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op het behalen van mijn Master diploma. Deze scriptie is nagenoeg geheel geschreven in de periode 
tussen 2 maart 2009 en 17 juli 2009. Daarnaast heb ik in die periode ook het vak Business Rules 
gevolgd.  
 
Graag wil ik vooraf enkele mensen bedanken. Allereerst uiteraard mijn familie en mijn vriendin, 
aangezien zij me gedurende de studie en met name tijdens het schrijven van deze scriptie gesteund 
hebben. Verder wil ik Wouter Teepe bedanken. Hij was mijn scriptiebegeleider en heeft mij 
waardevolle terugkoppeling gegeven op eerdere versies van deze scriptie, daarnaast heeft hij mij 
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te raken. Als laatste wil ik mijn zus bedanken voor de correcties op het gebied van zinsopbouw en 
woordkeuze. 
 
Ten slotte wil ik iedereen bedanken met wie ik tijdens mijn studententijd een leuke tijd heb gehad. 
Helaas is de studententijd voor mij afgelopen. Ik zal altijd met veel plezier aan deze tijd terugdenken. 
 
 
 
Joost Herregodts 
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Samenvatting 
 
In deze scriptie wordt de richtlijn 2006/24/EG geanalyseerd en wordt onderzocht welke gegevens en 
telecommunicatiediensten onder deze richtlijn vallen. Richtlijn 2006/24/EG, ook wel bewaarplicht 
verkeersgegevens richtlijn genoemd, verplichtte EU lidstaten om de wetgeving voor 14 april 2009 aan 
te passen, zodat aanbieders van openbaar beschikbare elektronische communicatiediensten en van 
openbare communicatienetwerken worden verplicht om verkeersgegevens op te slaan voor periode 
tussen ten minste 6 en ten hoogste 24 maanden. De richtlijn werd opgesteld, omdat een aantal 
lidstaten als onderdeel van hun strijd tegen het terrorisme afzonderlijk van elkaar verkeersgegevens 
wilde opslaan. Door het opstellen van de richtlijn, streeft men naar een uniforme opslag  van 
verkeersgegevens in alle Europese lidstaten. 
 
In het eerste hoofdstuk van de scriptie ‘Verkeersgegevens’ wordt uitgelegd welke richtlijnen in 
verband staan met de bewaarplicht verkeersgegevens richtlijn en wat verkeersgegevens zijn. 
Verkeersgegevens ontstaan bij het gebruik van telecommunicatiediensten. De gegevens die ontstaan 
bij het gebruik van telecommunicatiedienst, zijn onder te verdelen in de volgende vier categorieën: 
inhoud, verkeergegevens, locatiegegevens en andere gegevens. Volgens de definitie van de 
bewaarplicht verkeersgegevens richtlijn vallen onder verkeersgegevens niet alleen de 
verkeersgegevens, maar ook locatiegegevens en onderdelen van andere gegevens (zoals de NAW-
gegevens van een gebruiker). De verkeersgegevens hebben hierdoor een andere definitie dan hun 
technische betekenis. Om onduidelijkheid te voorkomen heb ik er voor gekozen het in deze scriptie 
niet over verkeersgegevens te hebben, maar verkeers- en locatiegegevens. Later zal in deze scriptie 
blijken dat de richtlijn meerdere onderdelen breder beschrijft dan deze technisch gezien betekenen. 
Verder wordt er in het eerste gedeelte per gegevenscategorie bekeken wat men precies wil opslaan 
en wat niet. Hieruit blijkt dat er geen gegevens mogen worden opgeslagen die de inhoud van de 
communicatie bekend maken. 
 
