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Naar aanleiding van het on-
derzoek bij twee landelijke 
tapkamers (Epe en Drieber-
gen) concludeert het CBP dat 
weliswaar alle gecontroleerde 
opnamen van geheimhou-
dersgesprekken van het cen-
trale systeem zijn gewist, 
maar dat dat niet het geval is 
met gearchiveerde dvd’s. Vol-
gens het CBP handelt justitie 
daarmee ‘in strijd met de 
plicht die uit art. 126aa lid 2 
Sv volgt om alle weergaven 
van geheimhoudersgesprek-
ken te vernietigen’.
Bovendien zit er volgens de 
toezichthouder vaak te veel 
tijd tussen het bevel van de 
officier van justitie om te wis-
sen, en de daadwerkelijke 

vernietiging. Bij meer dan 
driekwart van de gecontro-
leerde processen-verbaal zijn 
de geheimhoudersgesprek-
ken niet vernietigd binnen 
één dag na het bevel tot ver-
nietiging. Uit de totstandko-
mingsgeschiedenis van art. 
126aa lid 2 SV, waarin gespro-
ken wordt van ‘zo spoedig 
mogelijk’, leidt het CBP af 
dat dat een redelijke termijn 
kan worden genoemd, mede 
omdat het wissen van een ge-
sprek ‘geen arbeidsintensief 
proces is’, aldus bestuurslid  
J. Beuving tijdens de perscon-
ferentie. In 25% van de geval-
len duurde het wissen langer 
dan tien dagen. In één geval 
duurde het wissen 86 dagen.
Tot slot werden in Epe in 6 
van de 79 gecontroleerde 
processen-verbaal schriftelij-
ke uitwerkingen gevonden 
van geheimhoudingsge-
sprekken. Driebergen had de 
zaak op dit punt op orde.

Manco’s verholpen
Han Moraal van het College 
van procureurs-generaal stel-
de dat veel in het rapport ge-
noemde manco’s ‘inmiddels 
al zijn verholpen’. Volgens 
hem zijn ‘besmette’ dvd’s in-
middels uit de kluizen ver-

wijderd, en worden door de 
politie opgevraagde gesprek-
ken eerst op de aanwezigheid 
van geheimhoudersgesprek-
ken gecontroleerd. Verder 
vindt hij dat het CBP een te 
strakke termijn aanlegt. ‘Eén 
dag na het bevel wissen, dat 
is geen werkbare termijn. U 
moet begrijpen: de officier 
stuurt het bevel naar de 
teamleider van het politieon-
derzoek, en die leidt het be-
vel door naar de tapkamer. 
Zo kan de teamleider uitzoe-
ken wát er precies vernietigd 
moet worden, ook eventuele 
schriftelijke uitwerkingen. 
Dat kost nu eenmaal tijd.’
Twee keer per jaar zal er niet-
temin een audit komen om 
toezicht te houden op de 
juiste uitvoering van de re-
gelgeving. De audits zullen 
worden uitgevoerd door jus-
titie zelf: het Landelijk Par-
ket en de Unit Landelijke In-
terceptie.
Voorzitter Annelies Röttge-
ring van de Vereniging van 
Nederlandse Strafrechtadvo-
caten (NVSA) ziet in het rap-
port nieuwe munitie voor de 
nog altijd lopende bodem-
procedure over de Neder-
landse afluisterpraktijk. ‘Dit 
rapport maakt onze zaak 
sterker.’ De NVSA vindt ten 
principale dat het afluisteren 
moet worden gestaakt zodra 
duidelijk is dat er met een  
geheimhouder wordt gespro-
ken.
Het CBP deed ook in 2002 
onderzoek naar het wissen 
van geheimhoudersgesprek-
ken. Ook toen concludeerde 
de toezichthouder dat niet 
conform wettelijke verplich-
tingen werd gehandeld. (LW)

Wissen geheimhoudersgesprekken 
nog steeds niet op orde

Pas na het serieuze 
onderdeel kwamen de 
martini’s op tafel en 
zijn zes nagelstylistes 
met hun potjes in de 
weer geweest om alle 
dames te voorzien van 
gelakte nagels.  Nauta-
Dutilh organiseerde een 
kennismakingsdag met 
vrouwelijke studenten 
notarieel recht, Intermedi-
air, 5 oktober

Toen kwam het Open-
baar Ministerie heel 
snel met een persver-
klaring dat Zeegers niet 
door een misdrijf om 
het leven was gekomen. 
Dat is ook een vorm van 
procesbeïnvloeding. Zo 
wil het OM natuurlijk 
voorkomen dat andere 
getuigen in paniek ra-
ken, omdat ze bang zijn 
net zo te eindigen. 
Journalist Harry Lensink 
van Vrij Nederland over de 
mediastrategieën van ver-
schillende partijen in het 
proces Holleeder, 23 okto-
ber

Miljardenbedrijven 
als Mediaset van Silvio 
Berlusconi of Fiat kun-
nen volgens de wet voor 
tientallen miljoenen 
frauderen zonder ook 
maar een strafproces te 
riskeren. Maar wie na-
maaktassen van Louis 
Vuitton verkoopt, kan 
rekenen op 1 tot 6 jaar. 
Aanklager Bruno Tinti  
beklaagt zich over de  
verloedering van de Itali-
aanse rechtsstaat, NRC 
Handelsblad, 23 oktober

Het blijft modderen met het 

wissen van getapte telefoon-

gesprekken met geheimhou-

ders. Die conclusie kan worden 

getrokken uit het rapport De 

vernietiging van geheimhou-

dersgesprekken van het College 

Bescherming Persoonsgegevens 

(CBP) dat op 6 november werd 

gepresenteerd.


