreid tot alle vormen van in-
formatiee die over het telefoonnet worden vervoerd. Dit was volgens de 
regeringg noodzakelijk omdat slechts door kennisname van de infor-
matiee is vast te stellen of er sprake was van vertrouwelijke communi-
catie.84 4 

Inn het gewijzigde voorstel was daarmee sprake van een gedifferentieer-
dee aanpak. Zolang informatie zich bevond op het openbare telefoonnet 
off  in een dichtgeplakte enveloppe gold in ieder geval bescherming. Voor 
beschermingg daarbuiten bleef beslotenheid vereist. Die zou echter al in 
voldoendee mate aangetoond zijn bij het gebruik van een wachtwoord 
doorr de emailgeadresseerde. Bij directe gesprekken zou de beslotenheid 
kunnenn blijken uit het zich afzonderen van de gesprekspartners of het 
opp fluistertoon voeren van het gesprek.85 Nadat de Tweede Kamer het 
begripp 'vertrouwelijke communicatie' ongeschikt achtte werd gekozen 
voorr een aanbouwbenadering. Dit hield in dat in de laatste versie van 
voorstell  25 443 Grondwet het object van het oude artikel 13 gehandhaafd 
bleef,, aangevuld met het 'geheim van daarmee vergelijkbare communi-
catietechnieken'' . 

Nieuwenhuiss geeft aan hoe weinig die aanbouwoplossing zou helpen. 
Eenn verdere verwarring ontstaat immers bij het oplossen van de vraag 
watt 'een vergelijkbare techniek' is. Juist het vergelijken van nieuwe 
mediaa met oude media is een slechte gewoonte gebleken.86 Onduide-
lij kk bleef eveneens waarom informatie buiten de transportfase (email 
diee bijvoorbeeld al op de computer van de geadresseerde is beland) nog 
onderr het communicatiegeheim moet vallen. Het voorbeeld van een 
dagboekk op het Internet dat ook onder het communicatiegeheim zou 
gaann vallen toont aan dat dit er slechts toe zou leiden dat privacy en 
briefgeheimm verder dooreenvloeien zonder dat het een sterkere be-
schermingg oplevert dan het geval zou zijn op grond van artikel 10 
Grondwet.87 7 

833 Van Eijk 1997, p. 1555; Dommering 1997, p-142; Nieuwenhuis 1998, p. 428; Kamerstukken II 

1996/97,, 25 443, nr. 3, p. 2; Handelingen II43-3452. 
8 44 Kamerstukken 1/1997/98, 25 443, nr. 5, p.3; Nieuwenhuis 1998, p. 426. 
8 55 Kamerstukken / /1997 /98 , 25 443, nr. 5, p. 7; Nieuwenhuis 1998, p. 428. 

8686 Nieuwenhuis 1998, p. 426; Over de onzalige vergel i jk ing van email en br iefkaart : Aanhangsel Han-

delingendelingen II1996/97, nr. 1370; daarover Asscher 1997, p. 103. 

677 Voorbee ld afkomst ig van Nieuwenhuis 1998, p. 429. 
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Inn de eerste versie van het wetsvoorstel was geen aandacht besteed aan 
dee verkeersgegevens. Deze gegevens vielen volgens de Memorie van 
Toelichtingg buiten het begrip 'vertrouwelijke communicatie'.88 Ze zou-
denn soms wel als persoonsgegevens onder de bescherming van artikel 
100 Grondwet vallen. Dit ondanks een aanwijzing van de Raad van State 
datt uit Europese jurisprudentie blijkt dat de verkeersgegevens een inte-
graall  deel van het communicatiegeheim vormen.89 Ook dit onderdeel 
vann het voorstel ontmoette veel kritiek.90 Later werd het object van voor-
stell  25 443 Grondwet wel uitgebreid met de verkeersgegevens. De ge-
gevenss werden zelfs onschendbaar verklaard. 

Inn voorstel 25 443 was in het tweede lid een opdracht aan de wetgever 
opgenomenn de bescherming van vertrouwelijke communicatie nader te 
regelen.. Dit element bleef ook in de latere versies van het voorstel be-
houden.. In de Memorie van Toelichting werd opgemerkt dat het een 
belangrijkee taak van de overheid is om ook in private verhoudingen het 
rechtt om vertrouwelijk te communiceren te garanderen.91 Wel werd in 
dee Tweede Kamer opgemerkt dat de opdracht wel erg onbepaald was, 
enn daarmee eigenlijk een 'blanco volmacht'.92 Een dergelijke opdracht 
ontbreektt in het huidige artikel 13 Grondwet hetgeen als een knelpunt 
kann worden beschouwd. 

