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io .. Het Fourth Amendment 

10.11 INLEIDING 

Inn dit hoofdstuk bespreek ik de bescherming van het communicatiege-
heimm in de Verenigde Staten. Daarbij wordt in het bijzonder aandacht 
besteedd aan de mate van bescherming die wordt toegekend aan nieu-
wee (re) communicatiemiddelen. 

Dee vraagstelling van dit hoofdstuk luidt: hoe en in hoeverre wordt het 
communicatiegeheimm beschermd in het Amerikaanse recht? De ge-
schiedeniss van de grondwettelijke bescherming van het Amerikaanse 
communicatiegeheimm heeft ertoe geleid dat het grondrecht een andere 
inkleuringg heeft gekregen dan het Europese equivalent. Dit is duidelijk 
zichtbaarr in de jurisprudentie van het Supreme Court. 

10.22 HET COMMUNICATIEGEHEIM 

20.2.11 Geschiedenis 
Iederee geschiedenis van het privacybegrip in Amerika begint bij het fa-
meuzee artikel van Warren en Brandeis. Aanleiding voor dat artikel was 
dee opkomst van de roddelpers die er toe leidde dat men zich bewust 
begonn te worden van de kwetsbaarheid van het individu ten opzichte 
vann ongewenste openbaarheid. Het privacyrecht dat Warren en Brand-
eiss beschrijven komt erop neer dat een ieder het recht heeft ongestoord 
hett door hem zelf gekozen leven te leiden. Dat recht wordt niet alleen 
geschondenn door het binnendringen van de privé-sfeer, maar ook door 
hett openbaren van informatie uit die privé-sfeer. Het meest beroemd 
werdd de omschrijving van het privacyrecht als 'the right to be let alone'.1 

Hett Amerikaanse common law recht kent verschillende soorten priva-
cyy schendingen. Deze vormen van inbreuk overlappen gedeeltelijk en 
zijnn alle persoonsgebonden. Het recht eindigt met de dood van de per-
soon.22 Een civiele actie kan onder omstandigheden ook worden inge-
steldd wegens het schenden van het communicatiegeheim. Het leerstuk 
vann de civiele actie wegens schending van privacy heeft ook een zekere 
invloedd gehad op de ontwikkeling van de constitutionele bescherming. 

11 Warren/Brandeis 1890, p. 193. 
22 Nieuwenhuis 2001, h. 4. 
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Daarbijj  speelt ook een rol dat Louis Brandeis als rechter tot het Su-
premee Court toetrad in 1916.3 Aangezien het in deze studie gaat om 
eenn analyse van de constitutionele bescherming van communicatie-
rechten,, zal in dit hoofdstuk de nadruk liggen op de bescherming via 
hett Fourth Amendment. 

ConstitutioneleConstitutionele bescherming van Privacy in de Verenigde Staten 
Inn de vs heeft een groot aantal staten in hun eigen constitutie een recht 
opp privacy neergelegd. Hoewel zo'n algemeen recht ontbreekt in de fe-
deralee grondwet concentreren we ons hier toch op de verschillende pri-
vacy-elementenn die in de federale grondwet staan en die door het Su-
premee Court zijn geïnterpreteerd. 

Dee voor ons onderwerp belangrijkste bepaling is het Fourth Amend-
ment,, dat voluit luidt: 

'Thee right of the people to be secure in their persons, their houses, pa-
perss and effects against unreasonable searches and seizures, shall not 
bee violated and no warrants shall issue, but upon probable cause, sup-
portedd by oath or affirmation, and particularly describing the place to 
bee searched, and the persons and things to bee seized.' 

Dee geschiedenis van het Fourth Amendment komt voort uit het be-
staann van zogenaamde general warrants (algemene last) in de Engelse 
tijd.. Daarmee gewapend gingen officieren en politiebeambten zich te 
buitenn aan willekeurige roof, plundering en vernietiging van persoon-
lijk ee eigendommen. Deze warrants werden vooral gebruikt in de strijd 
tegenn smokkelaars, maar leidden er toe dat men zich nooit veilig voel-
dee en nooit ongestoord kon genieten van de eigendom van zijn bezit-
tingen.. Om die reden werd in het Fourth Amendment de eis opgeno-
menn dat een warrant aan bepaalde eisen dient te voldoen. Dit vereiste 
roeptt de vraag hoe we het Fourth Amendment thans moeten interpre-
teren.. Is dat vereiste enkel gericht tegen het bestaan van general war-
rants,rants, of wordt daarmee een nadere eis gesteld?4 Het Fourth Amend-
mentt beschermde oorspronkelijk het huis, de eigendom, en de 
papierenn tegen doorzoeking en inbeslagname. 

Inn een historische beschrijving van de bescherming door het Fourth 
Amendmentt is de belangrijkste tegenstelling die tussen de property 
readingreading en de privacy reading van het Fourth Amendment. Met property 

33 Brandeis werd benoemd door pres. Wood row Wilson i m g i 6 t e g e n de wens van het establ ishment 

in.. Brandeis stond bekend als 'people's lawyer' aangezien hij als eerste op grote schaal pro bono 

zakenn deed en zich inspande voor een socialere samenleving; Abraham i g 8 s , h. 2-4. 

44 Ruiz igg7, p. 70-72. 
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readingreading wordt gedoeld op de benadering die ervan uitgaat dat het de be-
doelingg van het Fourth Amendment was en is om eigendommen te be-
schermen,, de privacy reading gaat ervan uit dat achter het Fourth 
Amendmentt de bedoeling ligt de individuele privacy te beschermen. De 
aanvankelijkee betekenis van het Fourth Amendment werd grotendeels 
inn het huisrecht gelegd. Het Fourth Amendment stond voor het idee 
vann 'my home is my castle', een onneembare veste van het individu.5 

Eenn duidelijk voorbeeld van de property reading vinden we in de zaak 
Boyd.Boyd.66 Daarin werd de property reading als de passende interpretatie 
vann de term 'unreasonable' beschouwd, lag de nadruk meer op seizure 
(beslaglegging)) dan op search, en was de vraag vooral of er passende re-
mediess voor handen waren in het geval een beslaglegging niet redelijk 
was.. Met Boyd ontstond ook de zogenaamde uitsluitingsregel - de ex-
clusionaryclusionary rule - die ervoor zorgt dat onrechtmatig in beslag genomen 
zakenn niet meer als bewijs worden toegelaten. Het Supreme Court be-
reiktee dit resultaat door het Fourth en Fifth Amendment aan elkaar te 
koppelen.77 Het Fifth Amendment beschermt het recht van een ver-
dachtee niet gedwongen te kunnen worden aan zijn eigen veroordeling 
meee te werken, het zogenoemde nemo tenetur beginsel.8 

Inn de praktijk betekende deze interpretatie dat het warrant vereiste 
voorall  van toepassing was op gestolen goederen, andere inbeslagnames 
warenn immers per definitie onredelijk. Het begrip search speelde alleen 
eenn rol bij de inkleuring van het redelijkheidscriterium.9 De nadruk ligt 
inn de property benadering sterk op het fysieke binnendringen en het in 
beslagg nemen van (fysieke) eigendom. 

BoydBoyd ging meer over de vraag of men gedwongen kon worden bepaal-
dee documenten te overhandigen, dan over de reikwijdte van het begrip 
search.. Aangezien brieven ook te beschouwen zijn als fysieke eigen-
domm (papers) was het briefgeheim onder de propertybenadering reeds 
beschermd.. De introductie van de telefonie bracht echter complicaties. 
Zowell  de neiging tot als de technologische mogelijkheid van aftappen 
ontstondd min of meer tegelijk met de telefonie zelf. Vanaf het eerste 
beginn stonden private partijen en overheden in de verleiding om hei-
melijkk kennis te nemen van andermans conversatie. Zo werd in 1881 
reedss een octrooi verleend voor een 'scrambler' die het afluisteren 

55 Ruiz 1997, p. 76-77. 
66 Boyd v. United States, 116 US 727616 (18771886). 
77 Ruiz 1997, p. 80. 
88 In Nederland is het Fifth Amendment bekend vanwege het daaruit voortvloeiende zwijgrecht: 

'II take the Fifth...' is een bekende kreet in politieseries. 
99 Ruiz 1997, p. 84. 
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moeilijkk moest maken, dit slechts vijfjaar nadat de telefoon zelfwas ge-
octrooieerd.10 0 

Inn Olmstead besteedde het Supreme Court aandacht aan de vraag of het 
afluisterenafluisteren van telefonie zonder rechterlijke last viel onder het Fourth 
Amendment.. Olmstead werd verdacht van de illegale verkoop van alco-
holl  en werd afgeluisterd tijdens een gesprek vanuit een telefooncel. De 
droogleggingg van de jaren '20 en '30 leidde tot een ongekende bloei van 
criminaliteitt en ook tot de ontwikkeling van revolutionaire nieuwe op-
sporingsmethoden.. De vergelijking met de verschijnselen rond de 'war 
onn drugs' dringt zich op.11 De uitspraak draaide nog altijd om de vraag 
off  er een fysieke schending had plaatsgevonden en volgde dus de pro-
pertyy reading. Het Court vond geen bewijs van onrechtmatig binnen-
dringenn - trespassing - in het huis of kantoor van de verdachte en meen-
dee dat het Fourth Amendment niet zo kon worden geïnterpreteerd dat 
telefoonn er onder zou vallen, aangezien telefoon de stem via kabels bui-
tenn het huis brengt en daarom nooit onder het Fourth Amendment kan 
vallen.122 Het gaat om ontastbare (intangible) goederen - een gesprek - en 
err is geen binnendringen nodig voor het onderzoeken van dat gesprek. 

