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REACTIE COLLEGE VOOR DE RECHTEN VAN DE MENS  
OP CONCEPTWETSVOORSTEL TOT WIJZIGING VAN  
ARTIKEL 13 GRONDWET 

 

Inleiding  

Het College heeft grote waardering voor het initiatief van het kabinet om het huidige 
achterhaalde artikel 13 GW te herformuleren. Een aanpassing van dit artikel is zowel 
vanuit maatschappelijk als vanuit juridisch perspectief dringend noodzakelijk. Dat 
het vorige kabinet besloot om in reactie op het advies van de Staatscommissie 
Grondwet alleen de aanpassing van artikel 13 GW ter hand te nemen, beschouwt het 
College hierbij als een gegeven. Gezien de technologische ontwikkelingen is wijziging 
van het achterhaalde art. 13 GW inderdaad het meest urgent, niet alleen omdat de 
communicatievormen en –kanalen in de digitale samenleving zijn gewijzigd, maar ook 
omdat in die digitale samenleving de middelen en mogelijkheden om communicatie 
af te luisteren en af te tappen zijn toegenomen.1  
Kennisneming van het conceptwetsvoorstel doet echter bij het College de vraag 
rijzen of een bredere en meer fundamentele heroriëntatie van de grondwettelijke 
grondrechtenbescherming en van de positie van de Grondwet als 
grondrechtencatalogus ten opzichte van de diverse Europese en internationale 
mensenrechtenverdragen volledig achterwege kan blijven. De concept-wettekst en 
de memorie van toelichting (hierna: MvT) zouden in de ogen van het College aan 
kracht winnen indien daaraan een meer uitgewerkte, beargumenteerde visie ten 
grondslag zou liggen op de toegevoegde waarde van de grondwettelijke bescherming 
van het brief- en telecommunicatiegeheim ten opzichte van de bescherming die 
reeds geboden wordt door de met betrekking tot dit recht relevante 
verdragsbepalingen.  Waar het conceptwetsvoorstel en de memorie van toelichting 
(hierna: MvT) daarbij op diverse onderdelen – overigens op zich zeer terecht – 
aansluiting zoeken bij Europese en internationale normen en jurisprudentie, lijken 
diezelfde normen en jurisprudentie op sommige punten een argument te vormen om 
de grondwettelijke bescherming niet verder te detailleren of zelfs naar beneden bij 
te stellen. De toegevoegde waarde van een grondwettelijke 
grondrechtenbescherming zou naar het oordeel van het College nu juist gezocht 
moeten worden in een nadere specificering en detaillering van de globale 
internationale normen, toegespitst op de Nederlandse situatie en omstandigheden. 
Een dergelijke benadering zou bovendien tegemoet komen aan de, onder meer bij de 
instelling van de Staatscommissie Grondwet geuite, wens om het waarborgkarakter 
van de Grondwet te versterken. Zij zou er bovendien aan kunnen bijdragen dat het 
maatschappelijke en politieke debat over de bescherming van grondrechten meer 
wordt ‘geïnternaliseerd’ tot een Nederlands debat over ‘onze’ 
grondrechtenbescherming. Daaraan is volgens het College behoefte omdat in dat 
debat Europese en internationale normen momenteel de boventoon voeren, terwijl 
die normen niet door alle deelnemers aan dat debat als normen die eigen zijn aan de 

                                                 
1 Zie Rapport Staatscommissie Grondwet 2010, p. 85. 
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Nederlandse rechtsorde worden gepercipieerd. Uiteraard zijn die Europese en 
internationale normen wel degelijk relevant. Het zijn echter ‘slechts’ 
minimumnormen die een ondergrens aangeven voor de grondrechtenbescherming op 
nationaal niveau. Zij staan geenszins in de weg aan een meer specifiek 
geformuleerde grondrechtenbescherming op grondwettelijk niveau, die vanuit het 
perspectief van toegankelijkheid en kenbaarheid voor de Nederlandse burger juist 
een belangrijke toegevoegde waarde kan  hebben. Mede vanuit dit perspectief 
plaatst het College een aantal kritische kanttekeningen bij het conceptwetsvoorstel 
en de MvT. 
 