BeperkingenBeperkingen in voorstel 25 443 Grondwet 
Inn de eerste versie van voorstel 25 443 Grondwet zou de rechterlijke last 
verdwijnenn die vereist is bij beperkingen op het briefgeheim. Daarvoor 
werdd hetzelfde argument aangevoerd als bij de wijziging in 1983, het 
werkk van de BVD. Dit ondanks het feit dat de Raad van State in zijn ad-
viess had aangedrongen op een sterkere bescherming. Volgens de rege-
ringg vormde het afschaffen van de rechterlijke last echter geen ver-
zwakkingg en was de rechter bovendien vaak niet de meest geschikte 
persoonn om te beoordelen over de wenselijkheid van een beperking.93 

Hett verdwijnen van de rechterlijke last zou echter wel degelijk een ver-
slechteringg betekenen.94 In het voorstel dat naar de Eerste Kamer ge-
stuurdd is, was de rechterlijke last dan ook terug. De rechterlijke last 
werdd geëist bij beperkingen op het geheim van alle communicatiemid-
delen,, zij het dat bij een beperking 'in het belang van de nationale vei-

8 88 Kamerstukken / /1997/98, 25 443, nr. 3, p. 3. 
8 99 Kamerstukken II1997/98, 25 443, B, p.1; EHRM 2 augustus 1884 {Malone), NJ 1988, 534; Hofman 

T995-- P- 70-71; Nieuwenhuis 1998, p. 429.; Hofman 1995, p. 70. 

9  Dommering 1997, p. 145. 

911 Kamerstukken II, 25 443, nr. 3, p. 5. 

9 22 Aldus kamerlid Schutte, geciteerd bi j : Nieuwenhuis 1998, p. 430. 

933 Kamerstukken / / i 9 9 7 / g 8 , 25 443, nr. 5, p. 14; Nieuwenhuis 1998, p. 431-432. 

944 Hofman 1995, p. 121. 
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ligheid'' de machtiging van de bij wet aangewezen minister volstaat. De 
rechterlijkee last kan zo alleen achterwege blijven met het oog op de 
taakuitoefeningg van de inlichtingen- en veiligheidsdienst.95 De beper-
kingsbevoegdheidd kan niet worden verleend aan anderen dan minister 
enn rechter. 
Eenn beperking van het geheim der verkeersgegevens kan plaatsvinden 
doorr of met machtiging van hen die daartoe bij de wet zijn aangewezen. 
Inn het eerste voorstel kon de notificatieplicht beperkt worden 'in geval-
lenn waarin het belang van de staat zulks dringend vordert'. Later werd 
ditt aangescherpt. Bij beperkingen in het belang van de strafvordering 
off  de nationale veiligheid kan notificatie worden uitgesteld. Daarmee 
hoeftt het uitstel zelf dus niet in het belang van nationale veiligheid of 
strafvorderingg te zijn.96 Uitstel wordt afstel als het belang van de natio-
nalee veiligheid zich blijvend tegen notificatie verzet. 

Dee beperking op de notificatieplicht in het eerste voorstel van de rege-
ringg ontmoette ook veel weerstand. De omschrijving 'voor gevallen 
waarinn het belang van de staat zulks dringend vordert' werd te ruim ge-
acht.977 Opvallend is dat in het voorstel waarin de verkeersgegevens toch 
onschendbaarr waren verklaard, voor die gegevens geen notificatieplicht 
iss opgenomen.98 

}.}.2}.}.2 De Commissie, Franken 

Voorstell  Commissie Franken 13 Grondwet (p. 162) 
1.. Ieder heeft het recht vertrouwelijk te communiceren. 
2.. Dit recht kan bij de wet worden beperkt, op last van de rechter, of, in-

dienn de beperking in het belang van de nationale veiligheid plaats-
vindt,, met machtiging van een bij de wet aangewezen minister. 