In het tweede hoofdstuk  van de scriptie ‘Telecommunicatiediensten’ komt aan bod bij welke 
diensten de gegevens opgeslagen dienen te worden. Volgens de Richtlijn Bewaring Verkeersgegevens 
zijn alle telecommunicatiediensten in te delen in vijf categorieën, deze zijn: telefonie over een vast 
netwerk, mobiele telefonie, Internettoegang, e-mail over het Internet en Internettelefonie. Per 
categorie wordt er beschreven welke definitie de richtlijn voor de telecommunicatiedienst geeft. Aan 
de hand daarvan worden de verschillende vormen beschreven waarin de telecommunicatiedienst 
zich voordoet. Per vorm wordt de gegevensstroom geanalyseerd, waardoor een onderscheid kan 
worden gemaakt in wat wel en wat niet opgeslagen mag worden. In het onderdeel scheidslijn 
beschrijf ik of de inhoud en de verkeers- en locatiegegevens überhaupt van elkaar te scheiden zijn. 
Tenslotte heb ik in een tabel weergegeven welke mogelijkheden er zijn om de vereiste gegevens op 
te slaan. 
 
In het derde hoofdstuk ‘Volledigheid en betrouwbaarheid’ geef ik per telecommunicatiedienst aan 
welke mogelijkheden er bestaan om ervoor te zorgen dat de verkeers- en locatiegegevens onvolledig 
of onjuist opgeslagen kunnen worden. Hierin worden voorbeelden van situaties gegeven, waarin 
duidelijk wordt dat men niets aan de opgeslagen verkeers- en locatiegegevens heeft. Per 
telecommunicatiedienst uit de richtlijn is er een onderdeel volledigheid en juistheid. Buiten de 
technische mogelijkheden om het opslaan van verkeers en locatiegegevens te omzeilen, staan de 
tekortkomingen van de richtlijn beschreven. 
 
De scriptie eindigt met een conclusie. Deze is opgedeeld in de volgende 3 vraagstukken: 
1. Wat was het doel voor het invoeren van de richtlijn bewaarplicht verkeersgegevens? 
2. Welke gegevens worden er bekend? 
3. Is het mogelijk om met de gegevens het doel te bereiken? 



 
 

Wat valt er onder de EU Richtlijn 2006/24/EG omtrent de bewaarplicht van verkeersgegevens? iv 
 

 Daarnaast worden de opmerkelijke punten beschreven die aan het licht zijn gekomen bij het 
schrijven van de scriptie. Er wordt niet ingegaan op de ideologische privacy discussie rondom de 
richtlijn, maar puur op: wat valt er onder de EU richtlijn 2006/24/EG omtrent de bewaarplicht van 
verkeersgegevens? Er is al veel geschreven en gezegd is rondom de ideologische privacy discussie, 
maar niet over de precieze inhoud van de EU richtlijn 2006/24/EG. Deze scriptie kan als input worden 
gebruikt  voor die discussie.   
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Begrippenlijst 
 

APN    Access Point Name 
BSC    Base Station Controller 
BTS    Base Tranceiver Station 
CDR    Call Detail Record 
DECT    Digital Enhanced Cordless Telecommunications 
Cell ID    Cell Identification 
CFCA    Communications Fraud Control Association 
DSL    Digital Subscriber Line 
DTMF    Dual Tone Multifrequency 
EDGE    Enhanced Data Rates for GSM 
EMS    Enhanced Media Service 
GGSN    Gateway GPRS Support Node 
GPRS    General Packet Radio Service 
GSM    Global System for Mobile communications 
HLR    Home Location Register 
HTTP    Hypertext Transfer Protocol 
IM    Instant Messaging 
IMAP    Internet Message Access Protocol 
IMEI    International Mobile Equipment Identity 
IMSI    International Mobile Subscriber Identity 
IP    Internet Protocol 
ISDN    Integrated Services Digital Network 
ISP    Internet Service Provicer 
ISUP    ISDN User Part 
IXP    Internet Exchange Point 
JPG    Joint Photographic Experts Group 
LAI    Location Area Identifier 
MAC-adres   Media Access Control- adres  
MIME    Multipurpose Internet Mail Extensions 
MMS    Multimedia Messaging Service 
MSC    Mobile Switching Centre 
MSISDN   Mobile Station Integrated Services Digital Network 
NID    Network Internet Device 
OMC    Operation en Maintenance Center  
PIN    Personal Identification Number 
POP3    Post Office Protocol 3 
POTS    Plain Old Telephone Service 
PSDN    Public Switched Data Network 
PSTN    Public Switched Telephone Network 
QoS    Quality of Service 
RAS    Registration/Admission/Status 
RIC    Radio Identification Code 
RTCP    Real Time Control Protocol 
RTP    Real Time Protocol 
SCP    Service Control Point 
SGSN    Serving GPRS Support Node 
SIM    Subscriber Identity Module 
SIP    Session Initiation Protocol 
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SMS    Short Message Service 
SMTP    Simple Mail Transfer Protocol 
SPIT    Spam over Internet Telephony 
SS7    Signaling System #7 
TCAP    Transaction Capabilities Application Part 
TCP/IP    Transmission Control Protocol / Internet Protocol 
TOR    The Onion Routing 
 UMTS    Universal Mobile Telecommunications System 
URL    Uniform Resource Locator 
USIM    Universal Subscriber Identity Module 
UTRAN    UMTS Terrestrial Radio Access Network 
VoIP    Voice Over Internet Protocol 
WWW     World Wide Web 
 