Inhoud en reikwijdte  

Het College is van mening dat de techniekonafhankelijke benadering in het 
voorgestelde wetsartikel een noodzakelijke en adequate reactie is op de 
ontwikkelingen in de informatietechnologie en bijdraagt aan de 
toekomstbestendigheid van de grondwettelijke bescherming van het 
communicatiegeheim. 
Het College heeft met instemming kennis genomen van het gehanteerde begrip 
‘brief- en telecommunicatiegeheim’. Met dit begrip is tegemoetgekomen aan de 
kritiek op het in de eerdere wetsvoorstellen gehanteerde bescherming van 
‘vertrouwelijke communicatie’, waaraan grote afbakeningsproblemen kleefden. De 
ruime uitleg die de MvT geeft aan het begrip telecommunicatie (alle vormen van 
communicatie op afstand, ongeacht het middel of de techniek die gebruikt wordt om 
te communiceren), in combinatie met de afbakening die is gezocht in (a) de 
aanwezigheid van een communicatiemiddel, (b) de betrokkenheid van een derde die 
met het beheer en overdracht of opslag van de communicatie is belast en (c) de 
gerichtheid van de communicatie, wordt door het College positief gewaardeerd. Het 
College kan zich daarbij voorstellen dat in het bijzonder het element van gerichtheid 
van de communicatie in de praktijk van sociale media zoals Facebook en Twitter nog 
tot lastige afbakeningsvragen kan leiden, maar meent dat het in de MvT neergelegde 
uitgangspunt – communicatie wordt beschermd, tenzij uit de wijze waarop de 
communicatie plaatsvindt onmiskenbaar blijkt dat de verzender zijn boodschap in de 
openbaarheid wil brengen – een voldoende duidelijk aanknopingspunt vormt, dat een 
afdoende mate van rechtszekerheid biedt.2 
De keuze voor de term ‘brief- en telecommunicatiegeheim’ heeft ten opzichte van 
het bij eerdere wetsvoorstellen en in het rapport van de Staatscommissie Grondwet 
gehanteerde begrip ‘vertrouwelijke communicatie’ het voordeel van een duidelijker 
afbakening en betere aansluiting bij de historische achtergrond van art. 13 GW als 
een transportgeheim.3 Het College meent echter dat vormen van communicatie 
waarbij geen gebruik wordt gemaakt van een transport- of communicatiekanaal (ook 
wel aangeduid als ‘onmiddellijke communicatie’),4 maar die op zodanige wijze 
worden gevoerd dat sprake is van een objectieve wil tot vertrouwelijkheid bij de 

                                                 
2 Vgl. B.J. Koops, R. Leenes & P. de Hert, ‘Grondrechten en nieuwe technologieën. Een 
rechtsvergelijkend overzicht’, NJB 2008/914. Zij schetsen de manier waarop in diverse 
rechtsstelsels bescherming wordt geboden aan het communicatiegeheim en onderscheiden 
daarbij stelsels waarin sprake is van een ‘mediumbescherming’ en stelsels met een 
‘communicatiebescherming’. Aan de hand van een vergelijking tussen die stelsels geven zij 
aan dat er geen duidelijke voorkeur valt uit te spreken voor één van beide stelsels, maar dat 
bij een grondwettelijke keuze in ieder geval de rechtszekerheid voorop moet staan. 
3 Zie B.J. Koops, ‘Digitale grondrechten en de Staatscommissie: op zoek naar de kern’, TvCR 
2011, p. 177-178. 
4 Koops 2011, p. 178. De meest voorkomende vorm daarvan is uiteraard het ‘live-gesprek’.  
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communicerende personen,5 een gelijkwaardige bescherming op grondwettelijk 
niveau verdienen. Dit geldt in ieder geval voor zover het afluisteren of opnemen van 
de communicatie heimelijk zou geschieden via een technisch hulpmiddel. Het 
College erkent dat die bescherming niet noodzakelijkerwijs moet worden 
vormgegeven in het kader van art. 13 GW, maar meent dat de nu ter hand genomen 
aanpassing van art. 13 geen voldoende reden vormt om van een verdere actualisering 
van hoofdstuk 1 Grondwet af te zien.6  
 