3.. Degene van wie dit recht wordt beperkt, wordt van die beperking zo 
spoedigg mogelijk in kennis gesteld. In bij de wet te bepalen gevallen 
kann in het belang van de nationale veiligheid de kennisgeving worden 
uitgesteld.. Indien het belang van de nationale veiligheid zich blijvend 
tegenn de kennisgeving verzet, kan, in bij de wet te bepalen gevallen, 
dee kennisgeving achterwege worden gelaten. 

4.. De wet stelt regels ter bescherming van de vertrouwelijkheid van 
communicatie. . 

955 Nieuwenhuis 1998, p. 432-433. 

966 Nieuwenhuis 1998, p. 433. 

977 Nieuwenhuis 1998, p, 432-433; Kamerstukken / /1996/97, 25 443, B, p. 4; Overigens was de rege-

ringg gewaarschuwd: 'Veelal heeft men getracht deze maatregelen in naam van het staatsbelang te 

verdedigen;; maar men moet erkennen, dat het een voorwendsel zoude worden to t eene menigte 

misbruikenn ' V a n den V e l d e m 8 5 9 , p. 140-141. 

9 88 Kamerstukken / /1997/98 , 25 443, nr. 10, p. 4 ; Nieuwenhuis 1998, p. 434. 
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Dee Commissie koos opnieuw 'vertrouwelijke communicatie' en nam 
daarmeee bewust risico omdat daarover in 1997 en 1998 al zo was ge-
bakkeleid. . 

Watt betekent vertrouwelijk communiceren in de opvatting van de Com-
missiee Franken? Van vertrouwelijke communicatie is sprake 'wanneer 
eenn rechtssubject op grond van zijn wil tot geheimhouding een wijze 
vann communiceren kiest, die hem een redelijke verwachting van ver-
trouwelijkheidd biedt'. 'De vraag wanneer een verwachting van vertrou-
welijkheidd als redelijk mag worden gekwalificeerd, dient te worden be-
antwoordd met behulp van een functioneel vertrouwelijkheidscriterium, 
tee weten op basis van feiten en omstandigheden waaruit voor een ander 
objectieff  kan worden afgeleid dat de subjectieve wil van de verzender op 
vertrouwelijkheidd is gericht.' Daarbij noemt de Commissie drie criteria: 
1.. De aard van het kanaal (besloten) 2. Adressering 3. De aard van de 
communicatiee (gesloten enveloppe, encryptie, opschriften als 'vertrou-
welijk'' en andere uiterlijke kenmerken die op vertrouwelijkheid wij-
zen).999 De enkele adressering van de informatie is niet voldoende voor 
hett vaststellen van vertrouwelijke communicatie. Want van de inhoud 
vann briefkaarten en drukwerk in een wikkel zou zo makkelijk door an-
derenn dan de geadresseerde kennis kunnen worden genomen dat het te 
verr voert om aan die communicatie de bescherming van de vertrouwe-
lijk ee communicatie te verlenen, aldus de Commissie Franken. 

Dee bescherming van email wordt door de Commissie expliciet veilig-
gesteld.. Email is door de aard van het gebruikte kanaal reeds te be-
schouwenn als vertrouwelijke communicatie.100 Hetzelfde argument 
wordtt gebruikt als door het kabinet in 1997: zolang email over de tele-
foonlijnenn wordt verstuurd, is het beschermd. Dit roept ten eerste de 
vraagg op of dit niet toch een techniekafhankelijke norm vormt. Ten 
tweedee blijf t onduidelijk wat de status is van email die via andere com-
municatiekanalenn verstuurd wordt. Email kan over zowel satelliet, tele-
foonlijn,, ether als kabel verzonden worden, terwijl ik niet vermoed dat 
dee Commissie al deze kanalen als - naar hun aard - vertrouwelijk be-
schouwt. . 

