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All1erikaans tappen 

Het nut van afluisteren ::. 

In de Verenigde Staten zijn meer gegevens 

beschikbaar over afluisteren dan in Nederland. 

Het blijl<t een overschat middel te zijn voor 

opsporing en bewijs. Voordat hier de bevoegd-

heden van politie en justitie wederom worden 

uitgebreid zou een onderzoek naar de effectivi-

teit van nieuwe methodes nodig zijn. 

I
n het rapport Opsporing Gezocht van de \verkgroep Van 
Traa[ wordt ruim aandacht besteed aan de juridische en 

rechts statelijke kanten van opsporingsmethoden. De 

\verkgroep lijkt niet ongevoelig voor verruiming van de 
bevoegdheden van politie en justitie. maar acht in het algemeen 
een wettelijke basis noodzakelijk. Een parlementaire enquête 
moet uitwijzen hoe ver men daarbij moet en wil gaan. 
Inherent aan verruiming van de bevoegdheden van politie en 
justitie is - met of zonder wettelijke basis - dJ.t de rechten van 

burgers beperkt worden.l Daarvoor kan goede reden zijn. bij
voorbeeld omdat de bestrijding van criminaliteit met meer 
bevoegdheden effectiever zal verlopen of zonder nieuwe 
methoden nauwelijks meer mogelijk is. De \TJ.ag of nieuwe 

methoden effectief zijn en effectiever zijn dan bestaande 
methoden zou dus de basis van de discussie moeten vormen. 
De \verkgroep Van Traa heeft in alle gesprekken met betrokke
nen naar de effectiviteit van methoden gevraagd.] Hoewel de 
meeste geïnterviewden kritisch bleken, werpt de werkgroep de 

effectiviteit als een soort nagekomen gedachte op als vraagpunt 
voor de komende parlementaire enquête. 
In de discussie in de Tweede Kamer over het wetsontwerp 

Direct Atluisteren wordt eveneens geringe aandacht gegeven 
aan de effectiviteit." Nu is het meten van effectiviteit van 

opsporingsl11ethoden geen eenvoudige opgave. In vrijwel alle 
wat uitgebreidere politie-onderzoeken wordt een aantal 
methoden naast ell(J.ar gebruikt en is vaak J.éhteraf moeilijk 
vast te stellen welk deel van het onderzoek van de politie door
slaggevend was voor het succes bij de opsporing. Dat ontslaat 
de wetgever niet van de plicht om aan zijn burgers duidelijk te 
maken dat beperking van hun rechten een doel dient en men 269 
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Jlloet dus eerst ollllerzllek verrichten naar de effectiviteit VOllr
dat nieuwe methoden worden toq;cstaan. [n dit artikel beperk 
ik mij tot het nut van afluisteren.' [n Nederland wordt nogal 
veel getapt.(' Naar verluidt is de tapcapaciteit in Nederland per 
hoofd van de bevolking groter dan in welk ander Westcuropees 
land dan ook. Die wordt nu ingezet voor het afluisteren van 
gesprekken over de telefoon en sinds kort voor faxverkeer en 

datacommunicatie. Binnenkort komen daarbij richtmicrofoons 
en in huis geplaatste microfoons, althans als de behandeling 
van het Wetsontwerp Direct Afluisteren in de Eerste Kamer 
wordt voortgezet en de Kamer ermee instemt. De kans daarop 

acht ik niet gering nu de steun voor een dergelijke verruiming 
van opsporingsmogelijkheden zowel onder de bevolking als 

onder juristen groot is.7 

Over het precieze aantal taps en het succes dat daarmee wordt 

behaald, bestaan in Nederland geen gegevens. In de Verenigde 
Staten wèl, want daar wordt wat minder geheimzinnig gedaan 
over opsporingsmethoden. In onderstaande analyseer ik Ame

rikaanse gegevens. Ik heb geen redenen kunnen vinden waar

om de feitelijke uitvoering van tappen in de Verenigde Staten 
niet relevant zou zijn voor de Nederlandse situatie, zij het dat 
er natuurlijk wel wat verschillen zijn in de regelingen rond tap

pen. Ik kom hieronder op de relevantie van de vergelijking 
terug. 