De hoofdregel ten aanzien van beperkingen: voorafgaande 
rechterlijke machtiging 

In het tweede lid van het voorgestelde artikel 13 GW is als hoofdregel neergelegd dat 
voor een inbreuk op het brief- en telecommunicatiegeheim een voorafgaande 
rechterlijke machtiging vereist is. Het College waardeert het inbouwen van deze 
procedurele waarborg positief en meent dat deze aansluit bij de jurisprudentie van 
het Europees Hof voor de Rechten van de Mens waarin groot belang wordt gehecht 
aan de aanwezigheid van onafhankelijk toezicht voorafgaande aan de uitoefening van 
bevoegdheden die een (heimelijke) inbreuk op de persoonlijke levenssfeer en het 
telecommunicatiegeheim met zich brengen, waarbij het centrale element is dat de 
onafhankelijke instantie de bevoegdheid moet hebben om de inzet van de 
bevoegdheden zo nodig te verhinderen.7 
Het College acht het wenselijk om, voor zover dat niet reeds het geval is, in de 
relevante uitvoeringswetgeving te benadrukken dat in concrete situaties waarin de 
vraag naar verlening van een rechterlijke machtiging voorligt, telkens beoordeeld 
moet worden of de inbreuk op het brief- en telecommunicatiegeheim (a) wordt 
ingegeven door een dwingende maatschappelijke noodzaak, (b) een geschikt middel 
vormt om het beoogde doel te bereiken en (c) in een redelijke en evenredige 
verhouding staat tot dat beoogde doel (e.e.a. analoog aan de in de EHRM-
jurisprudentie ter zake uitgekristalliseerde criteria).8  
 

                                                 
5 De term ‘objectieve wil tot vertrouwelijkheid’ ontleent het College aan het rapport van de 
Staatscommissie Grondwet, p. 86. Dit begrip sluit aan bij de EHRM-jurisprudentie over het in 
art. 8 EVRM opgenomen recht op respect voor een ieders correspondentie, waarin de 
verwachting van hetgeen in het maatschappelijk verkeer als vertrouwelijk heeft te gelden (de 
‘reasonable expectation of privacy’) een belangrijke maatstaf vormt. Zie o.m. EHRM 25 juni 
1997, NJ 1998/506 (Halford/VK) . Het begrip speelde overigens ook reeds een rol bij de uitleg 
van regeringszijde over art. 13 GW ten tijde van de grondwetsherziening 1983 (zie 
Kamerstukken II 1975/76, 13 872, nr. 3, p. 44). 
6 Ook ten aanzien van het huisrecht – net als het communicatiegeheim een specialis van de 
generalis bescherming van de persoonlijke levenssfeer – is de huidige grondwettelijke 
bescherming in bepaalde opzichten technologisch achterhaald nu voor kennisneming van 
hetgeen zich in de woning afspeelt het binnentreden in die woning niet meer vereist is. Veel 
waarnemingen kunnen zonder binnentreden plaatsvinden door middel van infrarood- en 
terahertzcamera’s (Vgl. Koops 2011, p. 178). 
7 EHRM 6 september 1978, Series A vol. 28 (Klass/Duitsland); EHRM 6 juni 2006, EHRC 
2006/89, m.nt. Loof (Segerstedt-Wiberg e.a./Zweden); EHRM 29 juni 2006, EHRC 2007/13, 
m.nt. Loof (Weber & Savaria/Duitsland); EHRM 18 mei 2010, EHRC 2010/86 (Kennedy/VK).; 
EHRM 14 september 2010, EHRC 2010/136, m.nt. Korthals Altes (Sanoma/Nederland). 
8 Vgl. EHRM 18 mei 2010, EHRC 2010/86 (Kennedy/VK), r.o. 94: ‘[S]ince the implementation 
in practice of measures of secret surveillance of communications is not open to scrutiny by 
the individuals concerned or the public at large, it would be contrary to the rule of law for 
the legal discretion granted to the executive or to a judge to be expressed in terms of an 
unfettered power. Consequently, the law must indicate the scope of any such discretion 
conferred on the competent authorities and the manner of its exercise with sufficient clarity 
to give the individual adequate protection against arbitrary interference.’ 
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De uitzondering in het kader van de ‘nationale veiligheid’ 