Inn zijn befaamde dissenting opinion geeft Justice Brandeis echter aan 
datt als de ontwikkeling der technologie ertoe leidt dat veel individuen 
vertrouwelijkk communiceren buiten het grondwettelijk beschermde ge-
biedd van het huis, dat ertoe moet leiden dat het Court ook de grenzen 
aann het overheidshandelen interpreteert, rekening houdend met de ver-
anderendee omstandigheden.13 Volgens Brandeis moet het Fourth 
Amendmentt zo worden gelezen dat het die veranderingen kan opvan-
gen,, want 'a principal to be vital must be capable of wider application 
thann the mischief which gave it birth.'14 Brandeis houdt in wezen een 
sterkk pleidooi voor een meer techniekonafhankelijke benadering van 
hett Fourth Amendment. 'Legislation, both statutory and constitutional, 
iss enacted, it is true, from an experience of evils, but its general lan-
guagee should not, therefore, be necessary confined to the form that evil 
had.'155 De hier door Brandeis gehanteerde methode van rechtsvinding 
noemtt Lessig translation (vertaling), het uitgaan van een conceptuele in-
houdd van een grondrecht en dat vertalen naar nieuwe omstandighe-
den.16 6 

100 BeVienggg, p. 1064. 
111 Olmstead v. United States, 277 US 438 (1928). 
1 22 277 US 438 (1928), p. 466. 
133 277 US 438 (1928), p. 473 e.v. (J. Brandeis, dissenting). 
144 277 US 438 (1928), p. 473 e.v. (J. Brandeis, dissenting); Rotunda & Nowakiggg, p. 567. 
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Inn de jaren '30 veranderde de maatschappij sterk, hetgeen ook zijn uit-
werkingg had op het recht. Gevolg was dat het communicatiegeheim er-
kendd werd als recht en terechtkwam in wetgeving. Search werd belang-
rijkerr dan seizure, en het verband met het Fifth Amendment 
(bewijsrecht)) verdween langzaam uit zicht.17 Toch zou het tot de jaren 
'600 duren tot het bredere communicatiegeheim erkenning kreeg bij 
hett Supreme Court. 

Inn 1942 volgde het Supreme Court in de zaak Goldman nog de redene-
ringg uit de O/mstead-beslissing en oordeelde dat het gebruik van de zo-
genaamdee detectafoon, een richtmicrofoon avant la lettre, geen schen-
dingg van het Fourth Amendment opleverde.18 Immers, het apparaatje 
werdd gewoon aan een muur geplakt en leverde dus (volgens het Su-
premee Court) geen trespass op.19 Ook het argument dat twee mensen 
diee met elkaar praten in een kantoor toch nooit de intentie kunnen heb-
benn dat hun communicatie tot buiten de muren van dat kantoor komt, 
wordtt door het Supreme Court verworpen: 'this distinction was too nice 
forr practical application of the constitutional guarantee.'20 

Inn zijn dissent gaf Justice Murphy echter aan meer waarde te hechten 
aann de inmiddels beroemde opinie van Brandeis uit Olmstead. Hij er-
kendee dat het gevaar bestond dat de waarden van het Fourth Amend-
mentt aan erosie onderhevig waren als gevolg van de ontwikkeling van 
nieuwee technologie, en dat veel privé zaken nu buiten het gebied van 
hett huis plaatsvonden. Bovendien was het vereiste van de physical tres-
passpass steeds minder geschikt nu voor het doorzoeken van iemands huis 
eenn dergelijke tresspass helmaal niet meer noodzakelijk is. Het be-
langrijkstee punt dat de beslissende meerderheid van Supreme Court 
rechterss volgens Murphy ontgaan was, is dat het in wezen niet uitmaakt 
off  de politie een huis overhoop haalt, of de detectafoon gebruikt: 'Inti-

155 The evil incident to invasion of the privacy of the telephone is far greater than that involved in 

tamper ingg w i th the mails. Whenever a te lephone line is tapped, the privacy of the persons at both 

endss of the line is invaded, and all conversations between them upon any subject, and al though 

proper,, conf ident ia l , and privi leged, may be overheard. Moreover, the tapping of one man's te-

lephonee line involves the tapping of the te lephone of every other person whom he may cal l , or 

whoo may call him. As a means of espionage, wr i ts of assistance and general warrants are but puny 

instrumentss of tyranny and oppression when compared wi th wire tapp ing. And it is also immate-

riall that the intrusion was in aid of law enforcement. Experience should teach us to be most on our 

guardd t o protect l iber ty when the government 's purposes are beneficent. Men born to f reedom 

aree natural ly alert t o repel invasion of thei r l iber ty by evi l -minded rulers. The greatest dangers to 

l iber tyy lurk in insidious encroachment by men of zeal, wel l-meaning but w i thou t understanding. 
1 66 Lessig 1999, p. 115-116; Zie ook Tribe 1991, p. 15. 
1?? Ruiz 1997, p. 86. 
1 88 Goldman v. United States, 316 US 129 (1942). 

^^ 316 US 129(1942), p.135-
2 00 316 US 129 (1942), p. 135. 
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matemate matters are laid bare'. Het staat volgens Murphy wel vast dat de ont-
werperss van de grondwet dat idee zouden hebben verafschuwd.21 

Mett een kleine sprong komen we in i960 als de property reading door 
hett Supreme Court nog steeds niet verlaten is. In Silverman lijk t het Su-
premee Court wel enigszins terug te komen op zijn laissez faire-houding 
tenn opzichte van elektronische surveillance. Het gebruik van de zoge-
naamdee spike mike zonder een rechterlijke last wordt ongrondwettig ge-
acht.. Het Hof komt echter wel weer tot dit resultaat met toepassing van 
dee physical tresspass test, 'Since it was accomplished only by usurping 
partt of the petitioners house or office.... without their knowledge and 
withoutt their consent.'22 In een concurring opinion geeft Justice Dou-
glass de inconsequentie in deze redenering aan. Het verschil in intrusion 
tussenn de detectafoon (uit Goldman) en de spike mike is immers tame-
lij kk arbitrair.23 

Inn Berger wordt Olmstead voor het eerst enigszins verlaten. Justice 
Clarkk oordeelde dat een New Yorkse wet waarin het gebruik van een af-
luisterapparaatt was toegestaan op het eerste gezicht onrechtmatig 
was.244 Pas in Katz stapt het Supreme Court volledig af van de property 
reading,reading, en dus ook van de physical trespass doctrine.25 In dit geval had-
denn FBI agenten een gesprek dat werd gevoerd vanuit een telefooncel 
afgeluisterd.. Als gevolg van de nieuwe mogelijkheden om zonder een 
huiss binnen te treden toch af te luisteren en onderzoek te doen was de 
vraagg of er trespass was geweest in toenemende mate irrelevant gewor-
den.. In plaats van in te gaan op de vraag of de gesprekken zich hadden 
afgespeeldd in een grondwettelijk beschermde ruimte merkte het Su-
premee Court op dat the Fourth Amendment 'protects people, not 
places/266 Gekeken moet worden naar de bedoeling van het individu: 
'Whatt a person knowingly exposes to the public, even in his own home 
orr office, is not a subject of Fourth Amendment protection. But what he 
seekss to preserve as private, even in an area accessible to the public, 
mayy be constitutionally protected.'27 Het Supreme Court verwierp het 
argumentt van de regering dat het Fourth Amendment niet van toepas-
singg was omdat men voor het afluisteren de telefooncel niet fysiek was 

2 11 316 US 129 (1942), p. 139 (J. Murphy, dissenting), 
2 22 Silverman v. United States, 365 US 505 (1960). In casu ging het om een 'spike mike ' , een microfoon 

verbondenn aan een lange spi jker/naald. Deze was in een muur gestoken t o t dat een verwarmings-

buiss werd geraakt, zodat het verwarmingssysteem alle geluiden in het huis versterkt doorgaf. 
2 33 365 US 505 (1960), p. 513 (J. Douglas, concurring). 
2 44 Berger v. New York, 388 US 41 (1967). 
2 55 Katz v. United States, 389 US 347 (1967). 
2 55 389 US 347 (1967), p. 352. 
2 77 38g US 347 (1967), p. 352. 
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binnengedrongen.. Volgens het Court geldt dat het Fourth Amendment 
'extendss as well to the recording of oral statements', zelfs als er geen 
sprakee is van fysiek binnendringen.28 Tegelijkertijd werd in Katz aan-
gegevenn dat onder omstandigheden en mits is voldaan aan de juiste 
voorwaarden,, bewijs uit afluisteren best rechtmatig kan zijn.29 

Justicee Harlan presenteerde in zijn concurring opinion het analytische 
kaderr waarmee naderhand in talloze zaken werd beoordeeld of een ge-
voerdd onderzoek wel of niet redelijk was in de zin van het Fourth 
Amendment.. Volgens Harlan was het weliswaar zo dat het Fourth 
Amendmentt mensen beschermde in plaats van plaatsen, maar dat er 
tochh altijd een verband moest zijn met een bepaalde plaats.30 Daarbij 
gaff  hij een tweeledige test om te bezien of een individu een recht heeft 
opp bescherming door het Fourth Amendment. Daarvoor moet die per-
soonn 'have exhibited an actual subjective expectation of privacy, and the ex-
pectationpectation must be one that society is prepared to recognize as 'reasonable'.' 
Alss dat zo is, heeft het individu een redelijke subjectieve privacyver-
wachting,, die echter verdwijnt als hij door zijn activiteiten bloot te 
gevenn aangeeft geen intentie te hebben om zijn privé-leven privé te 
houden.31 1 

Hett is onduidelijk of Harlan met dit voorbeeld wilde aangeven dat voor 
beschermingg door het Fourth Amendment een bepaalde handeling 
nodigg was die de intentie van het individu zou aangeven, een soort af-
firmativefirmative step.32 Na 1967 is privacy het kernbelang van het Fourth 
Amendementt geworden. Nadeel is dat het grondrecht daardoor lijdt 
onderr de losse en slappe definitie van het recht op privacy.33 

Naa Katz volgden drie zaken die enigszins afwijken van de lij n die was 
uitgezet.. In Miller  oordeelde het Supreme Court dat individuen geen 
privacyrechtt hebben met betrekking tot hun bankgegevens. Het Su-
premee Court vindt dat het hier gaat om een vorm van bewust blootge-
venn van persoonlijke informatie - to knowingly expose. Daarmee was de 
reasonablereasonable expectation of privacy verdwenen.34 In zijn dissent maakt Jus-
ticee Brennan gehakt van deze interpretatie van Katz. Volgens hem is 

2 88 389 u s 347O967) , P. 353. 
299 US v Katz, 389 US 347(1967); BeV ienggg, p. 1066-1067. 