De Amerikaanse toestand 

Onder federaal rechtS en het recht van 37 staten kan in de Ver

enigde Staten worden getapt, bugs geplaatst en fa..'(- en dataver
keer worden afgetapt nadat een rechter daarvoor machtiging 
heeft gegeven. Voor het gebruik van richtmicrofoons is geen 

machtiging nodig. Van het succes van tappen wordt hoog 
opgege\-en: tussen 1982 en 1992 'over 22000 dangerous felons 
have been convicted as a direct re sult from some 8300 court
authorized intercepts conducted by all US law enforcements 
agencies'.~ Op deze bewering is wel wat af te dingen, zoals 
hieronder zal blijken. In ieder geval worden in de Verenigde 

Staten per jaar iets meer dan 750 rechterlijke machtigingen 
afgegeyen. Naar verluidt is dat aantal relatief aanzienlijk kleiner 
dan in Nederland. Daarvoor is een aantal redenen. Ten eerste 
schijnen Amerikaanse rechters kritischer te kijken naar de aan
vraag tot machtiging dan Nederlandse rechters. 10 Ten tweede 

brengt het tappen in de Verenigde Staten aanzienlijk meer werk 
met zich mee dan in Nederland. Daar moeten taps live uitge
luisterd worden, omdat bij een niet relevant gesprek de tap en 

de opnameapparatuur afgesloten moet worden en pas weer 
enige tijd later mogen worden aangezet. In Nederland worden 
opnames van niet relevante gesprekken pas achteraf vernietigd, 
zodat de politie in de tap kamer gewoon de apparatuur kan 
laten doorlopen en bijvoorbeeld eenmaal per dag snel de opge
nomen gesprekken kan afluisteren. Ten derde zou in de Ver
enigde Staten minder getapt worden omdat na afloop van de 

rechterlijke machtiging van het tappen uitgebreid verslag moet 
worden gedaan aan het Administrative Office of the US 
Courts. Kerngegevens van die verslagen worden gepubli
ceerd. 11 Op die kerngegevens is onderstaande analyse geba
seerd. 

Amerikaanse gegevens 

De Administrative Office of the US Courts meldt tabelsgewijs 
270 voor elke gegeven machtiging onder andere het soort tap, de 
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duur van het tappen, het aantal afgeluisterde gesprekken, 12 het 
aantal voor de verdachte belastende opgenomen gesprekken, de 
kosten en eni!,ie gegevens over het vervolg: het aantal aanhou
dingen, aantal vervolgde verdachten en het aantal veroordelin

gen in elke zaak. IJ Op deze gC!,ievens over de machtigingen die 

zijn afgegeven tllssen 1987 en 19'J2 is de onderstaande analyse 
gebaseerd. I '1 

Tabel!: Grondcn waarop machtiging tot tappen is ver\cend in 
zaken waarin ook werkelijk is getapt (1987-1992). 

Grond wallrop 
machtiging 
is verleend 

Afpersing 
Drugshandel 
Moord" 
Diefstal" 
Witwassen 
\'7oekerrente' 
Corruptie' 
Gokken 
Brandstichting" 
Fraude 
Andere gronden 

Totalll 

Aantlll zaken Succes 
wllarin getllpt opsporing ('1,,) 

466 45 
2840 57 

120 42 
111 44 
66 29 
87 34 

112 21 
625 59 

13 50 
44 40 

100 49 

4584 53 

SlIcces be'Wijs
voering (%) 

1+ 
14 
13 
4 
2 
4 
5 
9 
Ö 
5 

12 

12 

a. In deze categorie zitten niet apart getelde gevallen waarin 
tevens op grond van verdenking van andere misdrijven toestem
ming is verleend. 

In totaal werden gedurende deze zes jaar ..f965 machtigingen 
afgegeven. De aantallen nemen van jaar tot jaar toe. In 1987 
waren het er nog 675; in 1992 was het aamal..f7 procent groter: 
992. Uiteindelijk werd, om wat voor reden dan ook, in 381 

zaken van de machtiging geen gebruik gemaakt. Ik beperk mij 
tot de resterende 4584 zaken. In tabell is weergegeven voor 
welke misdrijven de machtigingen zijn afgegeyen. 15 In de Ame
rikaanse traditie van wal' on drugs gaat het, zoals verwacht kan 
worden, in het overgrote deel van de gevallen om een drugs

zaak. 

T..lbel2: Methoden van tappen (1987-1992). 