Inn het voorstel van de Commissie Franken werd ook het "livegesprek" 
beschermd.1011 Met nieuwe afluistermiddelen als richtmicrofoons en 
dergelijkee is het steeds makkelijker geworden het gewone gesprek te 
onderscheppen.. Het voorgestelde artikel 13 verleende ook bescherming 

999 Rapport Franken 2000, p. 163 
1 0 00 Rapport Franken 2000, p. 163-164 
1 0 11 Rapport Franken 2000, p. 142 
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tegenn het storen van het gesprek van overheidswege, hetgeen vooral ac-
tueell  is in verband met het 'platleggen' van mobiele telefonie door po-
liti ee met het oog op de openbare orde. De grenzen van het object van 
hett recht op vertrouwelijke communicatie bleven echter vaag. Het ge-
vaarr van een verwatering van de bescherming doordat alles afhankelijk 
wordtt van een (relatieve) redelijke privacyverwachting was niet gewe-
ken.102 2 

Verkeersgegevens Verkeersgegevens 
Dee verkeersgegevens werden niet beschermd 'omdat artikel 13 van de 
Grondwett juist beoogt de inhoud van de communicatie te bescher-
men'(p.. 159). Hierover werd - net als ten tijde van voorstel 25 443 - op-
gemerktt dat de bescherming door artikel 10 Grondwet volstaat. 

Dee Commissie Franken stelt een beperkingsclausule voor waarin geen 
onderscheidd meer wordt gemaakt tussen de verschillende communica-
tiemiddelen.. Een beperking is alleen toegestaan met rechterlijke last, in 
bijj  formele wet aangegeven gevallen. Een uitzondering geldt voor die 
gevallenn waarin de nationale veiligheid dat vereist. Dit biedt een helde-
ree en techniekonafhankelijke beperkingsclausule die een duidelijke 
verbeteringg inhoudt ten opzichte van de huidige situatie. 

Daarnaastt introduceert de Commissie een notificatieplicht in het derde 
lid.. Tevens is in het vierde lid een bepaling voorgesteld met betrekking 
tott horizontale werking die reeds voorkwam in voorstel 25 443.103 

Hett recht om gebruik te maken van versleutelingsmethoden zoals cryp-
tografiee wordt door de Commissie buiten artikel 13 Grondwet gehouden. 
Hierr zien we de eerder genoemde sobere benadering terug. De com-
missiee geeft aan dat dit geen essentieel grondrecht betreft en daarom 
kiestt zij ervoor het niet op te nemen.104 Daarvoor heeft zij twee redenen: 
'Dee commissie is concluderend van mening dat artikel 10 van de Grond-
wett in een adequaat beschermingsniveau voorziet en bovendien beter 
aansluitt bij de aard van het te beschermen belang.' De aard van het te be-
schermenn belang is volgens de Commissie niet in de eerste plaats de ver-
trouwelijkheidd van de inhoud van communicatie, doch heeft in brede 
zinn betrekking op de vrijheid van een ieder de persoonlijke levenssfeer 
aff  te schermen door de toepassing van encryptie e.d.V05 Daar is wat voor 

1 0 2 Z i ee in die zin Nieuwenhuis 1998, p. 429, die waarschuwt voor een zekere verwater ing. 
11  3 VMC Studiecommissie, 'Preadvies inzake een nieuwe tekst voo rde art ikelen 7 en 13 van de Grond-

w e t ' ,, Mediaforum 1999-11/12, p.. v i -v i i i . 
1 0 4 O mm dezel fde reden word t afgezien van een grondrecht op anonimi te i t (p. 126-127). 
1 Q 5Rappor tt Franken 2000, p. 161. 
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tee zeggen, en ook in het VMC-rapport wordt toegegeven dat de encryptie-
vrijheidd niet de hardste kern van het grondrecht vormt. Toch pleit ik voor 
opnamee van dit - weliswaar accessoire - grondrecht.106 Met name met 
hett oog op de bestaande bedreigingen van de communicatievrijheid en 
hett communicatiegeheim, is de vrijheid zelf maatregelen te nemen ter 
beschermingg van communicatie een groot goed.107 

y$.$y$.$ Het kabinetsstandpunt 

Hett kabinet volgt de voorstellen van de Commissie Franken, en legt de 
inn de literatuur verschenen kritiek daarmee naast zich neer. Toch wijkt 
hett kabinet in de toelichting op haar standpunt op een aantal punten af 
vann de voorstellen of de toelichting van de Commissie Franken. Zo 
geldtt het recht op vertrouwelijke communicatie als het aan het kabinet 
ligtt uitsluitend in de transportfase. Het kabinet meent dat de bijzonde-
ree bescherming van artikel 13 betrekking dient te hebben op gegevens, 
voorr zover en zolang deze zich buiten de macht van de afzender of de 
geadresseerdee bevinden, ongeacht of de geadresseerde er nu wel of 
geenn kennis van heeft genomen en ongeacht of het om opgeslagen of 
stromendee gegevens gaat.108 