3  389 US 347 (1967), p. 363; As the Court's opin ion states, ' the Fourth Amendment protects peop-

le,, no t places. ' The quest ion, however, is what protect ion it affords to those people. Generally, 

ass here, the answer to tha t question requires reference to a ' p l ace . ' 

311 389 US 347 (1967), p. 363-
3 22 Vg l . McGovern 1999. 

333 Ru iZ 1997, p. 120-121. 

344 United States V- Miller, 425 US 435 (1976). 
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hett aan banken verstrekken van informatie een noodzaak in het mo-
dernee leven en mag daaruit geenszins worden afgeleid dat die infor-
matiee ook aan derden zou mogen worden verstrekt, laat staan aan straf-
vorderlijkee autoriteiten zonder rechterlijke last.35 

Inn Oliver v. Thorton oordeelde het Supreme Court vervolgens dat er ook 
geenn redelijke privacyverwachting kon zijn voor handelingen verricht 
inn het open veld.36 Dat is dus een heel andere benadering dan in Katz, 
waarr nog gezegd werd dat zelfs op een voor het publiek toegankelijke 
plaatss een redelijke privacyverwachting kon bestaan. Het open veld 
boodd zelfs geen privacyverwachting aan een man die had geprobeerd 
maatregelenn te nemen om zich aan het zicht te onttrekken. In zijn dis-
sentt merkt Justice Marshall op dat het Supreme Court hiermee weer 
verderr terug glijdt in de richting van de oude physical tresspass doctrine.37 

Inn Dow Chemical klaagde een verdachte over het feit dat er luchtfoto's 
warenn genomen van zijn fabriek, zonder dat sprake was van een rech-
terlijkee last.38 Volgens het Supreme Court was er echter niets aan de 
handd omdat de overheid gebruik had gemaakt van techniek die alge-
meenn beschikbaar was voor het publiek. Het argument was dat voor 
eenn foto die iedereen had kunnen maken, toch geen rechterlijke last 
hoefdee te worden verkregen. Wellicht dat satellietfoto's wel een inbreuk 
zoudenn hebben opgeleverd, omdat het dan echt was gegaan om high-
techh snufjes.39 Dit wijst erop dat vrijwel alle onderscheppingstechnie-
kenn vallen onder het begrip 'generally available', want de camera die 
wordtt gebruikt bij gedetailleerde luchtfotografie is bepaald geen klik-
klakk apparaatje.40 'Here, EPE was not employing some unique sensory 
devicee that, for example, could penetrate the walls of buildings and re-
cordd conversations in Dow's plants, offices, or laboratories, but rather a 
conventional,, albeit precise, commercial camera commonly used in 
mapmaking.. The Government asserts it has not yet enlarged the pho-
tographss to any significant degree, but Dow points out that simple mag-
nificationn permits identification of objects such as wires as small as 1/2-
inchh in diameter.'41 

3 55 425 US 435 (1976), p. 448 (J. Brennan dissenting). 
33 Oliverv. Thorton, 456 US 170 (1984). 
3 77 456 US 170 (1984), p. 187 (J. Marshall dissenting). 

3 88 Dow Chemical v. United States, 476 US 227 (1986). 

399 476 US 227 (1986), p. 238. 

4  'In Dow Chemical, the Environmental Protect ion Agency ("EPA") requested permission to inspect 

onee of Dow's manufactur ing plants, and Dow refused. Rather than seeking an administrat ive 

searchh warrant , the EPA employed a commercial photographer t o take aerial photographs of the 

plantt using a precision mapping camera. ' , Laba 1996, p. 1459-1460, 

411 Dow Chemical Co. v. United States, 476 U.S. 227, p. 238. 
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Hett Supreme Court houdt ook rekening met het feit dat slechts weinig 
intiemee details op de foto's naar voren komen, hetgeen er eveneens op 
wijstt dat er geen schending van de privacy heeft plaatsgevonden.781 

Consequentiee van die benadering is een verdere verzwakking van het 
privacyrecht,, aangezien het blijkbaar pas van toepassing is als er intie-
mee details bekend worden. 

Wass een overheidsfunctionaris zonder toestemming op het terrein ge-
komen,, dan was er mogelijk wel sprake geweest van een schending van 
hett Fourth Amendment, zo merkt het Supreme Court nog op. Powell 
geeftt in zijn dissent aan dat deze zaak eigenlijk een verwerping van 
KatzKatz inhoudt.43 

Concluderendd kan worden gesteld dat er een zekere golfbeweging 
waarneembaarr is in de geschiedenis van de bescherming van het com-
municatiegeheimm door het Supreme Court.44 Bij de bespreking van de 
constitutionelee reactie op nieuwe techniek kom ik terug op de gevolgen 
vann de Katz test zoals die thans wordt toegepast. 

1 0 . 33 O B J E C T E N R E I K W I J D T E 

Alleenn de inhoud van de communicatie is beschermd, verkeersgege-
venss worden niet onder het Fourth Amendement gebracht. Dat wordt 
doorr Ruiz een all or nothing benadering genoemd.45 In 1979 oordeel-
dee het Supreme Court dat er geen redelijke privacyverwachting be-
stondd met betrekking tot de nummers die gekozen worden met een te-
lefoon.466 Het ging in die zaak, Smith v. Maryland, om een zogenaamd 
penpen register, dat bijhoudt welke nummers zijn gedraaid.47 Smith had, 
volgenss het Hooggerechtshof, moeten weten dat hij zijn nummers 
prijsgaf.. Immers, op de rekeningen kunnen de gebelde nummers 
wordenn weergegeven.48 Smith had noch een redelijke privacy ver-
wachtingg in subjectieve zin, noch in objectieve zin. Als Smith werke-
lij kk dacht dat die nummers privé waren, dan was die subjectieve ver-
wachtingg niet meer redelijk. Hier past het Supreme Court een risico 
analysee toe. Het feit dat Smith de informatie vrijwilli g aan de tele-
foonmaatschappijj  afstond en dat de telefoonmaatschappij de moge-

4 22 476 US 227(1986), p. 237. 

433 476 US 227 (1986), p. 247 (J. Powell dissenting). 

444 Frappant is dat rechters mild zijn als het gaat om technieken gebru ik t in de 'war on drugs'. Zo 

wo rd tt ' thermal image scanning' geen inbreuk op de privacy van verdachten genoemd. De parallel 

mett de oor log tegen de alcohol dringt zich weer op, zie boven, noot n ; Vg l . La ba 1996, p . i 437e .v . 

455 R u j z i gg7 , p. 171; zie ook Smith v. Maryland, 442 U.S. 735 (1979). 

4 66 Freiwald 1996, p. 963-964. 

477 Smith v. Maryland, 442 US 735, 742-745 (1979). 

488 Freiwald 1996, p. 964. 
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lijkheidd had die informatie op te nemen waren beslissend. 

Inn een dissenting opinion merkt Justice Stewart op dat ook de num-
merss die men draait met een telefoontoestel een zekere beschermens-
waardigee inhoud hebben in die zin dat intieme details ermee blootge-
gevenn worden. Hij pleit dan ook voor constitutionele bescherming van 
verkeersgegevens.500 In een andere dissent merkt Marshall op dat de be-
naderingg van het Supreme Court niet goed is. Immers, in plaats van 
alless af te laten hangen van de risico's die een individu wordt geacht te 
aanvaarden,, zou volgens hem moeten worden gekeken naar de risico's 
diee noodzakelijk zijn in een open democratische samenleving.51 

Dee Smith beslissing maakte nog niett veel duidelijk over de bescherming 
vann verkeersgegevens die geen telefoonnummers zijn. Enerzijds wordt 
inn de uitspraak voortdurend gehamerd op het feit dat zo'n pen register 
maarr nauwelijks informatie oplevert. Dat zou er op kunnen wijzen dat 
anderee verkeersgegevens wellicht wel onder het Fourth Amendment ge-
brachtt zouden kunnen worden. Anderzijds betekent de risicoanalyse dat 
lageree rechters in voorkomende gevallen voor vrijwel iedere vorm van 
verkeersgegevenss kunnen vaststellen dat ze niet beschermd worden 
doorr de grondwet.52 Sommige lagere rechters hebben dat inderdaad ge-
daann en de conclusie is dan ook gerechtvaardigd dat het met de be-
schermingg van deze verkeersgegevens niet goed gesteld is. 

Ookk de vitale rol van telefonie in het maatschappelijk verkeer bracht het 
Supremee Court er in Smith niet toe bescherming te verlenen. Wel zijn 
dee verkeersgegevens in enige mate beschermd in federale wetgeving. 
Hett blijf t echter gaan om een tamelijk zwakke bescherming, waarbij 
bijvoorbeeldd geen sprake is van een verplichte kennisgeving aan dege-
nee wiens verkeersgegevens zijn getapt. 

Ditt is problematisch, niet in het minst omdat door convergentie van 
techniekenn van analyse uit verkeersgegevens steeds belangrijker infor-
matiee kan worden verkregen.53 Met name als de inhoud van de com-
municatiee versleuteld is, kan analyse van de verkeersgegevens nog een 
schatt aan informatie opleveren. Het systeem van de tweedeling tussen 

499 Freiwatd 1996, p. 964-965. 
5  442 US 735, 746-748 (Stewart, J. Dissenting). 
511 'In my view, whether privacy expectations are legitimate within the meaning of Katz depends not 

onn the risks an individual can be presumed to accept when imparting information to third parties, 
butt on the risks he should be forced to assume in a free and open society', 442 US 735, 750 (J. 
Marshall,, dissenting). 