Vorm Vlln Alll7tlll Slicces Slicces be'Wijs-
t'IPpen opsporing (01.,) -voering (%) 

Telefoon 33..f2 57 14 
Bllg 3H '7 .J_ 6 
Elektronisch 304 2S 5 
Telefoon en bug 165 53 15 
Telefoon en 
elektronisch ..fIS 52 8 
Bllg en elektronisch IS ..f7 13 
Telefoon, bug en 
elektronisch 20 S2 18 
Onbekend 3 

Totaal 458..f 53 12 
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Zuals gezr.:gd wordt machtiging gr.:gl:vr.:n vuor het tappr.:n van 
wIcF()()ns, hr.:t plaatsr.:n van micnJr()()ns (vr.:rdr.:r tl: Iwemen bugs) 

r.:n het aFtappr.:n van Fax- en datac()mmunicatieverkeer (vr.:rder 

te noemen elektronisch). [n een deel van de zaken wordt een 

combinatie toegestaan (zie tabel 2). 

Criminelen en hun familie bellen nogal eens over 

niet criminele zaken of weten hun criminele 

communicatie zodanig te verpakl<en dat die tus-
Gemiddeld werd per zaak 37 dagen getapt, maar dat kunnen 

meerdere taps zijn, want één machtiging kan voor verschillen

de taps gelden. De gemiddelde duur van het tappen loopt uit

een voor de verschillende misdrijven: voor corruptie cn fraude 

gemiddeld meer dan 65 dagcn, voor moord en gokken minder 

dan 25 dagen. Dit komt overeen met de bevinding van de 

Werkgroep Van Traa dat het soms nodig is om langdurig te tap

pen voordat bruikbare informatie naar boven komt. 11, In 6 pro

cent van de Amerikaanse zaken werd langer dan 100 dagen 

getapt; in 6 zaken zelfs meer dan een jaar. 

sen normale telefoongesprekken niet opvalt. 

In overeenstemming met de lange duur van de taps worden 

veel gesprekken afgeluisterd (gemiddeld per zaak 1407), veel 

verschillende personen afgeluisterd (gemiddeld 97) en veel kos

ten gemaakt (gemiddeld US $59 008). Zelfs bij het relatief 

geringe aantal taps in de Verenigde Staten levert dat duizeling

wekkende getallen op: in de zes jaar die ik analyseerde werden 

6297449 gesprekken getapt, 434 196 verschillende personen 

afgeluisterd, 17 en is daarvoor in die zes jaar US $ 207 667 129 

uitgegeven. 

nicatie zodanig te verpakken dat die tussen normale telefoon

gesprekken niet opvalt. Volgens de opgave van de betrokken 

politiemensen levert 18 procent van de gesprekken belastende 

informatie op. Dat lijkt mij hoog en omdat de politie er belang 

bij heeft van de belastende gesprekken een hoge schatting te 

geven, zijn twee andere criteria een betere maat voor succes, 

namelijk het succes bij de opsporing en het succes in de bewijs

voering ter terechtzitting. Een zaak kan in de opsporing suc

cesvol genoemd worden als één of meer verdachten zijn aange

houden; een zaak is daarenboven in de bewijs\'oering succesvol 

als er een of meer veroordelingen zijn gevolgd. In figuur 1 

wordt weergegeven hoe in de 4584 zaken in die zin uiteindelijk 

al dan geen succes is geboekt. In 1730 zaken (38%) zijn aan

houdingen verricht van in totaal 19 023 personen; in 404 zaken 

(8,8%) volgt uiteindelijk een veroordeling en wel van in totaal 

+179 personen. lS 

Succes 

Succes van tappen kan op verschillende manieren vastgesteld 

worden. Een eerste criterium kan zijn het aantal 'relevante' 

gesprekken - op z'n Amerikaans il1criminating interceptions -

dat wordt opgevangen. Dat is vaak gering ten opzichte van het 

totale aamal gesprekken: criminelen en hun familie bellen nogal 

eens over niet criminele zaken of weten hun criminele commu-

". Ik dank Francis Pakes voor commentaar op 

een eerdere versie. 

1. Rapport ·van de Werkgroep Vooronderzoek 

Opsporillgsmethoden. Tweede Kamer (1994-

1995),23 945, nr 1. 

2. A.e. 't Hart (1991) Recht ,t/s schild van Per

sells: Voordr'lchten ove)' ;trafrechtstheorie. 

Gouda Quint, Arnhem. 

3. Opsporing Gezocht, p. 66. 

4. Tweede Kamer (1992-1993), 23 047. 

5. Naast het soort effectiviteit dat ik hieronder 

bespreek, kan ook gesproken worden van een 

ander soort effectiviteit, namelijk de mate 

waarin een opsporingsmethode bijdraagt aan 

juiste beslissingen van de rechter. Afluisteren is 

een zogenaamde verdachtegeleide opsporings

methode, hetgeen zo zijn eigen problemen met 

zich meebrengt. Zie daarover uitgebreid: W.A. 