In het tweede lid is vervolgens een uitzondering opgenomen op de hoofdregel indien 
nationale veiligheid in het geding is. Dan kan machtiging verleend worden voor de 
inbreuk op het brief- en telecommunicatiegeheim door een bij wet aangewezen 
minister in plaats van door de rechter. Deze uitzondering vormt een bevestiging van 
de huidige praktijk en stemt als zodanig overeen met de Wet op de inlichtingen- en 
veiligheidsdiensten 2002 (Wiv 2002). Niettemin zijn sterke aarzelingen ten aanzien 
van deze uitzondering op zijn plaats. 
Allereerst roept het College de parlementaire discussie in herinnering over de 
invoeging van het begrip ‘nationale veiligheid’ in art. 12 GW (bij de 
grondwetsherziening van 2006). Toen reeds is, zowel door de regering als door de 
Raad van State en vele Kamerfracties gewezen op het onbepaalde en vage karakter 
van de term nationale veiligheid.9 Mede gezien het feit dat in de Wiv 2002 alle 
activiteiten van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten worden geacht gericht te zijn 
op het belang van de nationale veiligheid heeft dit begrip als doelcriterium voor de 
beperking van een grondrecht een geringe normatieve kracht. Te vrezen is dat het 
begrip nationale veiligheid te gemakkelijk kan en zal worden opgerekt om de 
verplichting tot het vragen van een rechterlijke machtiging te omzeilen. Het wijst er 
in dit verband op dat het doelcriterium nationale veiligheid in diverse EVRM-artikelen 
alleen goed kan functioneren in combinatie met de andere randvoorwaarden die 
deze artikelen stellen aan de beperking van de betreffende grondrechten – zoals de 
eisen van noodzakelijkheid en proportionaliteit. Nu dergelijke eisen in de Grondwet 
ontbreken, levert het gebruik van de term nationale veiligheid in art. 13 een extra 
risico op ongerechtvaardigde inbreuken op fundamentele rechten en vrijheden van 
burgers op. 
In de tweede plaats stelt het College vraagtekens bij het ontbreken van een 
rechterlijke toetsing of anderszins voorafgaande onafhankelijke toetsing bij een 
inbreuk op het communicatiegeheim in artikel 13 GW. Dit betekent een verlaging van 
het beschermingsniveau van het briefgeheim. In het huidige artikel 13 GW kan het 
briefgeheim in alle gevallen immers alleen worden beperkt op last van de rechter. In 
de MvT wordt voor deze verlaging als argument aangevoerd de wens om ten aanzien 
van het beperkingsregime geen onderscheid te maken tussen de verschillende 
communicatiemiddelen. Deze enkele wens van uniformiteit acht het College 
onvoldoende reden om de bescherming van het briefgeheim te verlagen. 
Juist op het gevoelige terrein waarop veiligheidsdiensten opereren is het van belang 
dat een inbreuk op grondrechten met voldoende waarborgen is omkleed. In dit 
verband wijst het College op het recente EHRM-arrest in de zaak Telegraaf Media 
Nederland t. Nederland, waarin het Hof een schending van art. 8 en 10 EVRM 
vaststelde vanwege tekortschietende onafhankelijke rechtmatigheidscontrole op 
besluiten tot het verlenen van een machtiging tot het maken van een inbreuk op het 
telecommunicatiegeheim.10 In dit arrest benadrukte het Hof dat juist op een terrein 
waarin het gevaar van misbruik groot is voorafgaande rechterlijke machtiging de 

voorkeur geniet.11 
In reactie op dit arrest heeft de Minister van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties in een brief aan de Tweede Kamer van 7 december 2012 