522 Freiwald 1996, p. 965. 
533 Freiwald 1996, p. 1005. 
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inhoudd van communicatie en verkeersgegevens is in toenemende mate 
problematischh geworden, zeker nu verkeersgegevens zo makkelijk op 
tee slaan en te analyseren zijn.54 

Inn de bovenstaande beschrijving van de bescherming van het commu-
nicatiegeheimm in de Verenigde Staten is al een en ander aan de orde ge-
komenn over het bereik van het Fourth Amendment. Belangrijk is vast 
tee stellen dat er sprake is van twee niveaus. Het recht tegen search en 
seizure,seizure, en het recht tegen unreasonableness. Search en seizure bepalen 
inn feite het bereik van de bepaling. Het recht beschermt tegen het ge-
dragg van anderen, het biedt niet het recht op eigen ongestoord gedrag, 
hetgeenn men wellicht eerder zou verwachten in verband met privacy. Er 
wordtt geen duidelijk consequent onderscheid gemaakt russen de be-
schermingg tijdens het transport en daarna. 

1 0 . 44 BEPERKINGEN 

Eenn aantal voorbeelden van beperkingen is in het bovenstaande aan de 
ordee geweest. Hier wil ik twee algemene opmerkingen plaatsen over de 
aardd van de toegestane beperkingen van het communicatiegeheim 
zoalss beschermd door het Fourth Amendment. 

Dee belangrijkste materiële eis is gelegen in het reasonableness criteri-
umm (zie boven). De voornaamste formele of procedurele eis is gelegen 
inn het warrant requirement. Dit vereiste van een bevoegd gegeven last 
leidtt niet tot een test van proportionaliteit en subsidiariteit. Voldoende 
iss aanwezigheid van een law enforcement aim. Dit verklaart Ruiz uit het 
feitt dat in de Verenigde Staten privacy wordt gezien als een recht dat 
zuiverr ten dienste staat van individuele belangen en daarom als enigs-
zinss verdacht wordt beschouwd.55 Een van de andere eisen die aan be-
perkingenn worden gesteld door het Fourth Amendment is dat alle war-
rantsrants specifiek de te onderzoeken plaats en de in beslag te nemen zaken 
beschrijvenn - het zogenaamde particularity requirement. 

Naastt de vereisten van het Fourth Amendment zelf worden in ver-
schillendee wetten aanvullende eisen gesteld voor het beperken van het 
grondrecht.. Zo wordt in de Privacy Protection Act onrechtmatig ver-
klaardd het doorzoeken van materiaal van een persoon 'reasonably be-
lievedd to have a purpose to disseminate to the public a newspaper, 
book,, broadcast, or other similar form of public communication.56 

544 Freiwald 1996, p. 1019-1020. 
555 Rujz 1997, p. 229, 'in the United States the right to privacy is thought to be at the service of the 

purelyy individualistic interests that individuals have in concealment and is therefore regarded as 
suspect'. . 
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Dezee bepaling lijk t een soort versterkte bescherming voor journalisten 
opp te leveren. Aan de andere kant is het criterium van reasonably be-
lievedlieved in de praktijk een elastieken criterium gebleken. Verder mag het 
materiaall  geen 'contraband or fruits of a crime' bevatten. Een volgen-
dee uitzondering geldt in het geval de opsporingsinstanties een ver-
denkingg hebben jegens degene die het materiaal in zijn bezit heeft of 
alss door het doorzoeken van het materiaal de dood of ernstige ver-
wondingg van een mens kan worden voorkomen.57 

Eenn beperking ligt voorts in de verhouding tot andere grondrechten, 
zoalss het recht op vrijheid van meningsuiting. In een zaak over de uit-
zendingg in een radio talkshow van een illegaal opgenomen telefoonge-
sprek,sprek, gaf het Supreme Court de bescherming van het First Amend-
mentt de voorkeur boven de bescherming van de privacy van de 
deelnemerss aan het telefoongesprek. Daarbij dient te worden opge-
merktt dat het gesprek in casu niet door een overheidsfunctionaris werd 
onderschept,, zodat het Fourth Amendment niet (rechtstreeks) ge-
schondenn werd. Daar kwam nog bij dat de journalist die het gesprek 
uitzond,, niet zelf verantwoordelijk was voor de illegale bandopname.58 

10.55 TECHNIEK 

10.5.110.5.1 Pre-Katz 
Inn deze paragraaf ga ik in op de constitutionele reactie op nieuwe (re) in-
formatietechnologiee bij de bescherming van het communicatiegeheim. 
Noodzakelijkerwijss bespreek ik in deze paragraaf ook de verschillende 
wettenn die zijn ingevoerd teneinde nieuwe technieken toch enige mate 
vann bescherming te verlenen. Ik verdeel de reactie op nieuwe informa-
tietechnologiee in drie fasen. Eerst volgt een korte opmerking over de 
tijdd vóór Katz (het Olmstead tijdperk). Dan volgt de periode van Katz en 
dee daarbij behorende reasonable expectation of privacy test. Tenslotte ga 
ikk in op de doorbraak van de informatierevolutie en de wijze waarop 
rechterss de Katz test toepassen in het licht van Internet technologie. 

Wee zagen hierboven dat vóór Katz telecommunicatie niet beschermd 
werdd door het Fourth Amendment. In Olmstead werd het afluisteren van 
eenn telefoongesprek niet in strijd met het Fourth Amendment geacht; de 
propertyy reading kan geen gesprekken beschermen. In 1934 wordt in de 
Communicationss Act wel een afluisterverbod opgenomen: 'No person 
nott being authorized by the sender shall intercept any communication 
andd divulge or publish the existence, contents, substance, purport, effect 

566 42 U.5.C. ?oooaa-2000aa-i2 (1994)', Bayens 2000, p. 267. 
577 Bayens 2000, p. 269-270. 
588 USSC 21 mei 2001 [Bartnickiv. Vopper), Mediaforum 2001-9, nr. 37 nvnt. Asscher. 

207 7 



orr meaning of such intercepted communication to any person'.59 

10.5.210.5.2 De uitspraak Katz 

Somss besteedt het Supreme Court expliciet aandacht aan de rol van de 
techniek.. Zo wordt in Katz opgemerkt dat 'one who occupies a tele-
phonee booth, shuts the door behind him, and pays the toll is surely en-
titledd to assume that the words he utters will not be broadcast to the 
world.. To read the Constitution more narrowly is to ignore the vital role 
thatt the public telephone has come to play in private communica-
tions.'60 0 

Inn 1968 trad titel 111 van de Omnibus Crime Control and Safe Streets 
Actt in werking.61 Deze wet was de reactie van het Congres op het Katz-
arrestt van het Supreme Court. Titel 111 verbiedt een aantal vormen van 
aftappenn en elektronische controle uitdrukkelijk en is de belichaming 
inn de wet van de bescherming die het Fourth Amendment biedt tegen 
elektronischee 'search and seizure'. Echter, anders dan onder het Fourth 
Amendmentt valt ook onderschepping door burgers onder het bereik 
vann titel 111. De centrale voorziening van titel 111 verbiedt het een ieder 
hett opzettelijk onderscheppen van communicatie via draad of monde-
lingee communicatie. 

Eenn uitzondering op deze regel was het aftappen in het kader van de 
strafvordering,, dat was toegestaan onder bepaalde voorwaarden voor de 
opp een speciale limitatieve lijst opgesomde misdrijven. Voorwaarden 
waren:: 1. rechterlijke last 2. probable cause 3. informatie kon niet ach-
terhaaldd worden met een minder belastend middel 4. notificatieplicht, 
tenzijj  door rechter uitgesteld. 

Omdatt titel 111 eigenlijk een codificatie van Katz was, werd daarin ook 
dee expectation ofprivacy-eis opgenomen. Deze eis manifesteerde zich in 
hett onderscheid dat titel n 1 maakte tussen mondelinge communicatie 
enn communicatie via draad. Draadcommunicatie werd als zo veilig ge-
zienn dat daaraan automatisch een redelijke privacyverwachting gekop-
peldd werd.62 Bij mondelinge communicatie moest eerst onderzocht 
wordenn of er een redelijke privacyverwachting aanwezig was. 

Radiocommunicatiee was niet eenvoudig in een van de categorieën 
onderr te brengen. Het resultaat is dat verschillende rechters, na beslo-

599 47 U.S.C. 605. 
6 00 389 US 347 (1967), P- 352. 
611 18 U.S.C. 2510 -2520 (1982), laatste geamendeerde versie voor ECPA. 

22 Williametre Subscription Television v. Cawood, F. Supp. 1164,1168 (D. Or. 1984). 
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tenn te hebben dat radiocommunicatie in elk geval geen draadcommu-
nicatiee was, deze analyseerden volgens de Kate-test.63 Dit leidde ertoe 
datt (analoge) mobiele telefonie en draadloze thuistelefonie niet be-
schermdd waren, want er was geen redelijke privacyverwachting.64 Een 
anderee technische begrenzing van de bescherming door titel III stelde 
hett vereiste dat het moest gaan om aural acquisition of contents of com-
munication.munication.6565 Bescherming was dus beperkt tot communicatie die door 
hett menselijk oor gehoord en verstaan kon worden. 

Dee opkomst van de mobiele telefonie heeft een belangrijke rol gespeeld 
bijj  de toename van de spanning tussen privacy en afluisteren. Er is een 
katt en muis spel ontstaan russen de ontwerpers van privacybescher-
mendee technieken en de bedenkers van manieren om de beveiliging te 
kraken.. De aanhoudende onzekerheid over de mate van privacy van 
mobielee telefoons heeft het congres er toe geleid om ze een zwakkere 
beschermingg te verlenen in het kader van de ECPA.66 

10.5.33 Post-Katz 

Doorr de technologische ontwikkelingen schoot de bescherming die ge-
bodenn werd door titel 111 al snel tekort. Dit vormde voor het Congres de 
aanleidingg titel 111 te moderniseren in 1986. Dat leidde tot de Electro-
nicc Communications Privacy Act (ECPA). Het Congres bracht de ECPA 

tott stand met in het achterhoofd de ontwikkeling van opkomende tech-
nologieënn als email, pagers, dataoverdracht tussen computers, mobiele 
telefoniee en videoteleconferenties. 