Wagenaar, P.]. van Koppen & H.F.Iv!. Crom

bag (1993) Anchored N"rratives: Thc Psycholo

gy of Crimindl Evidence. London: Harvester 

Whea[sheaf, Chapter 5; en H.F.M. Crombag, 

P.J. van Koppen & W.A. Wagenaar (1994) 

D/fbie/fze Z"ken: De Psychologie V,1I1 Stl"lf

rechtelijk Beu·ijs. Amsterdam: Contact (2e her

ziene druk), Hoofclsruk 6. 

6. P.J. van Hom (1989) Het 41l1iste)'en 'v"n 

telejiJOngesprekken ds dWdngmiddel: Een 

inqllisitoir tl'ekje in het Nederlmulse str'l/,"OI'

deringsstelsel. Gouda QuiIlt, Arnhem. 

7. Zie P.]. van Koppen. A. Akyürek, ].L.M. 

Boek & H. Korthof-Matze (1994) Meningen 

over afluisteren. 3(3) Mod/fs 4-10; en A.A. 

Franken (1994) Stmfvordering op drift: Een 

rapport in opdl'dcbt ·van de Nederlmuise Orde 

van AdvoC<1ten. Gouda Quint, Arnhem. 

8. Omnibus Cl'ime Contml "mi Safe Streets 

Act, 1968. 

9. Toelicllting bij Digit'11 Tclcphol1J' and Com

mllllicdtion Pl'h'dCJ' Impm,:ement Act of 1994, 

p.10. 

10. Zie Opsporing Gezocbt, p. 19, waar de 

\Verkgroep meldt dat de controle op de nood

zaak en wenselijkheid van taps door de rech

ter-commissaris een routinematige aangelegen

heid is. 

11. Administrative Office of the US Courts 

(1988-1993) Report on ,'pplic'ltion for orders 

<1l1thorizing ol'l1ppmving the interception uf 

7.i.'Îre, araf, or electronic cOJJln1/1nications (\\fin.·
tap-Report). Washington D.e. 

12. I-Iet lezen wordt wat vermoeiend als ik 

steeds de hele rij van afgeluisterde gesprekken, 

onderschepte faxen en compmercommunicatie 

en het plaatsen van microfoons in huis zou 

nOCl11cn, terwijl eveneens geen geschikte gene

rieke term beschikbaar is. Waar ik het hieron

der over afgeluisterde gesprekken heb, wordt 

sweds de hele genoemde rij bedoelt!. De Ame

rikanen spreken overi~ens o\'cr intcrccptz'UlH. 

13. Daarnaast staan in de tabellen gegevens die 

hier niet relevant zijn: zoals de naam van de 

rechter, de naam van de aanvrager, de datum 

van de machtiging en enkele procedurele gege

vens. 

14. De gegevens werden gecodeerd door dl'. 

Andreas Börrger van ons zusterinstituut Kri

minologisches Forschungsinstitur Niedersach

sen in Hannover. 

15. Op de twee rechter kolommen van zowel 

tabel 1 als tabel 2 kom ik hieronder terug. 

16. Opsporing Gezocht, p. 20. 

17. I-lier past een kleine nu.1l1cering. In de 

opgave van de gegeYellS Yall het Administrarivc 

Office wordt gesproken over verschillende 

personen in elke z.lak afzonderlijk. Voor zovel' 

personen afgeluisterd worden in verschillende 

zaken, is dit cijfer overeenkomstig lager. 

Gezien het geringe aantal raps in cen groot 

land als de Verenigde Staten .1cht ik de kans 

L'chter niet groot d~lt eenzelfde persoon in ver

schillende onderzoeken wordt afgeluisterd. 

18. Dit wekt ten onrechte de indruk dat in elke 

succcsvolle zaak veel veroordelingen volgcn . 

. Dat is onjuist: in de helft \'an de zaken waarin 

veroordelingen zijn gcweesr ~aat het 01117 of 

minder veroordeelde verdachten. In sleclus 

10 procent van de zaken werden 25 of meer 

personen vcroordeeld, t11et een uitschictcr van 

123 personen in één enkele zaak. 271 

NJB 24 februari 1995 afl. B Afluisteren 



m 

IImcrik!cldllS TappeIl 

Rechterlijke machtigingen 
4%5 zaken 

I 
Gctapt 

I 

Niet werkelijk getapt 
i 
I 

100'1., (4584 zaken) 381 zaken 

I y Eén of meer gesprekken getapt 

I 

Géén gesprekken getapt i 

97'y" (4438) 34% (146) 