  



 
 

Wat valt er onder de EU Richtlijn 2006/24/EG omtrent de bewaarplicht van verkeersgegevens? vii 
 

Inhoudsopgave 

 
Colofon ..................................................................................................................................................... i 

Voorwoord ...............................................................................................................................................ii 

Samenvatting ........................................................................................................................................... iii 

Begrippenlijst ............................................................................................................................................ v 

Inhoudsopgave ....................................................................................................................................... vii 

Inleiding ................................................................................................................................................... 1 

1. Verkeersgegevens ........................................................................................................................... 4 

1.1 Inleiding ................................................................................................................................... 4 

1.2 De  Europese richtlijnen .......................................................................................................... 5 

1.2.1 Richtlijn Gegevensbescherming (1995) ........................................................................... 5 

1.2.2 ISDN Richtlijn (1997) ........................................................................................................ 5 

1.2.3 Kader Richtlijn (2002) ...................................................................................................... 5 

1.2.4 Richtlijn Privacy en Elektronische Communicatie (2002) ................................................ 5 

1.2.5 Richtlijn Bewaring Verkeersgegevens (2006) .................................................................. 6 

1.3 Verkeersgegevens, een introductie ......................................................................................... 7 

1.3.1 Telecommunicatiegegevens ............................................................................................ 7 

1.3.2 ISDN vs IP ......................................................................................................................... 7 

1.3.3 Verkeersgegevens ........................................................................................................... 8 

1.4 Verkeers- en locatiegegevens volgens de Richtlijn Bewaring Verkeersgegevens ................. 13 

1.4.1 Bewaring verkeers- en locatiegegevens ........................................................................ 14 

1.4.2 Inhoudelijke gegevens ................................................................................................... 19 

2. Telecommunicatiediensten ........................................................................................................... 20 

2.1 Inleiding ................................................................................................................................. 20 

2.2 Telefonie over een vast netwerk ........................................................................................... 21 

2.2.1 Definitie ......................................................................................................................... 21 

2.2.2 Vormen .......................................................................................................................... 21 

2.2.3 Gegevensstromen.......................................................................................................... 22 

2.2.4 Scheidslijn ...................................................................................................................... 22 

2.2.5 Gewenste gegevens ....................................................................................................... 23 

2.3 Mobiele telefonie .................................................................................................................. 24 

2.3.1 Definitie ......................................................................................................................... 24 



 
 

Wat valt er onder de EU Richtlijn 2006/24/EG omtrent de bewaarplicht van verkeersgegevens? viii 
 

2.3.2 Vormen .......................................................................................................................... 26 

2.3.3 Gegevensstromen.......................................................................................................... 26 

2.3.4 Scheidslijn ...................................................................................................................... 29 

2.3.5 Gewenste gegevens ....................................................................................................... 32 

2.4 Internettoegang..................................................................................................................... 34 

2.4.1 Definitie ......................................................................................................................... 34 

2.4.2 Vormen .......................................................................................................................... 35 