Hoewell  het de bedoeling van ECPA was de bescherming van het com-
municatiegeheimm uit te breiden, wordt deze aan de andere kant ook 
weerr verder beperkt, doordat de aftapbevoegdheid van de overheid 
m.b.t.. elektronische media wordt uitgebreid, ECPA breidt de lijst van de-
lictenn uit waarvoor getapt mag worden en de lijst van staatsfunctiona-
rissenn die wiretaps mogen verzoeken.67 Voorts staat ECPA zogenaamde 

66 3 in United States v. Hall, 488 F.2d 193 (9th Cir. 1973) kwam het 9th Circuit t o t de absurde conclu-

siee dat een gesprek tussen twee mobiele te lefoons een mondel inge communicat ie is, maar wan-

neerr een te le foon een vaste te le foon is, dan moet het gehele gesprek behandeld worden als ware 

hett een draadcommunicat ie. 
6 44 United States v. Hoffa, 436 F.2d 1243 (7th Cir. 1970), Edwardv. Bardwelt, 80 F.2d. 54 (5 th Cir. 1986). 
6 55 18 U.S.C. 2510(4) (1982). 

666 Wood 1997, 393-394; De ECPA demonstreer t dat het congres de wet te l i j ke bescherming voor 

elektronischee communicat ie wi l verbeteren, daarbij heeft het Congres ook radio communicat ie 

beterr wi l len beschermen door het opnemen van door de ether verstuurde communicat ie te ver-

bieden.. Critici menen dat het Congres daarmee ten onrechte hobbyisten de toegang to t het his-

torischh vrij toegankel i jke publ ieke domein van het spectrum ontzegt , zonder daarmee de privacy 

daadwerkel i jkk te beschermen tegen surveil lantie door law enforcement off icers. 
66 7 18 U.S.C. 2516. 
6 88 18 U.S.C. 2518. 
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rovingroving taps toe. Deze maken het overheidsfunctionarissen mogelijk een 
enkell  bevel te gebruiken om meerdere telefoons tegelijk af te tappen.68 

Daarnaastt staat ECPA toe dat voor onderscheppingen van communicatie 
gebruikk wordt gemaakt van particulieren (privé-detectives).69 

Ookk ECPA vereist een rechterlijke last voordat tot interceptie mag wor-
denn overgegaan. De voorwaarden zijn echter minder stringent dan die 
vann titel m: wanneer informatie die waarschijnlijk verkregen kan wor-
denn door de tap relevant is voor onderzoek dat gaande is, dan wordt het 
tappenn reeds toegestaan. 

ECPAA definieert elektronische communicatie als 'any transfer of signs, 
signals,, writing, images, sounds, data, or intelligence of any nature 
transmittedd in whole or in part by a wire, radio, electromagnetic, pho-
toelectronicc or photooptical system that affects interstate or foreign 
commercee ...'70 Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen cellular 
phoness en cordless phones. Communicatie via cordless phones, d.w.z. 
draagbaree telefoons met een basisstation bestemd voor gebruik in en 
omm het huis, werd in het geheel niet beschermd, terwijl communicatie 
viaa mobiele telefoons wel beschermd wordt. Het beschermingsregime 
voorr draadcommunicatie is daarop van toepassing verklaard. 

Inn United States v. Smith7'1 stelde het 5th Circuit dat cordless phone com-
municationmunication door het voortschrijden van de techniek, waardoor intercep-
tiee steeds moeilijker werd, wel zou kunnen voldoen aan het vereiste van 
eenn redelijke privacyverwachting. Het Hof stelde dit niet als interpreta-
tiee van de ECPA, maar keek rechtstreeks naar het Fourth Amendment. 
Inn casu kwam het echter tot de conclusie dat cordless phone communica-
tiontion nog geen redelijke privacyverwachting met zich mee bracht. In 
19944 is de ECPA gewijzigd, nu valt cordless phone communication wel 
onderr de het begrip electronic communication, zoals gedefinieerd in de 
ECPA,, en geniet dus bescherming. 

Dee ECPA bestaat uit twee delen. Titel 1, ook wel Federal Wiretap Act ge-
noemd,, stelt het illegaal onderscheppen van elektronische communica-
tiee strafbaar. Titel 11 ziet op het openbaar maken van opgeslagen priva-
cygevoeligee informatie na de transmissie en wordt ter onderscheid ook 
well  Stored Wire Act genoemd. Daarbij kent Titel 1 veel zwaardere straf-
fenn dan Titel 11. Voor het beschermingsniveau maakt het dus nogal wat 

6 99 18 U.S.C. 25i i(2)(a). 

700 8 U.S.C. 2510(12)0994). 

711 United Stares v. Smith, 978 F. 2d 171 (5th Cir. 1992). 

7 22 US v. Meriwether, 917 F.2d 955 (6th Cir. 1990). 
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uitt met welk regime men te maken heeft. Twee zaken zijn hierbij van 
doorslaggevendd belang. Ten eerste de vraag wanneer er sprake is van in-
terceptiee en ten tweede de vraag wanneer een transmissie ten einde is. 

Hett antwoord op de eerste vraag wordt meestal kortweg gegeven met de 
opmerkingg dat interceptie alleen kan plaatsvinden tijdens transmissie. 
Datt maakt het antwoord op de tweede vraag des te belangrijker. De 
heersendee leer is dat noch ECPA, noch het Fourth Amendment be-
schermingg uitbreidt tot na de transmissie/transportfase. In US v. Meri-
wetherwether7272 stelde het 6th Circuit dat er geen redelijke privacyverwachting 
was,, omdat niet gegarandeerd was dat de geplande ontvanger de enige 
wass die het opgeslagen pagerbericht zou lezen. 

10.5.410.5.4 Internet 

Dee doorbraak van het Internet in de jaren '90 van de twintigste eeuw 
maaktt de discussie over de beschermingsomvang van het Fourth 
Amendmentt weer zeer actueel. Er is een enorme toename van com-
municatievormenn die semi-privé, semi-openbaar zijn. Een van de be-
langrijkstee diensten van het Internet is email gebleken. Als gevolg 
daarvann zijn mensen dezelfde bescherming gaan verwachten voor 
emaill  als voor bijvoorbeeld telefoongesprekken. Volgens sommigen is 
diee privacyverwachting, zeker bij gebruik van een privé wachtwoord, re-
delijkk {reasonable expectation of privacy). Enerzijds is email van nature 
niett erg privé, aangezien de techniek ervoor zorgt dat overal kopieën 
rondslingeren,, zelfs na kennisname door de geadresseerde. Anderzijds 
iss het zo belangrijk dat dan wellicht juiste extra wettelijke maatregelen 
gewenstt zijn om het toch te beschermen. 

Inn Steve Jackson Games v. United State Secret Service73 oordeelde het 5th 
Circuitt dat de inbeslagneming van email die opgeslagen was op een 
Bulletinn Board System(Server) en nog niet door de geadresseerde op-
gehaaldd was, geen interceptie was in de zin van titel I ECPA. Het verwees 
daarbijj  naar een zaak die gewezen was onder de oude Federal Wiretap 
Actt (titel ui), United States v. Turk7A Daar stelde het hof dat eerst spra-
kee was van een interceptie als die tegelijkertijd met het telefoongesprek 
plaatsvindt.. In Steve Jackson Games stelde het 5th Circuit deze gelijktij-
digheidseiss ook en negeerde daarmee het feit dat communicatie via 
emaill  iets geheel anders is dan een telefoongesprek. Het bericht was 
echterr nog niet op de plaats van bestemming aangekomen. Het hof be-
perktee daarmee in feite de transmissiefase tot de tijd die het duurt om 

733 Steve Jackson Games v. United States Secret Service, 36 F. 3d 457 {5th Cir. 1994). 

744 United States v Turk, 526 F. 2d 654 (5th Cir. 1976). 
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signalenn van de ene computer op de andere terminal te bezorgen. 

Verschillendee rechters hebben de lijn die was uitgezet in Steve Jackson 
GamesGames gevolgd.75 Deze moet worden beschouwd als de heersende, ove-
rigenss niet onomstreden leer. Echter, wellicht komt hierin verandering. 
Inn United States v. Smith76 wees het 9th Circuit deze gelijktijdigheids-
eiss af. Smith had bij een collega een voice mailbericht ingesproken, met 
voorr Smith belastende informatie. Een andere collega luisterde dit be-
richtt af en speelde de informatie door, voordat de beoogde ontvanger de 
gelegenheidd had gehad dit bericht te beluisteren. Volgens het 9th Cir-
cuitt zou de eis van gelijktijdigheid met zich mee brengen dat titel I ECPA 

betekenislooss is voor opgeslagen, maar niet ontvangen berichten, voor 
mediaa waarvan de aard met zich mee brengt, dat berichten niet binnen 
eenn hele korte tijd nadat ze verzonden zijn, door de beoogde ontvanger 
ontvangenn worden. Ontvangst door een apparaat is niet hetzelfde als 
ontvangstt door de geadresseerde. Ook maakt het hof in dit arrest on-
derscheidd tussen toegang tot opgeslagen communicatie, dat wil zeggen 
dee mogelijkheid verkrijgen de inhoud van een bericht te lezen of horen, 
enn interceptie, het daadwerkelijke lezen of beluisteren van het bericht. 