I Y Eén of meer belastende opnames gemaakt 

J 
Géén belastende opnames gemaakt 

I 
90% (4114) 7% (324) 

I 
Eén of meer aanhoudingen verricht y Géén aanhoudingen verricht 

I 
38% (1730) 52% (2384) 

----------------------------------

Zaken met succesvolle 
~ 

opsporing 

I 
Eén of meer personen vervolgd J Géén personen vervolgd 

I 
9% (414) I 29% (1316) 

I 
Eén of meer veroordelingen I Y Géén veroordelingen 

I 
8,8% (404) 0,2% (l0) 

_____________ 1 _____________ 
r , 

: Zaken met succesvolle be'Wijs·voering : 
: 8,8% : 

__________ 1 __________ 
----------- ----------------- -----

Zûken zonder succesvolle opsporing of be'1.djs·,!Oering op grond ·van taps 
91,2% L ___________________________ ~ L _____________________________________________________ ___ ~ 

Figuur 1: S[roomdiagram van verloop van zaken waarvoor machtiging tor rappen is gege\'en. 

Het succes loopt nogal uiteen, afhankelijk van het soort zaak 
waarom het gaat (zie tabell, rechter kolommen). Opsporing 
en bewijs zijn het meest succesvol in afpersings-, drugs-, 

moord- en gokzaken. Dat zijn ook de soort zaken waarvoor 
het meest een machtiging is afgegeven. Voor dat verband zijn 
twee verklaringen mogelijk. Ten eerste zou het een zelfverster
kend effect kunnen zijn: in het type zaken waarin tappen rela
tief het meest succesvol blijkt, wordt daarom ook vaker een 

machtiging gevraagd. Ten tweede zouden dit de soorten zaken 
kunnen zijn waarbij de Amerikaanse politie er meer bovenop 
zit en daarom meer en verdergaande opsporingsmethoden toe

past. Als dat het geval is, wordt succes eerder bepaald door de 
inspanningen van de politie in het algemeen en niet door de 
inzet van taps. Op de mate waarin succes in deze zaken ver
klaard kan worden door de inzet van taps, kom ik hieronder 
teru!;. 

De inzet van de telefoontap is succesvoller dan de inzet van 
bugs of elektronisch tappen. De cijfers in tabel 2 laten zien dat 
alleen als de telefoon wordt getapt, eventueel in combinatie 
met de twee andere methoden, een opsporin!;ssucces van meer 
dan 50 procent wordt gehaald. De combinatie van alle drie 
methoden lijkt het meest succes op te leveren, zij het dat het 
om slechts 20 zaken gaat zodat enkele toevallig succesvolle 
zaken het beeld kunnen hebben vertekend. Ik heb geen sluiten
de verklaring voor deze verschillen kunnen vinden, maar een 
aantalli!;t voor de hand. Een !;esprek over de telefoon verloopt 
over het algemeen aanzienlijk gedisciplineerder dan een 

gesprek vis-a-vis. Over de telefoon spreekt men van nature 
minder door elkaar. Bovendien kan ycnvacht worden dat bij 

het plaatsen van bugs meer bijgeluiden worden opgevangen 
dan bij het tappen van de telefoon. Beide verschillen zouden 
kunnen verklaren waarom telefoontaps succesyoller zijn dan 
bllgs; er is bij een telefoongesprek gewoon beter te verstaan wat 
gezegd wordt. Het relatief matige succes van elektronisch tap

pen zou verklaard kunnen worden met grotere technische pro
blemen waarmee dat soort tappen gepaard gaat. 

Effectiviteit van afluisteren 

De !;egevens in fi!;uur I laten zien hoe succesvol de opsporing 
en de bewijsvoerin!; was in zaken waarin een machtiging tot 

tappen is afge!;even. Dat betekent no!; niet dat het succes kan 
worden toegeschreven aan de inzet ,"an de taps. Opsporing van 
verdachten kan ook mede of uitsluitend door andere opspo
ringsmethoden veroorzaakt zijn en de vcroordclin!; kan ook 
zijn !;ebaseerd op andere bewijsmiddelen dan de opgenomen 
!;esprekken. In welke mate dat het geval is !;cweest, wordt in de 
ge!;evens van het Administrative Office niet vermeld. 
Het opsporin!;ssucces van 38 procent en het bewijssucces van 
8,8 procent is in ieder geval een overschattin!; van de effectivi
teit van afluisteren. Er kan op basis van de beschikbare !;e!;e
vens wel een schatting !;cmaakt worden van de mate waarin 
andere opsporin!;smethoden dan tappen hebben bij!;edra!;en 
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aan het succes. Dat heh ik gedaan door de zakcn waarin bdas
tende gesprekken zijn opgenomen te veq.;elijken met de zaken 
waarin wel een machtiging is afgegeven, maar niet werkelijk is 

getapt of geen belastende gesprekken zijn opgenomen. De 
tweede categorie is met de eerste vergelijkbaar omdat in beide 
de politie kellnelijk aanleiding zag een machtiging te vragen. 