                                                 
9 Zie o.m. Kamerstukken II 1999/2000, 26 158, nr. 5, p. 1-5 en het advies van de Raad van 
State van 24 januari 2002, gepubliceerd in Naar een nieuwe Grondwet, deel 39, p. 529-530. 
10 EHRM 22 november 2012, appl.no. 39315/06 (Telegraaf Media Nederland/Nederland). 
11 EHRM 22 november 2012, appl.no. 39315/06 (Telegraaf Media Nederland/Nederland), r.o: 
98: "The court has indicated, when reviewing legislation governing secret surveillance in the 
light of Article 8, that in a field where abuse is potentially so easy in individual cases and 
could have such harmful consequences for democratic society in a whole, it is in principle 
desirable to entrust supervisory control to a judge." 
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voorgesteld om de Wiv 2002 zodanig aan te passen dat, indien schending van het 
brongeheim van journalisten in het geding is, ook voor inbreuken op het 
telecommunicatiegeheim door inlichtingen- en veiligheidsdiensten de eis van een 
voorafgaande rechterlijke machtiging wordt gesteld (zoals die ook reeds geldt voor 
inbreuken op het briefgeheim, zie art. 23 Wiv 2002).12 
Het College acht het wenselijk dat niet uitsluitend bij journalisten, maar bij alle 
inbreuken op het communicatiegeheim een voorafgaande rechterlijke toetsing 
plaatsvindt. Niet goed valt in te zien dat journalisten zich in een zodanig andere 
positie bevinden dan andere Nederlandse burgers dat dit een dergelijk verschil in 
bescherming rechtvaardigt. Het feit dat er bij journalisten nog een ander grondrecht 
– de persvrijheid en het daarmee samenhangende journalistieke recht op 
bronbescherming – een rol speelt, acht het College niet een vanzelfsprekend 
voldoende reden om aan andere burgers de procedurele waarborg van voorafgaande 
rechterlijke toetsing te ontzeggen. Daar komt nog bij dat het begrip ‘journalist’ niet 
vastomlijnd is.13 Dit kan leiden tot onduidelijkheid en rechtsonzekerheid over de 
vraag in welke situaties een rechterlijke machtiging is vereist. 
Het College adviseert dan ook om de uitzondering voor situaties waarin de nationale 
veiligheid in het geding is te laten vervallen en voor alle gevallen waarin een inbreuk 
wordt gemaakt op het communicatiegeheim de eis van een rechterlijke machtiging te 
stellen. 
Het College is geenszins overtuigd door de bij de totstandkoming van de Wiv 2002 
van regeringszijde naar voren gebrachte – en in de MvT bij het conceptwetsvoorstel 
herhaalde – argumenten tegen een voorafgaande rechterlijke toetsing van de inzet 
van bijzondere onderzoeksbevoegdheden die een inbreuk op het 
telecommunicatiegeheim inhouden. Kort samengevat gaat het om de volgende 
argumenten: (a) een voorafgaande onafhankelijke (rechterlijke) toetsing zou moeilijk 
te rijmen zijn met de volledige ministeriële verantwoordelijkheid van de betreffende 
bewindspersoon; (b) de voorafgaande toetsing zou de rechter dwingen tot het maken 
van een afweging die vooral politiek-bestuurlijk van aard is en (c) die toetsing zou 
praktisch slechts moeilijk te organiseren zijn vanwege geheimhoudings- en 
bereikbaarheidsmaatregelen die getroffen zouden moeten worden bij de rechtbank 
die bevoegd zou zijn om de machtiging te verlenen.  
Aangezien het hier gaat om een rechtmatigheidstoets, is juist een onafhankelijke 
magistraat met rechterlijke attitude geschikter om deze toets te verrichten dan een 
bestuurder. En wat betreft de praktisch lastig uit te voeren 
geheimhoudingsmaatregelen ziet het College niet in dat deze voor machtigingen ten 
behoeve van inbreuken op het telecommunicatiegeheim zo veel moeilijker te 
realiseren zijn dan voor situaties waarin het gaat om een inbreuk op het briefgeheim 
(waar de uitzondering met het oog op de nationale veiligheid nu nog niet geldt). In 
de MvT ontbreekt een indicatie van de omvang van het aantal verzoeken tot verlenen 
van toestemming tot inbreuken op het telecommunicatiegeheim, waardoor moeilijk 

                                                 
12 Kamerstukken II 2012/13, 30 977, nr. 49. 
13 In de huidige Aanwijzing toepassing dwangmiddelen bij journalisten van het College van 
Procureurs-Generaal (in werking getreden op 1 maart 2012) wordt reeds uitgegaan van een 
zeer ruime definitie van het begrip ‘journalist’: ‘Een journalist in de zin van deze aanwijzing 
is de natuurlijke- of rechtspersoon die zich beroepsmatig bezighoudt met het verzamelen en 
vervolgens verspreiden van informatie via de media’. Daarbij is aangegeven dat medewerkers 
van een bureauredactie, camera- en geluidsmensen, dan wel anderen die mogelijk beschikken 
over informatie over de bron en uit hoofde van hun beroep zijn betrokken bij het 
journalistieke product als ‘journalist’ kunnen worden aangemerkt. In het huidige tijdperk van 
mediaconvergentie waarin zeel vele individuen met regelmaat hun min of meer 
‘journalistieke’ uitingen publiceren via weblogs of tweets, rijst de vraag of de manier waarop 
in de Aanwijzing getracht is te komen tot een groepsafbakening aan de hand van het 
criterium ‘beroepsmatig’ uiteindelijk voldoende houvast zal bieden. Kort gezegd: Iedereen 
kan een weblog beginnen en zichzelf journalist noemen (vgl. Koops, Leenes & De Hert 2008). 
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is in te schatten tot welke uitvoeringsproblemen de invoering van een eis tot 
rechterlijke machtiging in dit soort situaties dan zou leiden. Het College meent dat 
niet zonder meer aangenomen kan worden dat een machtiging door een minister in 
plaats van een rechterlijke machtiging tijds- of efficiencywinst oplevert. 
Efficiëntieargumenten vormen bovendien niet zonder meer een voldoende 
zwaarwegende reden om van het inbouwen van deze procedurele waarborg af te 
zien.  
 