All  snel werd duidelijk dat de aanpassing door de ECPA niet voldoende 
wass om de technologische ontwikkeling bij te houden. De wet ging nog 
steedss uit van dezelfde manier om toegang te verkrijgen door de over-
heid.. Traditioneel ging dat door op enige plek in te klikken bij de tele-
foonkabel,, door middel van de zogenaamde alligator clips. Gebruikt 
menn die clips bij digitale telefonie dan zou alleen de 'binary hiss of 
thousandss of jumbled conversations' te horen zijn.77 

Ookk de ECPA schoot dus te kort. Hoewel er in 1990 een Task Force was 
opgerichtt om over een en ander te adviseren ondernam het Congres 
niett meteen actie. Daardoor duurde het de FBI te lang en men maakte 
zichh ernstige zorgen over de aftapbaarheid van digitale telefonie. Dus 
begonn de FBI een geheime actie om de aftapbaarheid op een andere ma-
nierr te bestendigen, 'operation root canal'. De FBI benaderde de carriers 
enn verzocht ze 'vrijwilli g mee te werken aan aftapbaarheid van hun 

755 United States v, Moriarty, 962 F. Supp. 217 (D. Mass.1997), luisteren naar een opgeslagen voice 

maill is geen onderschepping, omdat de verweerder niet luisterde naar de voice mail, terwi j l die in-

gesprokenn we rd . Wesley College v. Pitts, 974 F. Supp. 375 (D. Del. 1997), ook m.b.t. opgeslagen, 

maarr ongelezen email . United States v. Reyes, 922 F. Supp 818 (S.D.N.Y. 1996), luisteren naar een 

opgeslagenn pagerbericht is geen intercept ie, omdat de transmissie al beëindigd was. Bohach v. 

CityCity of Reno, 932 F. Supp. 1232 (D. Nev. 1996), toegang to t opgeslagen, maar niet opgehaalde 

boodschappenn in een computer paging systeem is geen intercept ie. 

? 66 United States v. Smith, 155 F.3d i05 i (g th Gr.1998). 

1111 Huil 1996, p. 131. 
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netwerk.. Om een wettelijke plicht te vermijden, en uit angst voor de 
machtt van de FBI gingen de carriers daarmee akkoord.78 De telefoon-
maatschappijenn stelden zich een pact voor dat zich zou afspelen buiten 
hett oog van het publiek of de regering en waarbij dure rechtszaken 
vermedenn konden worden. Verschil was echter dat er nu geen sprake 
meerr was van een monopolie, maar van talloze kleinere telco's. Dat be-
tekendee dat de vanzelfsprekendheid van universele doorwerking van 
eenn afluisterpact allerminst vanzelfsprekend was. Men vreesde dus dat 
concurrentenn niet op het plan van de FBI zouden ingaan, terwijl het de-
genenn die meededen wellicht honderden miljoenen dollars zou kos-
ten.799 Nu operatie wortelkanaal mislukt was moest de FBI zich wel weer 
richtenn op het wetgevingsmiddel. De eerste voorstellen stuitten echter 
opp enorme kritiek van zowel bedrijfsleven als burgerrechtenorganisa-
ties.. Uiteindelijk werd de Digital Telephony Act (DTA) geïntroduceerd, 
eenn wet die werd aangeprezen met de omschrijving dat het een com-
promiss was tussen burgerrechten, industrie en law enforcement.80 De 
driee doelen zijn het behouden van aftapcapaciteit, het behouden van 
privacy,, en het voorkomen van belemmering van technologische voor-
uitgang.. Zo wordt van carriers vereist dat ze hun netwerken aftapbaar 
makenn en dat ze meewerken bij een aftapverzoek. 

Eenn belangrijke wijziging die de DTA doorvoert, is dat een rechterlijke 
lastt vereist is voor het tappen van 'transactional data', hetgeen slaat op 
verkeersgegevenss maar ook op email. Onder Title in, was rechterlijke 
toestemmingg niet vereist. Daarnaast wordt het bereik uitgebreid tot 
draadlozee telefonie, en bepaalde data die wordt verzonden met radio-
technologie.. Tegenstanders van de wet hebben twee belangrijke be-
zwaren.. Ten eerste worden particuliere bedrijven door deze verplich-
tingg in feite law enforcement officers. Ten tweede vragen zij zich af hoe 
dee overheid kan voorschrijven dat de communicatie-infrastructuur 
wordtt opgebouwd zoals zij dat wil. Is dit wellicht een vorm van ontei-
gening?81 1 

Dee FBI wenst eigenlijk nog verdergaande maatregelen, zoals bijvoor-
beeldd de mogelijkheid van multi-party monitoring. De voorlopige con-
clusiee van de FCC met betrekking tot de Industry Interim Standard was 
datt informatie omtrent locatie van beller en gebelde binnen c ALE A'S de-
finiti ee van informatie die voor strafvordering toegankelijk zou moeten 
zijn,, maar die moet beperkt blijven tot de cel aan het begin en de cel 

? 88 Huil 1996, p. 133-134. 

799 Huil 1996, p.134. 
8 00 Huil 1996, p. 135-137. 
8 11 Huil 1996, p. 138-142. 
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aann het eind, de exacte locatie hoeft niet te worden prijsgegeven. 

Dee wet eist van aanbieders van telecommunicatiediensten en -netwer-
kenn dat ze niet alleen desgevraagd strafvorderlijke autoriteiten van 
dienstt zijn bij het uitvoeren van geautoriseerde wiretaps, maar ook dat 
zee de mogelijkheid van toegang garanderen tot de communicatie, CALEA 

verplichtverplicht de telecomoperators tot het aftapbaar maken van bestaande in-
richtingenn en toekomstige inrichtingen zo te ontwerpen dat er afgetapt 
kann worden. Het gaat er daarbij om dat opsporingsambtenaren toegang 
kunnenn krijgen tot call content en de niet door het Fourth Amendment 
beschermdee call information. Het gaat om een open verplichting, er 
wordtt geen bepaalde standaard gegeven, de kosten zijn voor de tele-
comoperatorr zelf. De verplichting van CALEA geldt voorlopig niet voor 
aanbiederss van datadiensten, zoals Internet. Voor hen geldt dus nog niet 
dee verplichting tot het aftapbaar maken van hun faciliteiten. 

Dee aftapbaarheidsverplichting is wel vergeleken met de verplichting 
vann banken gegevens van hun klanten te verzamelen. Het Supreme 
Courtt sprak zich al in 1970 uit over de grondwettelijkheid van een wet-
telijkk vereiste dat banken gegevens bijhouden van hun klanten om die 
opp verzoek aan law enforcement officials te overhandigen. In die zaak 
zagg het Hooggerechtshof geen problemen met het Fourth of Fifth 
Amendment.. Een belangrijk verschil is echter dat de banken de beno-
digdee technologie al in huis hadden en dus geen bijzondere aanpassin-
genn hoefden te verrichten om de gevraagde informatie te kunnen ver-
zamelen.. Men zou dus kunnen betogen dat de Supreme Court 
uitspraakk in zoverre niet opgaat.82 In een dissent bij Shultz vergeleek 
rechterr Douglas de wet met een wet die telefoonmaatschappijen ver-
plichttee alle telefoongesprekken op te nemen en te bewaren en op ver-
zoekk aan de overheid te overhandigen, hetgeen volgens hem een dui-
delijkee schending van het Fourth Amendment zou opleveren.83

 CALEA 

voorziett echter wel in een aantal voorzieningen ter bescherming van de 
privacy:: zo mogen carriers geen informatie verstrekken over de locatie 
vann de beller en moet er altijd een werknemer van de telecomoperator 
zijnn om de wiretap in gang te zetten. De FCC stelt aanvullende regels, 
zodatt de werkgever, de telecomoperator, adequaat toezicht houdt op de 
werknemer. . 

Dee moeilijkheden van het Katz-criterium en de nieuwe media kwamen 
aann het licht in een zaak voor een militair beroepshof, us v. Maxwell84 Of 

8 22 California Bankers Ass'n v. Shultz, 416 US 21 (1974); Hull 1996, p. 142-144. 
833 Hull 1996, p. 144. 
844 42 M.J. 568 en 45 M.J. 406 (C.A.A.F. 1996). 
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dee vereisten van redelijkheid en last van toepassing zijn, hangt af van 
dee vraag of de inspectie van communicatie een 'search' vormt. Om dat 
vastt te stellen geldt de tweedelige test die is ontwikkeld in JCatz.85 Daar-
bijj  wordt eerst bekeken of de overheid inbreuk maakt op de subjectieve 
privacyverwachtingg van een individu. Vervolgens wordt gekeken of die 
verwachtingg naar objectieve maatstaven als redelijk is te beschouwen. 
Inn de Maxwell zaak werd om drie redenen aangenomen dat de ver-
wachtingg in objectieve zin niet redelijk was. Ten eerste omdat emails 
niett konden worden teruggeroepen of gewist na dat ze verstuurd 
waren.. Ten tweede omdat de verzender machteloos stond tegen het for-
wardenn van zijn mails. Ten derde omdat het forwarden naar meerdere 
individuenn het een geval van bulk mail maakte (de suggestie van open-
baree communicatie, of onbepaaldheid van de adressering).86 

Deelnemerss aan elektronische communicatie via het Internet zullen dus, 
teneindee Fourth Amendment bescherming te verkrijgen, moeten aanto-
nenn dat zij een subjectieve privacyverwachting hebben, die door de maat-
schappijj  als redelijk wordt aanvaard. Is een dergelijke privacyverwachting 
denkbaarr in het geval van bijvoorbeeld een chatroom? In US v. Charbon-
neauneau werd die vraag beantwoord door de federale rechter te Ohio.87 Vol-
genss de rechter neemt een deelnemer aan chatconversatie doelbewust 
hett risico dat een van zijn gesprekspartners in werkelijkheid een politie-
agentt is. Bovendien kon er geen privacyverwachting bestaan want de ge-
bruikerr was op de hoogte van het open karakter van chatrooms en ging 
tochh door ze te gebruiken.88 Hier speelt de zogenaamde plain view ex-
ception.. Het versturen of forwarden van mail naar leden van zo'n chat-
groepp valt echter ook buiten de redelijke privacyverwachting. 