Als in de tweede categorie verdachten worden aangehouden en 
veroordeeld, terwijl de politie opgedt dat toch niet is getapt of 

geen belastende gesprekken zijn afgeluisterd, weten wij zeker 
dat het succes in opsporing en bewijs door andere opsporings
middelen is behaald. 

In de 851 zaken zonder belastende gesprekken werden in towal 
1424 aanhoudingen verricht en volgden in totaal 343 veroorde

lingen, zonder dat afluisteren daaraan een bijdrage heeft gege
ven. De vergelijking van de twee categorieën zaken staat in 
tabel 3. 

Tabel]: Vergelijking van succes bij zaken met belastende taps 
en zaken zonder belastende taps (1987-1992). 

Zaken met Zaken zonder 
belastende taps of zonder 
gesprekken belastende 

gesprekken 

Aantal zaken 4 851 

Aantal aanhoudingen 19023 1424 
Aantal aanhoudingen 
per 100 zaken 462 167 

Aantal veroordelingen 9 343 
Aantal veroordelingen 
per 100 zaken 109 40 

De gegevens in tabel 3 laten zien dat in zaken waarin de politie 

een machtiging tot tappen nodig vond, maar toch tappen niet 
plaats vond of niets opleverde, verdachten worden aangehou
den en veroordeeld. Als de opsporingsmethoden die in die 

zaken tot succes leidden ook werden toegepast in de zaken 
waarin wel belastende gesprekken worden opgenomen, dan is 
een redelijke schatting dat 167 van de 462 aanhoudingen (dat is 
36%) en 40 van de 109 veroordelingen (37%) in succesvolle 

tapzaken te danken is aan andere opsporingsmethoden dan het 
tappen. 

Op basis van deze extrapolatie kan de effectiviteit van tappen 
voor de opsporing geschat worden op 64/l 00 deel van de 38 

procent die als opsporingssucces is weergegeven in figuur 1, 
dat wil zeggen 24 procent. De effectiviteit van tappen voor de 
bewijsvoering kan geschat worden op 63/100 deel van 8,8 pro
cent, ofwel 5,5 procent. 

Conclusies 

Het afluisteren van gesprekken, het plaatsen van bllgs en het 
onderscheppen van fax- en computerverkeer vergt een grote 
inspanning om tot succesvolle opsporing te leiden en aan het 
bewijs ter terechtzitting bij te dragen. Bovenstaande analyse 
laat zien dat in slechts 24 procent van de zaken waarin tot tap
pen is overgegaan het afluisteren bijgedragen heeft aan het suc
ces bij de opsporing en in slechts 5,5 procent van de zaken aan 
de bewijsvoering ter terechtzitting. Tegenover die vel'Oordelin-
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De Ameril<aanse gegevens laten 001< zien dat 

'ouderwets' de telefoon afluisteren succesvoller 

is dan bugs of het afluisteren van fax" en compu" 

terverl<eer. 

gen stond een enorme inspanning: per veroordeling op basis 
van belastende gesprekken over de tap is dan US S 814 380 uit
gegeven en zijn 24 695 gesprekken afgeluisterd waaraan 1703 

\'erschillende personen deelnamen. 
In de Verenigde Staten wordt relatief aanzienlijk minder getapt 

dan in Nederland. Daar moeten taps - in tegenstelling tot in 
Nederland -live worden uitgeluistel'd en moet achteraf uitge

breid verslag uitgebracht worden aan het Administrative Office 
of the US Courts. De grote inzet van personeel die beide regels 
vergen, doet vermoeden dat de Amerikaanse politie aanzienlijk 

selectiever omspringt met tappen dan de Nederlandse. Aan de 
ene kant betekent dit, dat in Nederland meer getapt moet wor
den, voordat succes bij opsporing en bewijs geboekt kan wor

den. Aan de andere kam doen wij het hier goedkoper, omdat 
de taps niet fi.ve uitgeluisterd hoeyen te worden. 
Ongetwijfeld heb ik overeenkomsten en verschillen tussen 