2.4.3 Gegevensstromen.......................................................................................................... 39 

2.4.4 Scheidslijn ...................................................................................................................... 41 

2.4.5 Gewenste gegevens ....................................................................................................... 42 

2.5 E-mail over het Internet ........................................................................................................ 44 

2.5.1 Definitie ......................................................................................................................... 44 

2.5.2 Vormen en gegevensstromen ....................................................................................... 47 

2.5.3 Scheidslijn ...................................................................................................................... 49 

2.5.4 Gewenste gegevens ....................................................................................................... 50 

2.6 Internettelefonie ................................................................................................................... 52 

2.6.1 Definitie ......................................................................................................................... 52 

2.6.2 Vormen .......................................................................................................................... 53 

2.6.3 Gegevensstromen.......................................................................................................... 53 

2.6.4 Scheidslijn ...................................................................................................................... 57 

2.6.5 Gewenste gegevens ....................................................................................................... 58 

3. Volledigheid en betrouwbaarheid ................................................................................................. 60 

3.1 Inleiding ................................................................................................................................. 60 

3.2 Telefonie over een vast netwerk ........................................................................................... 61 

3.2.1 Volledigheid ................................................................................................................... 61 

3.2.2 Juistheid ......................................................................................................................... 61 

3.3 Mobiele telefonie .................................................................................................................. 62 

3.3.1 Volledigheid ................................................................................................................... 62 

3.3.2 Juistheid ......................................................................................................................... 62 

3.4 Internettoegang..................................................................................................................... 63 

3.4.1 Volledigheid ................................................................................................................... 64 

3.4.2 Juistheid ......................................................................................................................... 65 

3.5 E-mail over het Internet ........................................................................................................ 66 

3.5.1 Volledigheid ................................................................................................................... 66 



 
 

Wat valt er onder de EU Richtlijn 2006/24/EG omtrent de bewaarplicht van verkeersgegevens? ix 
 

3.5.2 Juistheid ......................................................................................................................... 67 

3.6 Internettelefonie ................................................................................................................... 68 

3.6.1 Volledigheid ................................................................................................................... 68 

3.6.2 Juistheid ......................................................................................................................... 68 

4. Conclusie ....................................................................................................................................... 70 

4.1 Het doel ................................................................................................................................. 70 

4.2 De gegevens .......................................................................................................................... 70 

4.2.1 Doelmatigheid van de verzamelde data ........................................................................ 70 

4.2.2 Betrouwbaarheid ........................................................................................................... 71 

4.2.3 Volledigheid ................................................................................................................... 71 

4.2.4 Omschrijving .................................................................................................................. 71 

4.2.4 Toekomstige communicatie .......................................................................................... 72 

4.3 Doel behaald .......................................................................................................................... 72 

4.4 Opmerkelijke punten ............................................................................................................. 73 

Literatuurlijst ......................................................................................................................................... 75 

Bijlage  Richtlijn 2006/24/EG (Nederlandse versie) ............................................................................. A 

Bijlage  Richtlijn 2006/24/EC (Engelse versie) ..................................................................................... B 

Bijlage Expert Meeting on Cybercrime: Data retention ...................................................................... C 

 

 



 
 

Wat valt er onder de EU Richtlijn 2006/24/EG omtrent de bewaarplicht van verkeersgegevens? 1 
 

Inleiding 

 

In deze scriptie staat de Europese richtlijn 2006/24/EG, ‘betreffende de bewaring van gegevens die 
zijn gegenereerd of verwerkt in verband met het aanbieden van openbaar beschikbare elektronische 
communicatiediensten of van openbare communicatienetwerken en tot wijziging van Richtlijn 
2002/58/EG’ centraal. Richtlijn 2002/58/EG moet ervoor zorgen dat alle EU-lidstaten uiterlijk op 14 
april 2009 hun wetgeving dusdanig hebben aangepast dat het voor aanbieders van 
telecommunicatiediensten verplicht is om verkeersgegevens op te slaan die vrijkomen bij deze 
telecommunicatiediensten. In deze inleiding van de scriptie wordt er beknopt beschreven waaruit de 
vraag naar deze gegevens ontstaan is, wordt de scope van de scriptie bepaald en wordt er een 
beschrijving gegeven van de hoofdstukken van de scriptie. 
 