Hierr oordeelde de rechtbank dat email in beginsel te vergelijken is met 
firstt class mail, en dat de zender een redelijke verwachting mag hebben 
datt de inhoud geheim blijft . Op grond van die parallel mag de verzen-
derr van email er vanuit gaan dat zijn mail niet door de politie onder-
scheptt wordt. De rechter beperkt echter zelf de betekenis van die be-
slissing.. Namelijk, zodra de email is bezorgd en geopend, ligt het lot 
vann de mail in de handen van de ontvanger, bovendien hangen volgens 
dee rechtbank de privacyverwachtingen sterk af van het soort email dat 
verstuurdd wordt en van de beoogde ontvanger. Email die wordt gefor-
wardd van persoon naar persoon mist iedere schijn van privacy. Hoe 

855 US v. Katz, 389 US 347 (1967), what he seeks to preserve as private, even in an area accessible to 
thee public may be constitutionally protected. 

8 66 Jackson 1999, p. 101-102. 
877 United States v. Charbonneau, 979 F. Supp. 1117 (5.D. Ohio 1997)-
8 88 Bayens 2000, p. 250-252. 
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vakerr zo'n bericht wordt doorgestuurd, hoe minder privacy er over 
blijft .. In de Charbonneau zaak werden de Maxwell criteria toegepast en 
vondd de rechter dat de verdachte noch in de chatbox, noch in zijn 
emailss een redelijke verwachting van privacy had, immers: met elke 
keerr dat hij een bericht doorzond, nam de privacyverwachting verder 
af.899 We zien dus dat wel een zekere bescherming wordt verleend maar 
datt die bescherming snel verwatert zodra de ontvanger het emailtje 
leestt of indien de email aan een relatief groot aantal mensen wordt 
doorgestuurd.. Bepaald werd dat de privacyverwachting die inherent is 
aann het sturen van emails, afhangt van de soort email verbinding. Het 
sturenn van email naar chatrooms 'lose any semblance of privacy' en het 
doorsturenn naar meerdere individuen doet de privacyverwachting tel-
kenss verder afnemen.90 Zelfs als er al een reasonable expectation of pri-
vacyvacy is vastgesteld kan email worden onderschept zonder warrant op 
grondd van een van de vele uitzonderingen op de warrant requirement. 
Zoalss Justice Scalia zei, 'The warrant requirement has become so rid-
dledd with exceptions that it is basically unrecognizable.'91 Het risico van 
eenn misplaatste toepassing van die uitzonderingen in gevallen met be-
trekkingg tot email is overduidelijk.92 

Ookk bij de toegestane beperkingen op het Fourth Amendment speelt de 
technologischee verandering een belangrijke rol omdat informatie soms 
alleenn in virtuele zin op een bepaalde plaats is aan te treffen.93 Deze 
problematiekk speelt vooral bij het vereiste van de beschrijving van de te 
onderzoekenn plaats, het eerdergenoemde particularity requirement. Bij 
eenn onderzoek van een computernetwerk bestaat het gevaar dat de 
daadwerkelijkee bestanden zich op een server bevinden buiten de stad, 
regioo of zelfs het land waartoe de last zich uitstrekt.94 Als het gaat om 
dee onderschepping van communicatie heeft het 2nd Circuit bepaald dat 
eenn communicatie zich tegelijkertijd op meerdere plaatsen afspeelt, te 
wetenn zowel op de plaats waar zich de telefoon bevindt als op de plaats 
waarr opsporingsautoriteiten de communicatie opvangen.95 Uit de ju-
risprudentiee valt als algemene trend op te maken dat een last tot on-
derzoekenn van een computer alleen dan rechtmatig is indien hij wordt 
gegevenn door een onafhankelijke rechter, indien hij 'descriptive guides' 
bevatt zodat de burgers beschermd zijn tegen sweeping searches.96 

899 Bayens 2 0 0 0 , p . 2 5 3 . 

9  Jackson 1999 ,p .102 . 

911 California v. Acevedo, 500 US 565, 580 (1991), Scalia, J., concurring. 

9 22 Jackson 1999,p .106 . 

933 Bayens2000 ,p .258 -259 . 

944 Bayens2000 ,p .259 -260 . 

955 United States v. Rodnquez, 968 F,2d 130,136 (2d Cir. 1992); Bayens 2000, p. 261-262. 

9 66 Bayens2000 ,p .265 -266 . 
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Inn de literatuur zijn ook wel suggesties gedaan om de bescherming 
enigszinss te verbeteren. Zo wordt gesteld dat om te voorkomen dat het 
ontaardtt in general warrants, overheidsfunctionarissen zouden moeten 
wordenn gedwongen in hun warrant aan te geven welke trefwoorden zij 
gaann gebruiken bij de search of welke emails van welke geadresseerden 
voorr welke tijd onderzocht worden. Daarmee kan de privacy worden be-
schermdd van alle andere berichten die de overheidsfunctionaris nood-
gedwongenn onder ogen krijgt.97 

AfbakeningAfbakening ten opzichte van informationele privacy 
Eenn interessant gevolg van de technologische convergentie is de ge-
deeltelijkee samensmelting van communicatiegeheim en informatione-
lee privacy. Het Fourth Amendment geeft geen directe bescherming van 
dee informationele privacy, evenmin als een andere bepaling van de 
Grondwet.. Het recht op meer algemene privacy is voor het eerst erkend 
inn Griswold.93 'Because the right to privacy exists only in these zones of 
privacyy as they relate to enumerated Constitutional rights, privacy is not 
aa clearly defined right. How far this right extends to information priva-
cyy is the subject of significant uncertainty'.99 Voor informationele pri-
vacyy geldt dat nu persoonsgegevens steeds belangrijker worden voor 
onss maatschappelijk functioneren, ook de behoefte aan bescherming 
vann die gegevens groter wordt. In Whalen v. Roe heeft het Supreme 
Courtt zich uitgesproken over informationele privacy. Een afweging 
werdd gemaakt tussen het belang van burgers gevrijwaard te blijven van 
hett opnemen van persoonlijke informatie in een databank tegenover 
hett belang van de staat New York om drugs te reguleren. Die afweging 
viell  uit in het voordeel van de staat New York, maar wel was voor het 
eerstt het recht op informationele privacy expliciet erkend.100 Het bereik 
vann dit recht is echter vooralsnog onduidelijk en er wordt algemeen 
vanuitt gegaan dat het recht op informationele privacy niet erg sterk is. 
Nieuwee technieken als thermal imaging bedreigen de privacy, zonder 
aann de Katz testen te voldoen. Er is geen subjectieve privacy verwach-
tingg omdat de persoon geen idee heeft van de nieuwe surveillancemo-
gelijkheden.. Een voorbeeld van zo'n nieuwe techniek waarbij informa-
tieprivacyy en communicatiegeheim convergeren is IVHS, een techniek 
waarbijj  wordt getracht de verkeersdoorstroming te verbeteren. Die 
techniekk zorgt ervoor dat auto's met de weg communiceren en vice 
versa.. Dit levert een situatie op waarbij de techniek zowel gebruikt kan 

977 Jackson 1999, p. 107-110; 116-117. Jackson geeft de voorkeur aan de beschermingssystematiek 
vann het EVRM zoals uitgewerkt door het EHRM. 

988 Griswoldv. Connecticut, 381 US 479 (1965). 
999 Kearns iggg, p. 983. 
1 0 00 Whalen v. Roe, 429 US 589 (ig77); Kearns 1999, p. 984. 
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wordenn voor realtime monitoring als voor een analyse van een databank 
voll  gegevens. Kearns pleit voor een aanpassing van de Katz test in het 
lichtt van de technologische veranderingen. Zo zou volgens hem moe-
tenn worden aangenomen dat individuen die het slachtoffer zijn van een 
hightechh onderzoek, per definitie een subjectieve privacyverwachting 
hebben.. Gaat het om technieken waar een individu zich niet tegen kan 
beschermenn dan moet de verdachte geacht worden te verwachten dat 
hijj  niet onderzocht wordt.101 Bovendien zou die bescherming zich ook 
moetenn uitstrekken tot private partijen met eenvoudige toegang tot de 
communicatiee zoals service providers.102 

10.5.510.5.5 ^ n ^ Terrorism Act 2001 

Naa de aanslagen van 11 september 2001 is een reeks maatregelen ge-
nomenn ter bestrijding van het terrorisme. Na de aanslagen diende de 
Amerikaansee minister van Justitie, Ashcroft, een reeks voorstellen in 
terr bestrijding van het terrorisme. De Anti Terrorism Act (ATA) en de PA-
TRIOTT Act werden snel door het Congres aangenomen en breiden onder 
meerr de bevoegdheid tot het opvragen van verkeersgegevens uit. De 
oudee regelingen met betrekking tot Pen Registers en Trap and Trace 
Devicess zijn uitgebreid van de telefonie naar alle vormen van telecom-
municatiee waaronder het Internet. Dit maakt het mogelijk om gebruik-
tee web-adressen en de subject lines van email verkeer op te vragen. Wel-
iswaarr is hiervoor rechterlijke toestemming vereist, maar de rechter 
magg een dergelijk verzoek niet weigeren als de opsporingsautoriteit 
aangeeftt de gevraagde gegevens nuttig te achten in een onderzoek naar 
buitenlandsee "targets".103 

Anderee maatregelen houden in dat tapverzoeken voor de gehele Ver-
enigdee Staten kunnen worden ingediend in plaats van slechts voor een 
bepaaldee jurisdictie. Ook kan van providers veel meer informatie wor-
denn opgevraagd over klanten. Het gaat dan bijvoorbeeld om bestanden 
mett betrekking tot de periode dat klanten ingelogd stonden en de bet-
alingenn die klanten online verrichten. De precieze implicaties van de 
nieuwee wetgeving moeten worden afgewacht. Burgerrechtenorganisa-
tiess waarschuwden vrijwel onmiddellijk dat eerst de effectiviteit van de 
nieuwee bevoegdheden moet worden aangetoond.104 Daarnaast bestaat 
dee vrees dat de bevoegdheden niet alleen in de strijd tegen het terroris-
mee zullen worden ingezet maar ook voor 'gewone' criminaliteit. De 

1011 Kearns 1999, p. 1004-1005. 
1022 Kearns1999, p.1007. 
1 33 Zo blijkt uit Sec. 218 USA PATRIOT Act jo. Seci8o3 Foreign Intelligence Surveillance Act. 
1 044 Organisaties als ACLU, EPIC en EFF waarschuwden tegen de in hun ogen te vergaande uitholling 

vann burgerrechten. 
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uitdagingg de democratie te beschermen zonder haar te vernietigen 
heeftt door de septemberaanslagen nieuwe proporties gekregen. 'When 
thee end justifies the means, the difference between terror and those 
fightingfighting it, becomes increasingly indistinct.'105 

10.5.610.5.6 Analyse 

Dee traditionele Fourth Amendment analyse blijkt te kort te schieten bij 
dee bescherming van de privacybelangen bij nieuwe media. Dit wordt 
medee veroorzaakt door het feit dat de constitutionele basis die het 
Fourthh Amendment biedt niet geschikt is voor de bescherming van mo-
dernee communicatiemiddelen. Een en ander leidt tot moeizame rech-
terlijkee interpretatie en weinig rechtszekerheid met betrekking tot de 
vraagg welke communicatiemiddelen nu wel en welke niet beschermd 
zijn. . 