De mandaatconstructie bij ministeriële machtiging 

In de MvT wordt gewezen op de mandaatconstructie waarin de minister de 
bevoegdheid tot verlening van machtiging voor de inzet van de zogenoemde 
bijzondere bevoegdheden van de inlichtingen en veiligheidsdiensten opdraagt aan 
het hoofd van de AIVD of de MIVD en deze het verlenen van de machtiging in 
ondermandaat kan opdragen aan een medewerker van de dienst (art. 19 Wiv 2002). 
Voor zover de betreffende passages in de MvT (in § 3.2 en 6.3) beogen aan te geven 
dat het hier ook kan gaan om mandaat en ondermandaat tot het verlenen van 
machtiging voor inbreuken op het telecommunicatiegeheim, heeft het College hier 
ernstige bezwaren tegen. Hoewel de mandaatverlening niets afdoet aan de 
verantwoordelijkheid van de minister voor de genomen beslissing, betekent deze wel 
dat de minister niet feitelijk betrokken is bij de te maken afweging, zodat deze 
afweging geheel binnen de betrokken dienst plaatsvindt. Nu het hier gaat om 
beslissingen die een indringende aantasting van de persoonlijke levenssfeer van 
burgers tot gevolg hebben acht het College deze constructie onacceptabel. De 
feitelijke betrokkenheid van een functionaris die buiten de organisatie van de 
diensten is geplaatst acht het College van groot belang in een systeem van checks 
and balances dat een ongeoorloofd of onrechtmatig gebruik van dergelijke 
ingrijpende bevoegdheden moet tegengaan. De in de MvT gewekte suggestie wijkt 
ook af van het huidige systeem van de Wiv 2002 waarin – niet voor niets – bij het 
verlenen van machtiging voor inbreuken op het huisrecht en op het telefoon- en 
telegraafgeheim is vastgelegd dat dit door de minister zelf dient te geschieden (art. 
23 en 25 Wiv 2002). Bovendien is in het recente Telegraaf-arrest van het EHRM 
gebleken dat deze constructie zich niet goed laat verenigen met de eisen die 
voortvloeien uit artikel 8 EVRM.14 
 

Het belang van onafhankelijk toezicht verdient vastlegging in de 
Grondwet 

Indien de regering wil vasthouden aan een ministeriële machtiging in situaties waarin 
de nationale veiligheid in het geding is, benadrukt het College de noodzaak van 
onafhankelijk toezicht op de bevoegdheidsuitoefening door de minister. Zoals 
hierboven reeds vermeld, hecht het EHRM in zijn jurisprudentie veel belang aan 
onafhankelijk toezicht bij de uitoefening van bevoegdheden die een inbreuk op het 
communicatiegeheim meebrengen. In de huidige systematiek is het creëren van een 
toezichtsysteem overgelaten aan de wetgever in formele zin. In de MvT bij het 
conceptwetsvoorstel wordt dan ook verwezen naar art. 64 en volgende van de WiV 
2002. Het College meent – analoog aan het eerder aangehaalde advies van de Raad 
van State uit 2002 – dat het aanbeveling verdient om het bestaan van dit toezicht 
grondwettelijk te verankeren door een aanvulling op de algemene regelingsopdracht 
die nu reeds in het derde lid van conceptartikel 13 GW is opgenomen. In de MvT 
wordt opgemerkt dat het internationale recht geen grondwettelijke verankering van 

                                                 
14 EHRM 22 november 2012, appl.no. 39315/06 (Telegraaf Media Nederland/Nederland), r.o. 
98-102. 
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dit toezicht vereist. Hoewel dit een juiste constatering is, meent het College dat een 
grondwettelijke explicitering van de regelingsopdracht met betrekking tot dit 
toezicht, nu juist zou maken dat de grondwettelijke bescherming van het 
communicatiegeheim een aanvullende en toegevoegde waarde krijgt ten opzichte 
van de bescherming die reeds wordt geboden door het Europese en internationale 
recht. Gelet op de hierboven reeds aangehaalde wens tot versterking van het 
waarborgkarakter van de Grondwet, dringt het College aan op een aanvulling van het 
conceptwetsvoorstel op dit punt. 
 