Wanneer de vraag naar de verkeersgegevens precies is ontstaan, is onduidelijk. Maar de vraag 
bestond in ieder geval al sinds 2002. Toen waren er al wensenlijstjes van Interpol, Europol en de 
politie-werkgroep van de G8 over de omvang en inhoud van de gewenste gegevensopslag. Één van 
deze wensenlijstjes is gevonden en dateert uit 11 april 2002. Tijdens een Expertmeeting van Europol 
in Den Haag zijn er lijsten opgesteld die de gegevens beschrijven die wenselijk zijn om te worden 
opgeslagen [Expertmeeting2002]. Deze gegevens zijn onderverdeeld in: 

- Data die opgeslagen dient te worden door Internet Service Providers (ISP’s). 
- Data die opgeslagen dient te worden door telefoonbedrijven van vaste verbindingen. 
- Data die opgeslagen dient te worden door telefoonbedrijven met mobiele telefonie. 

 
Op 11 maart 2004 werk Madrid getroffen door een terroristische aanslag. Deze aanslag heeft ervoor 
gezorgd dat het opslaan van verkeersgegevens in stroomversnelling is gekomen. Op 25 maart 2004 
een besluit werd genomen door de Raad van Europa (bestaande uit de staatshoofden van de EU-
lidstaten) over nieuwe lijst anti-terroristische maatregelen. Het invoeren van een algemene 
bewaarplicht voor gegevens over telecom- en internetgebruik van alle Europese burgers was één van 
deze maatregelen. Deze maatregel zou op 1 juni 2005 ingaan. Amper een maand na het besluit van 
de Raad om opslag van verkeersgegevens een hoge prioriteit te geven dienden Groot-Brittannië, 
Frankrijk, Ierland en Zweden bij de Raad het concrete voorstel in om alle telecommunicatiegegevens 
tussen de één en drie jaar te bewaren. Het doel dat het opslaan van telecommunicatiegegevens 
beoogt wordt door de minister van justitie, E. M. H. Hirsch Ballin, in kamerstuk 31 145 C als volgt 
omschreven  [Kamerstuk31145C]: 
 
“Deze gegevens zullen doorgaans niet worden gebruikt voor het nemen van beslissingen omtrent het 
nemen van dwangmaatregelen, zoals een huiszoeking, maar ten behoeve van het verkrijgen van 
inzicht in de aard en structuur van de contacten tussen personen die bij die criminele activiteiten zijn 
betrokken.” 
 
Het voorstel van de vier lidstaten werd voorafgegaan door de nieuwe Richtlijn voor privacy en 
elektronische communicatie, die in mei 2002 door het Europees Parlement werd aangenomen. De 
Richtlijn, bedoeld om de privacy te beschermen, werd op het laatste moment voorzien van een 
artikel dat het mogelijk maakte om een bewaarplicht voor verkeersgegevens in te voeren, mits er aan 
een aantal voorwaarden voldaan werd. Hierop wordt verder op ingegaan in hoofdstuk 1. In dit 
hoofdstuk worden alle Europese richtlijnen die betrekking hebben op de bewaarplicht van 
verkeersgegevens behandeld. 
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Onder Deens voorzitterschap van de EU werd in de zomer van 2002 een vragenlijst rondgestuurd aan 
de lidstaten, met de vraag naar de huidige en de gewenste wettelijke mogelijkheden voor een 
bewaarplicht. Uit de uitgelekte antwoorden bleek dat veel lidstaten wetgeving in voorbereiding 
hadden. Veel lidstaten gaven aan gebruik te willen maken van de mogelijkheid in de Richtlijn privacy 
en elektronische communicatie om een specifieke wettelijke bewaarplicht in te voeren. Sommigen 
(zoals Spanje en Denemarken) paste hun telecommunicatie-wetgeving onmiddellijk aan nadat de 
richtlijn was aangenomen door het Europees Parlement. Geen van deze landen had en heeft 
specifieke lijstjes opgesteld van gegevens die bewaard moeten worden. Doordat er een aantal landen 
direct aan de slag zijn gegaan met het opslaan van de verkeersgegevens is er geen uniformiteit in de 
aanpak van het opslaan van de verkeersgegevens. De Europese richtlijn 2006/24/EG heeft als doel 
ervoor te zorgen dat alle EU-lidstaten op een uniforme wijze verkeersgegevens opslaan. Helaas geeft 
de richtlijn geen harde tijdsduur voor het opslaan van de gegevens. De richtlijn geeft elk EU-lidstaat 
de vrijheid om zelf te bepalen hoelang de verkeersgegevens vanaf de datum van de communicatie 
opgeslagen blijven, mits dit tussen de 6 en 24 maanden is.  
 