Hoee heeft het Amerikaanse recht met betrekking tot het communica-
tiegeheimm gereageerd op de komst van nieuwe communicatietechnolo-
gie?? Vaak gebruikt de rechter bij de beoordeling van nieuwe media de 
methodee van analogie met oude media. Belangrijk bezwaar tegen die 
methodee is dat de rechters die haar toepassen zich veelal verlaten op 
eenn risicoanalyse. Dat betekent dat de mate van bescherming die een 
communicatiemiddell  ontvangt afhangt van de kwetsbaarheid van het 
middell  in plaats van een afweging tussen privacybelangen enerzijds en 
hett maatschappelijk belang bij kennisname aan de andere kant.106 

Jacksonn betoogt juist dat als de makkelijke onderschepbaarheid van 
elektronischee communicatie tot een conclusie moet leiden, die zou 
moetenn zijn dat meer bescherming gewenst is.107 

Hierbovenn zagen we al dat de wetgever in een aantal gevallen heeft ge-
trachtt te zorgen voor een modernisering of aanpassing van de regels 
diee het communicatiegeheim beschermen in lagere wetgeving. Daar-
naastt is het hier bovengeschetste beeld van de bescherming van het 
communicatiegeheimm in de Verenigde Staten al sterk gekleurd door de 
verschillendee technologische veranderingen. Het geheel overziend kan 
dee technologische inkleuring van het Fourth Amendment in drie fasen 
wordenn gezien. In de eerste fase, van de property reading, was alleen het 
briefgeheimm beschermd op grond van het Fourth Amendment. Door de 
geschiedeniss van het Fourth Amendment als beschermer van het huis-
rechtt tegen (fysiek) binnentreden blijf t het Supreme Court de betekenis 
vann het Fourth Amendment daarmee overeenkomstig uitleggen. Niet 

1055 Cross 2001, p. 168, in een artikel van vóór de aanslagen! 
1 0 66 Jacksom999, p. 98-100. 
1 77 Jackson 1999, p. 105. 
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tastbaree vormen van informatie of communicatie vallen buiten de be-
schermingg van de grondwet 

Alss tweede fase zou ik de doorbraak van de telecommunicatie in grond-
wettelijkee zin willen zien. Na de introductie in de Communications Act, 
aangekondigdd met de dissent van Brandeis bij Olmstead, wordt het 
communicatiegeheimm in Katz uitgebreid tot telecommunicatie en 
wordtt de benadering van het huisrecht verlaten. Vanuit een algemeen 
rechtt op privacy is dan de benadering dat het Fourth Amendment pro-
tectss people, not places. 

Eenn derde fase - die al dan niet is ingegaan- is die van het Informatie-
tijdperkk waar het Fourth Amendment weer te kort schiet. De Katz ana-
lysee is enigszins verlaten in de zin dat de expectation of privacy lijk t te 
zijnn verworden tot een eenvoudig afwegingsmechanisme russen staat 
enn individu. Het grondrechtkarakter lijk t wat uit de jurisprudentie te 
zijnn verdwenen. Daar komt nog bij dat de bestaande test niet geschikt 
blijktt te zijn voor de laatste informatierevolutie, die van het Internet. De 
gebrekkigheidd van de risicoanalyse: 'If anything, the ease with which 
electronicc communication may be intercepted justifies strong protec-
tionss against government intrusions...'108 

Alss methoden om tot een uitspraak te komen over de bescherming van 
emaill  kan men onderscheiden tussen de vergelijking met andere com-
municatiemiddelenn en het kijken naar de legislative enactment. De 
ECPAA  is echter moeilijk te interpreteren omdat die wet een voorbeeld 
vann patchwork legislation, een lappendeken van wetgeving is. Bij de me-
thodee van analogie gaat de vergelijking met de briefkaart in zoverre op 
datt tijdens het transport kennis kan worden genomen van de inhoud 
vann de communicatie. Andere aspecten bemoeilijken echter de brief-
kaartanalogie.. Zo compliceren de manier van adressering en de af-
spraakk tussen provider en klant en dergelijke de vergelijking tussen 
briefkaartt en email.109 Het grootste bezwaar van de analogie-methode 
iss echter dat gebruik wordt gemaakt van een risicoanalyse. Dat wil zeg-
genn dat er van wordt uitgegaan dat het niveau van bescherming afhan-
kelijkk is van het risico van onderschepping. In plaats van een afweging 
tussenn het maatschappelijke belang bij inbreuk tegen het individuele 
belangg van het communicatiegeheim wordt dan dus gekeken naar de 
feitelijkee risico's van inbreuk die dan tevens mede de rechtmatigheid 
vann een inbreuk bepalen.110 'Thus, the Katz expectation of privacy re-

1 o 8 L e i bb 1997, p. 412-414. 
1 0 9 jacksonn 1999, P-104. 
1 1 00 Jackson 1999, p. 105-106. 
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quirementt and the Burdeau rule combine to restrict the application of 
thee Fourth Amendment search and seizure safeguards to parties see-
kingg to protect their radio communications from access by government 
officials.111 1 

10.66 CONCLUSIE 

Inn dit hoofdstuk zagen we hoe de nadruk op de redelijke privacyver-
wachtingg met betrekking tot het communicatiegeheim grote invloed 
heeftt gehad op de interpretatie door het Supreme Court. Het object van 
hett communicatiegeheim bleef grotendeels beperkt tot de inhoud van 
dee communicatie. Verkeersgegevens vallen buiten de boot. 

Inn dit hoofdstuk zagen we dat de bescherming van het communicatie-
geheimm in het Amerikaanse recht een wat wisselvallig karakter heeft. 
Tenn eerste is de grondslag van het recht minder duidelijk met commu-
nicatiee verbonden dan in Europa, waardoor het instrumentele karakter 
vann het grondrecht onderbelicht blijft . Ten tweede heeft de historische 
achtergrondd van het Fourth Amendment een moeilijk weg te denken 
invloedd gehad op de ontwikkeling van het recht. Dat heeft er mede toe 
geleidd dat nieuwe communicatietechnieken niet flexibel konden wor-
denn ingepast in het systeem van bescherming. De neiging blijf t om 
placesplaces te beschermen in plaats van people. 

Kijkenn we naar de huidige stand van zaken met betrekking tot de be-
schermingg van het communicatiegeheim in de Verenigde Staten, dan 
biedtt dat een weinig florissant beeld. 'Privacy is not even mentioned in 
thee Constitution, and our courts and legislatures have made it the 
somewhatt insecure stepchild of legal rights.'112 Nieuwe technieken wor-
denn wel onder het Fourth Amendment gebracht, maar kennen vaak een 
laagg beschermingsniveau. De voornaamste bezwaren tegen het huidige 
systeemm van constitutionele bescherming kunnen worden samengevat 
inn vier hoofdpunten. Ten eerste is het een bezwaar dat het Fourth 
Amendmentt zich uitsluitend richt tegen de overheid, en dan eigenlijk 
alleenn tegen de strafvorderlijke overheid. 

Tenn tweede moet worden opgemerkt dat bij de beoordeling van nieuwe 
mediaa de methode van analogie vrij arbitrair wordt toegepast. Dit biedt 
weinigg perspectief voor rechtszekerheid en conceptuele consistentie 
(denkk aan het verschil tussen de detectafoon en de spike mike).113 Hier-
bovenn beschreef ik reeds hoe belangrijk het is in welke verzendingsfa-

1111 Meyer 1988, p. 429. 
1 1 22 Shapiro 1999, p. 163. 
i n 33 Jackson i ggg , p. 97 e.v. 
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see email zich bevindt. Een aantal nieuwere zaken maakt dat alleen maar 
duidelijker.. De beperkingen zijn soms wel, meestal niet vergezeld van 
eenn notificatieplicht. 

Tenn derde is de methode van de risicoanalyse bij de beoordeling van 
nieuwee media een ongeschikt middel om het beschermingsniveau vast 
tee stellen. Dit leidt tot de paradoxale situatie dat media waar het risico 
vann onderschepping het kleinst is, de meeste bescherming genieten, 
terwijll  nieuwere media als email een lage bescherming krijgen. 

Tenn vierde, en dat hangt nauw samen met het derde punt, is de rea-
sonablee expectation of privacy test zoals die is ontwikkeld in Katz een 
tee vage norm gebleken. Het relatieve criterium van de redelijkheid 
zorgtt voor een oneigenlijk grote speelruimte van interpretatie. De sub-
jectievee en objectieve verwachting zijn te zeer afhankelijk van de waan 
vann de dag. Amar vatte het in 1994 al eens kernachtig samen: 'The 
fourthh amendment today is an embarrasment.ni4Na de september-aan-
slagenn is het recht op privacy er niet populairder op geworden. Nu doet 
hett zich gevoelen dat de Amerikaanse grondwet weinig garanties biedt 
diee de overheid behoeden tegen te vergaande ingrepen in het commu-
nicatiegeheim. . 

^ 44 Amar 1994, p. 757. 
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