Het ontbreken van een grondwettelijke notificatieplicht 

Notificatie is essentieel om het recht op een effectief rechtsmiddel (art. 13 EVRM) te 
kunnen effectueren; de betrokkene kan immers uitsluitend een beroep op een 
effectief rechtsmiddel doen als hij op de hoogte is gesteld van de 
grondrechteninbreuk die jegens hem is gemaakt.  
De redenen genoemd in de MvT om af te zien van opname van een notificatieplicht in 
art. 13 GW overtuigen het College niet. In de MvT wordt gesteld dat de formele 
wetgever het beste kan bepalen in welke gevallen de notificatieplicht een 
meerwaarde heeft voor het Nederlandse systeem van rechtsbescherming. Daarnaast 
wordt opgemerkt dat de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en 
Veiligheidsdiensten (CTIVD) in haar rapport nr. 24 uit 2009 de vraag heeft gesteld of 
de kosten van notificatie opwegen tegen de baten en dat de Staatscommissie 
Grondwet in haar rapport geen opmerkingen heeft gemaakt over een 
notificatieplicht.   
Het College meent dat bij een inbreuk op het communicatiegeheim de betrokkene in 
beginsel daarvan achteraf op de hoogte dient te worden gesteld. Het op deze wijze 
openen van de deur naar effectieve rechtsbescherming acht het College een 
essentieel drangmiddel om de betrokken opsporings- en veiligheidsdiensten aan te 
zetten tot een zorgvuldige afweging omtrent de inzet van hun bevoegdheden tot het 
maken van een inbreuk op de privésfeer van burgers. Zoals blijkt uit zijn 
jurisprudentie acht het ook EHRM de notificatieplicht van grote waarde.15 Wel kan – 
zo volgt ook uit die jurisprudentie - de noodzaak bestaan van uitstel c.q. afstel van 
de kennisgeving wanneer bepaalde belangen (strafvordering, nationale veiligheid) 
daartoe nopen. Het College wijst erop dat de Commissie-Franken in 2000 heeft 
geadviseerd tot opname van een notificatieplicht in art. 13 GW en het belang hiervan 
toen uitvoerig heeft toegelicht. Het College vindt het merkwaardig dat in het 
conceptwetsvoorstel met een zeer beknopte motivering in de MvT van de opname 
van een notificatieplicht wordt afgezien. Het kosten-baten argument dat de MvT 
ontleent aan het CTIVD-rapport en dat gerelateerd is aan het grote beslag dat de 
notificatieplicht legt op de capaciteit van de AIVD (terwijl die er – opvallend genoeg - 
volgens het CTIVD-rapport nog nimmer toe heeft geleid dat een daadwerkelijke 
notificatie heeft plaatsgevonden), is in de ogen van het College onvoldoende 
zwaarwegend om van een grondwettelijke notificatieverplichting af te zien, zeker nu 
die in art. 12 GW wel is opgenomen. Ook hier geldt naar het oordeel van het College 
weer het uitgangspunt dat een grondwettelijke verankering van de notificatieplicht 
het waarborgkarakter en de toegevoegde waarde van de grondwettelijke 
bescherming van het communicatiegeheim zou versterken en zichtbaar maken. 
 

                                                 
15 Zie o.m. EHRM 6 september 1978, Series A vol. 28 (Klass/Duitsland), r.o. 57; EHRM 29 juni 
2006, EHRC 2007/13, m.nt. Loof (Weber & Savaria/Duitsland), r.o. 135, EHRM 28 juni 2007, 
appl.no. 62540/00 (Association for European Integration and Human Rights & 
Ekimdzhiev/Bulgarije), r.o. 90-91 en 101. 
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Verkeersgegevens 