Over het opslaan van verkeersgegevens wordt veel discussie gevoerd. De grootste discussie gaat over 
de privacy van de burgers. Een voorbeeld van een uitspraak over privacy en het opslaan van 
verkeersgegevens luidt:  
 
“Wie beschikt over verkeersgegevens weet niet alleen veel over het communicatiegedrag van een 
persoon maar soms ook over ander gedrag en zelfs over de inhoud van communicatie. Zo kan men bij 
mobiele communicatie niet alleen achterhalen dat Jantje Pietje om zes uur 's avonds heeft opgebeld 
maar ook dat hij zich toen op het Museumplein te Amsterdam bevond. Combineert men 
verkeersgegevens met aanvullende informatie over zender of ontvanger dan kan men bovendien 
vaststellen wat ongeveer de inhoud van de communicatie is geweest: Jantje belde met zijn advocaat, 
psycholoog of huisarts of logde in op de website van Alcoholics Anonymous of een politieke partij. 
Verkeersgegevens kunnen een dermate indringend beeld geven van feitelijk gedrag en 
communicatiehandelingen dat kennisname daarvan misschien wel als een even zware privacyinbreuk 
moet worden beschouwd als kennisname van de inhoud. Dit geldt temeer nu het opvragen van 
verkeersgegevens bij de opsporing van strafbare feiten niet meer alleen ten dienste staat van het 
aftappen maar steeds meer een afzonderlijk instrument wordt. Bovendien is niet alleen de privacy in 
het geding maar ook de vrijheid van individuen om informatie uit te wisselen en hun mening te uiten 
zonder dat de overheid over hun schouder meegluurt.” [Ekker2002] 
 
Er is veel geschreven en gesproken over het punt privacy en het opslaan van verkeersgegevens, maar 
in deze scriptie wordt die discussie niet behandeld. Toch is het belangrijk om dit punt te benoemen, 
want de scriptie richt zich op de precieze inhoud van de Europese richtlijn 2006/24/EG. Sommige 
argumenten kunnen niet op waarheid berust zijn met de uitkomst van dit onderzoek. Bijvoorbeeld bij 
argumenten over de opslag van gegevens die niet onder de richtlijn 2006/24/EG vallen.  
 
De centrale vraag van deze scriptie is dan ook: 
 
Wat valt er onder de EU Richtlijn 2006/24/EG omtrent de bewaarplicht van verkeersgegevens? 