Dee reikwijdte van het artikel wordt verder ingeperkt als het gaat om 
live-communicatie.. In de visie van het kabinet beschermt het recht op 
vertrouwelijkee communicatie een ieder tegen kennisneming van ver-
trouwelijkee communicatie die door een vervoerder van post of een aan-
biederr van telecommunicatie wordt doorgeleid of, indien niet van een 
dergelijkee doorgeleiding sprake is, tegen kennisneming met behulp 
vann een technisch hulpmiddel.109 Het kabinet is het met de Commissie 
Frankenn eens dat in de toegenomen kwetsbaarheid van directe com-
municatiee een reden gelegen is om die te beschermen in artikel 13 maar 
beperktt die bescherming. Zou het artikel ook beschermen tegen in-
breukenn zonder technisch hulpmiddel dan wordt de reikwijdte van het 
artikell  te onbepaald, aldus het kabinet.110 Wat ondertussen precies 
onderr 'technisch hulpmiddel' moet worden verstaan maakt het kabinet 
niett duidelijk, ook niet in antwoord op kamervragen daarover.111 

Eenn laatste punt waar het kabinet de Commissie Franken niet volgt be-
treftt het verstoren van communicatie. Het kabinet meent dat de reik-

" ^ "Opva l l endd is dat in de Verenigde Staten een zekere bescherming op grond van de communicat ie-

vr i jheidd [first amendment) bestaat, vgl. US Ct. of Appeals gth C. 6 mei i ggg , Bernstein v. United Sta-

tes,tes, Mediaforum i ggg - i o , p. 279-286. 
1 0 7 A . W .. Hins en A J . Nieuwenhuis wijzen er in 'Hoe baken je een grondrecht af?' , A/7öiggg-4, p. 163-
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wijdtee van artikel 13 beperkt dient te zijn tot de inhoud van de commu-
nicatiee en dat de beschikbaarheid van communicatiemiddelen een an-
dersoortigg belang vormt. Het verstoren van communicatie van over-
heidswegee is bovendien met voldoende waarborgen omkleedt, meent 
hett kabinet. Hier verwijt het kabinet de Commissie Franken inconse-
quentiee daar die Commissie de verkeersgegevens wel buiten artikel 13 
plaatstt op grond van het feit dat die gegevens niet de inhoud van de ver-
trouwelijkee communicatie vormen. 

3.44 CONCLUSIE 

Hett communicatiegeheim vormt een hybride grondrecht dat elemen-
tenn bevat van het recht op privacy als participatierecht en tevens van het 
rechtt op vrijheid van meningsuiting in de privé sfeer. Het recht vormt 
eenn voorwaarde voor de uitoefening van het recht op uitingsvrijheid. 
Eenn afzonderlijke bepaling betreffende het communicatiegeheim is 
medee noodzakelijk vanwege de bijzondere aspecten van het informa-
tietransport.. Daarbij moet een afgrenzing worden gevonden tussen pri-
vacyy en communicatiegeheim en tussen openbare communicatie en 
niet-openbaree communicatie. 

Dee bepaling van artikel 13 Grondwet betreffende het brief- en telefoon-
geheimm biedt onvoldoende bescherming aan nieuwe communicatieka-
nalenn die zich een belangrijke plaats in het maatschappelijke leven heb-
benn verworven. Met name email en fax zijn thans vormen van 
informatietransportt met een groot maatschappelijk belang. 

Dee techniekafhankelijke formulering van het artikel beperkt de wer-
kingg ervan. Door slechts een drietal communicatiemiddelen aan te wij-
zenn en te beschermen ontstaat een welhaast willekeurig onderscheid 
tussenn communicatiemiddelen. Het onderscheid tussen de beper-
kingsregimess van artikel 13 lid 1 en artikel 13 lid 2 Grondwet is niet 
meerr geschikt in een situatie van informatietechnologische convergen-
tiee (Zie voor dit aspect ook de conclusie van hoofdstuk 2, over de ui-
tingsvrijheid).. Het ontbreken van bescherming voor de verkeersgege-
venss is ook niet meer vol te houden in een samenleving waar juist bij 
hett tot stand brengen en afrekenen van communicatie een groot ge-
bruikk gemaakt wordt van databanken met dergelijke gegevens en waar 
dergelijkee gegevens ook voor lange tijd bewaard blijven nadat de com-
municatiee heeft plaatsgehad. 