Uit de jurisprudentie van het EHRM blijkt dat verkeersgegevens op grond van artikel 
8 EVRM bescherming genieten.16 Momenteel is niet geheel duidelijk onder welke 
bepaling van de Nederlandse Grondwet de verkeersgegevens worden beschermd. In 
de MvT bij het conceptwetsvoorstel wordt gesteld dat voor zover verkeersgegevens 
tevens persoonsgegevens zijn, deze worden beschermd door artikel 10 GW. Het 
onderscheid tussen  de  inhoud van communicatie en verkeersgegevens bij diverse 
digitale communicatievormen valt echter nauwelijks te maken, zoals ook 
deskundigen van diverse zijden hebben opgemerkt17 en technologische 
ontwikkelingen kunnen maken dat dit in de toekomst nog lastiger wordt. Weliswaar 
wordt in de MvT opgemerkt dat voor verkeersgegevens die wel te maken hebben met 
de inhoud van de communicatie het regime van art. 13 GW onverkort zal gelden, het 
College vraagt zich echter af of dit in de praktijk een hanteerbaar criterium 
oplevert. Uit de in de literatuur beschreven praktijk over het heimelijk 
onderscheppen van communicatiegegevens door veiligheidsdiensten komt het beeld 
naar voren dat het op voorhand niet altijd duidelijk is of de grote hoeveelheid 
gegevens die op deze wijze wordt ‘binnengehaald’ alleen bestaat uit 
verkeersgegevens of ook uit gegevens met betrekking tot de inhoud van de 
communicatie.18 Het vasthouden aan een dergelijk onderscheid lijkt dan ook te 
duiden op een logisch tekort: dat sprake is van inhoudsgegevens kan pas blijken 
nadat de gegevens reeds zijn binnengehaald onder het regime dat geldt voor 
verkeersgegevens.  
Bovendien merkt het College op dat er bij de registratie en het onderzoeken van 
verkeersgegevens sprake is – of in ieder geval kan zijn – van het in kaart brengen van 
communicatiepatronen van individuen. Dergelijke gegevens vertellen in veel gevallen 
meer over iemands privéleven dan de inhoud van een enkel bericht.19 De gedachte 
dat het bij het registreren en onderzoeken van verkeersgegevens gaat om een minder 
vergaande inbreuk op de persoonlijke levenssfeer, waarvoor minder zware 
waarborgen hoeven te gelden dan bij het kennisnemen van de inhoud van een 
gecommuniceerd bericht, is naar het oordeel van het College dan ook voor discussie 
vatbaar. 
Daarnaast wordt in de MvT opgemerkt dat in het conceptwetsvoorstel, in navolging 
van de Commissie-Franken en de Staatscommissie Grondwet, ervoor is gekozen om 
verkeersgegevens niet binnen de reikwijdte van art. 13 GW te brengen. Het College 
hierbij op dat het standpunt van de Staatscommissie op dit punt in het perspectief 
geplaatst moet worden van het voorstel van deze Commissie om ook art. 10 GW ter 
herformuleren, waardoor een verduidelijking en versterking van de bescherming van 
de persoonlijke levenssfeer en van persoonsgegevens zou ontstaan.20 Nu vooralsnog 
van een modernisering van art. 10 GW is afgezien, verdient de vraag of 
verkeersgegevens wellicht toch bescherming verdienen onder art. 13 GW in de ogen 
van het College heroverweging. 

                                                 
16 Zie o.m. EHRM 2 augustus 1984, Series A vol. 82 (Malone/VK) en EHRM 25 september 2001, 
NJ 2003, 670, m.nt. Dommering (P.G. & J.H./VK). 
17 Zie recentelijk o.m. de reactie van de OPTA op het conceptwetsvoorstel tot wijziging van 
artikel 13 GW, d.d. 19 december 2012 en C. Prins, ‘Art. 13 GW: herkansing voor 
modernisering’, NJB 2013/56. 
18 Zie o.m. A.N. Shulsky & G.J. Schmitt, Silent Warfare. Understanding the World of 
Intelligence, Washington: Potomac Books 2002. 
19 Vgl. L.F. Asscher, Communicatiegrondrechten.  Een onderzoek naar de constitutionele 
bescherming van het recht op vrijheid van meningsuiting en het communicatiegeheim in de 
informatiesamenleving (diss. UvA), Amsterdam: Otto Cramwinckel 2002, p. 245 en A. Smits, 
Strafvorderlijk onderzoek van telecommunicatie (diss. Tilburg), Nijmegen: Wolf Legal 
Publishers 2006. 
20 Rapport Staatscommissie Grondwet 2010, p. 80-82. 
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Hier doet zich in de ogen van het College voelen dat een goede grondwettelijke 
behandeling van het onderwerp verkeersgegevens niet goed mogelijk is in het kader 
van de enkele aanpassing van art. 13. Hiervoor is in wezen een meer integrale en 
bredere heroriëntatie van de grondwettelijke grondrechtencatalogus, in ieder geval 
van het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer en het recht op 
bescherming van persoonsgegevens, noodzakelijk.  
  

De regelingsopdracht en de doorwerking van het brief- en 
telecommunicatiegeheim in horizontale verhoudingen  

Het College is verheugd dat in het derde lid van het wetsvoorstel een opdracht is 
ogenomen aan de formele wetgever om regels te treffen ter bescherming van het 
communicatiegeheim in private verhoudingen. Met de toegenomen rol van private 
partijen in (tele-)communicatiesystemen, is bescherming van het 
communicatiegeheim in horizontale verhoudingen van steeds groter belang. Steeds 
vaker is sprake van communicatie waarbij het communicatiemiddel wordt beheerd 
door een private persoon en niet de overheid. Waar het gaat om het recht om als 
burger privé te kunnen communiceren zonder een derde een derde kennis mag 
nemen van de inhoud, is het van belang dat ook ingeval van een private derde 
beheerder dit recht gewaarborgd wordt. Het College onderschrijft de noodzaak dat 
de overheid de bescherming van het brief- en telecommunicatiegeheim tot haar 
aanhoudende zorg rekent. 

 