Amerikaans en Nederlands tappen O\'er het hoofd gezien, niet 
in de laatste plaats omdat vooral in Nederland over dit SOOrt 

opsporingsmethoden nogal geheimzinnig wordt gedaan. Niet

teminlijkt de conclusie gerechtvaardigd dat atluisteren van 
gesprekken in de ruimste zin van het woord weinig effectief is 
voor opsporing en bewijs. Er kunnen overigens andere redenen 
zijn om personen te tappen. Politiemensen vinden een tap soms 
van belang om meer inzicht te krijgen in de levenswandel van 
de verdachten in grote onderzoeken of om in ieder geval enige 

communicatiekanalen van de verdachten in de g~lten te houden, 
ook al wordt voor de opsporing en het bewijs daarvan niets 
verwacht. In hoeverre daarvoor tappen effectief is, kan op basis 
van de mij beschikbare gegevens niet gezegd worden. 

Aan de geringe effectiviteit van tappen kunnen twee gevolg
trekkingen worden verbonden. Men kan concluderen dat om 
die reden tappen beter achterwege kan blijyen en a fortiori dat 
ook doen voor andere 'nieuwe' opsporingsmethoden. Men zou 
ook kunnen concluderen dat, gezien de geringe effectiviteit van 

tappen, juist nieuwe opsporingsmcthoden noodzakelijk zijn. In 
ieder geval laten de Amerikaanse ervaringen zien dat het niet 
verstandig is de bevoegdheden van politie en justitie in de 
Nederlandse strafvordering (opnieuw) uit te breiden zonder 
deugdelijk onderzoek naar de effecti\'iteit van opsporingsme
thoden. De Amerikaanse gegevens laten ook zien dat 'ouder

wets' de telefoon afluisteren succesvoller is dan bllgs of het 
afluisteren van fax- en computerverkeer. Het verdient daarom 
aanbeveling dat de effectiviteit van de nieuwe mogelijkheden 
van Direct Afluisteren worden onderzocht, voordat de Eerste 
Kamer met het wetsontwerp instemt. o 273 

Afluisteren 
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pensioenbctalingcll over de Opbollwperin

de tussen R a·pril 1976 en 17 mei 19')0 

slecllts een beroep kan wurden gedaan, 

indien zulks vóór 17 mei 1990 is gevnr

dercl. 
Blijft de verbijstering over de spectaculai

re averij van het Hof van Justitie. De enige 

verklaring ervoor bn zijn dat het Hof 

blind heeft gevaren op de gegevens van 

het ABP en het ministerie van SoZa We, 

alwaar onder het goedkeurend oog van de 

premiers Van Agt en Lubbers reeds 

zeventien jaar hun 'niets-dan-nonsens'

beleid wordt uitgevoerd. Er is dan ook op 

SoZa We zowat geen hoge ambtenaar meer 

te vinden die nog weet heeft van wat er in 

AOW-regelingen staat. 

Being powerful makes the most equal ani

mals blind, lazy and utterly incompetent. 

Hieke Snijders-Borst 

1. Zaak c-7/93. 

2. Zaak 23/84. Arrest van 18 september 1984, 

JUl'. 198+, p. 3225. Voor een uitvoeriger bespre

king van de zogemamde BOPA-kwestie leze 
men Rechtspraak Vrouwen en Recht, Ars 

Aequi Libri, 1992, p. 723 tlm p. 720 (ten 

onrechte aldaar niet onder 'Europees gemeen

schapsrecht, gelijke beloning' vermeld, maar 
onder 'Premie (Bopa-regeling)'. 

Video-opnamen: een effectief 
middel bij bewijsvoering in 
gerechtelijke procedures 
betreffende ernstige straf
bare feiten 

Door het vastleggen van verklaringen op 

video van verdachten of van getuigen 

voorkom je foutieve en tegenstrijdige ver

klaringen (zoals bij de getuigenverklaring 

van de voormalige transportondernemer 

P.K. tijdens de behandeling van de zaak in 

hoger beroep (31 okt. jl.) tegen de drugs

handebar Charles Z waarin P.K. later 

werd beschuldigd van meineed). 

Tijdens de behandeling van strafzaken of 

in het hoger beroep tegen verdachten 

wordt door advocaten van de verdachten 

vaak kritiek geleverd op de wijze waarop 

het verhoren van verdacluen heeft plaats

gevonden, met name wordt de politie ver

weten dat zij geen video-opnamen van de 

verhoren heeft gemaakt. Het lijkt nuttig 

wat nader in te gaan op de voordelen van 

het op video opnemen van bet verhoor 
van verdachten. 