Dee beperkingsclausule kent een arbitrair onderscheid tussen briefver-
voerr en telefoon- en telegraaftransport. Ten onrechte ontbreekt in het 
huidigee beperkingsregime een notificatieplicht. 
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Bijj  de discussie in Kamers en in de literatuur over het voorstel tot wij-
zigingg van artikel 13 Grondwet van 1997 kwam een opmerkelijk gebrek 
aann eenstemmigheid over de achtergrond van het communicatiege-
heimm naar voren. Dit bleek ook reeds uit de reacties op het proefschrift 
vann Hofman. Het voorstel bood eerst een alternatief voor het oude arti-
kell  waarin noch de rechtvaardiging van een apart artikel naast het pri-
vacyrecht,, noch de zo verlangde techniekonafhankelijkheid uit de verf 
kwamen.. De beveiligingseis dat communicatie besloten moet zijn om 
'vertrouwelijk'' te mogen heten, betekende een koppeling aan de stand 
derr techniek die onwenselijk is. Het voorstel werd ook in de Eerste 
Kamerr afgeserveerd en daarop werd de Commissie grondrechten in het 
digitalee tijdperk ingesteld. 

Dee voorstellen die de Commissie heeft gedaan met betrekking tot wij-
zigingg van artikel 13 leken tamelijk veel op de kabinetsvoorstellen uit 
1997/98.. Het rapport Franken werd dan ook kritisch onthaald. De on-
duidelijkee definities van elementen als vertrouwelijke communicatie en 
dee bescherming van het livegesprek roepen de vraag op of de voorstel-
lenn van de Commissie Franken wel een verbetering opleverden ten op-
zichtee van de oude situatie. Daar komt bij dat de Commissie de ver-
keersgegevenss buiten de bescherming van artikel 13 hield en dat 
onduidelijkk was in hoeverre de bescherming ook zou gelden buiten de 
transportfase.. Meest heikele punt bleef echter de vraag wanneer er 
sprakee is van vertrouwelijke communicatie. De Commissie beant-
woordtt die vraag met een keuze uit twee criteria, te weten indien er een 
redelijkee verwachting van vertrouwelijkheid bestaat en indien het com-
municatiekanaall  naar zijn aard vertrouwelijk is. Het tweede kabinet 
Kokk legde vervolgens de gerezen kritiek naast zich neer, en nam de 
voorstellenn over in zijn standpunt, zij het dat de bescherming in de op-
vattingg van het kabinet beperkt bleef tot de transportfase en dat het li-
vegesprekk alleen beschermd werd tegen afluisteren met een technisch 
hulpmiddel.. Het kabinet lijk t daarmee tevens een keuze voor een dui-
delijkk concept van het grondrecht uit de weg te willen gaan. Het gaat in 
dee toelichting beurtelings om de kwetsbaarheid van nieuwe communi-
catiemiddelen,, de redelijke verwachting van vertrouwelijkheid, en het 
(transport-)geheimm van doorgeleide informatie. Kabinet en Commissie 
Frankenn kiezen mijns inziens terecht voor het handhaven van de rech-
terlijkee last. 

Makenn wij de balans op dan zien we dat het hybride karakter van het 
grondrechtt dat wij hierboven in hoofdstuk 1 schetsten, terug te zien is 
inn de discussie over de meest juiste formulering ervan. Gesteld moet 
wordenn dat de tot nog toe verschenen voorstellen en suggesties onvol-
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doendee antwoorden bieden op de vragen die het digitale tijdperk op-
roept.. Daarbij dringt het vermoeden zich op dat strafvorderlijke belan-
genn in de totstandkomingsfase van genoemde voorstellen behoorlijk 
zwaarr gewogen hebben, en nog wegen. 

Grootstee probleem in de voorstellen van de Commissie Franken en in 
hett kabinetsstandpunt lijkt de objectvraag te zijn. Het blijkt zeer moei-
lij kk eenduidig aan te geven wanneer een bepaalde communicatievorm 
beschermingg verdient, en wat die bescherming dan inhoudt. 
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