• Het verhoor van de 'ven{,lchten kan tot 
eenmûa/ beperkt worden. 

Het aamal ondervragingen en het aantal 

ondervragers kan tot het strikt noodzake-

lijke worden heperkt. Een belangrijk 

voordeel daarvan is dat de tegcnstrijdighe

den in de verklaringen tot een minimum 

kan worden beperkt. Bovendicn wordt 

het risico vermeden van al te grote pressie 

c.q. manipulatie door opeenvolgende 

ondervragers. 

• De gang van za/een bij het verhoor, met 

name de wijze waarop de vragL'n worden 

gesteld, wordt voor de rechter en de ver

dediging controleerbaar. 

De video-opname legt actuele informatie, 

zoals door de verdachten kort na het 

gebeuren verstrekt, op goede en contro

leerbare wijze vast. Aldus kan een zo 

nauwkeurig mogelijk verslag worden ver

kregen van wat de verdachten vertelden, 

voordat het verstrijken van de tijd bepaal

de details uit het geheugen van de ver

dachten doet verdwijnen. Dit is van groot 

belang voor de bewijsvoering, die immers 

in dergelijke gevallen in sterke mate 

afhankelijk is van de verklaringen van de 

verdachten. 

De video-opname kan behulpzaam zijn 

bij het opfrissen van het geheugen van de 

verdachten tijdens de zitting en ook het 

herroepen van eerdere verklaringen voor

komen. Ook kan de herroeping het 

gevolg zijn van een psychologisch proces. 

Het gebruik van de video-opname kan de 

kwaliteit van de ondervraging bevorderen. 

De ondervrager, wetend dat het verhoor 

wordt opgenomen, zal ervoor zorgen dat 

hij zoveel mogelijk de juiste techniek han

teert, suggestieve vragen vermijdt en dat 

hij de verdachten niet onder druk zet of 

opjaagt. Kortom, de vraag of het verhoor 

Amerikaans tappen. Rectificatie 

wel or dc juiste wijze heeft plaatsgevon

den kan aan de hand van de video-opna

Ille op een afdoende Illanier worden 

hesproken en beantwoord. 

Het zien van de video-opname kan de 

verdachte ertoe brengen te bekennen. De 

verklaringen van de verdachte kunnen ZIJ 

overtuigend zijn dat ontkennen geen zin 

meer heeft. Dit kan ook worden veroor

zaakt doordat de verdachte door de 

video-opname eerst echt is gaan beseffen 

wat hij heeft aangericht; een schuldgevoel 

dat tot bekentenis kan leiden (zoals in 

zaken van verkrachtingen). 

• De persoonlij/eheidsst1'lictltm- ~I,m de 

verdachten kan zonodig aan de hand van 

de videoband door gedragsdeskllndigen 

beoordeeld worden. 

Deskundigen kunnen de video-opname 

mede gebmiken om zich een oordeel te 

vormen over de verklaringen van de ver

dachte en met betrekking tot de vraag oi 

er sprake is geweest van stratbare feiten. 

Indien consistente video-opnamen wor

den gemaakt van het verhoor van de ver

dachten kunnen niet alleen de rechter, 

maar ook de officier van justitie en de ver

dediging een goed beeld krijgen van de 

methode, de kwaliteit \"an de ondervra

ging van de politie of de rechter-commis

saris. Processen-verbaal \-ormen 'slechts' 

de door verbalisanten gemaakte samen

vatting van de ondervraging. Niet duide

lijk wordt wat er letterlijk is gezegd, hoe 

er ook non-verbaal (geziclmuitdrukking, 

lichaamshouding, etc.) op de gestelde vra

gen is gereageerd. Kortom het ontbreken 

van video-opnamen laat ruimte voor kriri-

In het artikel van dr P.J. van Koppen dat onder deze titel in NJB 95/S/p. 269 e.\'. ver

scheen is rabel 3 verkeerd afgedrukt. 

Hieronder volgen de goede cijfers: 

Tabel 3: Vergelijking van succes bij zaken met belastende taps en zaken zonder 
belastende taps (1987-1992). 

Aantal zaken 

Aantal aanhoudingen 
Aantal aanhoudingen 
per 100 zaken 

Aantal veroordelingen 
Aantal veroordelingen 
per 100 zaken 

Zaken met 
belastende 
gesprekken 

4 114 

19023 

462 

4479 

109 

Z'1kcn zonde)
t'IPS afzonder 
belczstendc 
gesprekken 

851 

1424 

167 

343 

40 
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