 
 De inhoud van de richtlijn wordt in een tweetal hoofdstukken beschreven. In het eerste hoofdstuk 
wordt de omvang beschreven. “Wat valt er nu precies onder de richtlijn?”, “Om welke 
communicatiediensten gaat het?” en”Wat dient er nu daadwerkelijk te worden opgeslagen?” zijn 
vragen die in het eerste hoofdstuk behandeld worden. Dit wordt aan de hand van het uitwerken van 
definities gedaan, daarnaast wordt er bekeken welke Europese richtlijnen nog meer betrekking 
hebben op de opslag van verkeersgegevens. In hoofdstuk 2 wordt er vervolgens specifieker op de 
techniek ingegaan. Hier worden de precieze technieken die onder de communicatiediensten vallen 
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verder bestudeerd en wordt er aangegeven hoe de verkeersgegevens ontstaan en waar men deze uit 
kan halen. Een hoofdstuk later worden de eigenschappen van de vergaarde data onder de loep 
genomen en komen de volledigheid en juistheid van de data aan bod. Aan het einde van de scriptie 
wordt bekeken of het uiteindelijke doel van het opslaan van de verkeersgegevens behaald wordt en 
welke opmerkelijke punten er tijdens het onderzoek boven water zijn gekomen. Dit zal worden 
beschreven in hoofdstuk 4, de conclusie. 
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1. Verkeersgegevens 
 

1.1 Inleiding 

 
In dit hoofdstuk wordt op een abstracte manier bestudeerd welke gegevens onder de 
verkeersgegevens vallen die in de EU richtlijn 2006/24/EG worden beschreven. Door de precieze 
definitie van de gebruikte termen op te stellen, ga ik na welke data- en gegevensstromen onder de 
beschreven verkeersgegevens en telecommunicatiediensten vallen. Zo kan ik beoordelen welke data 
in welk stadium nodig zijn om aan de richtlijn te voldoen.  
 
 Vragen die beantwoord worden in dit hoofdstuk zijn: 

- Welke Europese richtlijnen hebben betrekken op EU richtlijn 2006/24/EG? 
- Wat zijn de precieze definities van de termen die in de richtlijn worden gebruikt? 
- Welke diensten en communicatie vallen onder de termen nu de definities duidelijk zijn? 
- Bestaan er verschillen in data die ervoor zorgen dat de verschillende soorten gegevens 

opgeslagen worden? Dus het verschil tussen telefonie-, email- en internetverkeer. 
- Worden nieuwe technieken (mobiel internet) ook opgenomen? 

 
Om een indruk te krijgen van het ontstaan van de verschillende richtlijnen worden deze worden deze 
in dit hoofdstuk benoemd en omschreven. In deze omschrijvingen wordt er vermeld wat de 
richtlijnen inhouden. Daarop volgend behandel ik de telecommunicatiediensten die in de richtlijnen 
worden benoemd. Na deze inleidende paragrafen gaat het hoofdstuk over wat verkeersgegevens 
precies zijn en welke doelen er met deze gegevens nagestreefd (kunnen) worden. Daarna wordt er 
verder ingegaan op de in de richtlijn opgestelde verkeersgegevens.  
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1.2 De  Europese richtlijnen 

 
De Europese richtlijn waar deze scriptie voornamelijk om draait is richtlijn 2006/24/EG. Deze richtlijn 
is een wijziging op een voorgaande richtlijn. Daarnaast wordt er in richtlijn 2006/24/EG geregeld 
terugverwezen naar andere Europese richtlijnen. Alle verschillende richtlijnen die in de scriptie 
aanbod komen, behandel ik in deze paragraaf. De richtlijnen staan op chronologische volgorde, 
waardoor men de ontwikkeling rondom verkeersgegevens in de richtlijnen kan waarnemen. 
 

1.2.1 Richtlijn Gegevensbescherming (1995)  

De volledige naam van richtlijn 95/46/EG is, ‘Richtlijn 95/46/EG, betreffende de bescherming van 
natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije 
verkeer van die gegevens’. In deze scriptie wordt deze richtlijn Richtlijn Gegevensbescherming 
genoemd. De richtlijn waarborgt de bescherming van de fundamentele rechten en vrijheden van 
natuurlijke personen en  het recht op persoonlijke levenssfeer in het bijzonder. Hierbij mogen 
lidstaten het onderling verstrekken van persoonlijke gegevens tussen de verschillende lidstaten niet 
belemmeren of beperken. Deze richtlijn heeft nog geen betrekking op verkeersgegevens (deze zullen 
pas onderdeel uitmaken van een later opgestelde richtlijn), maar de definities die in deze richtlijn zijn 
opgenomen hebben echter ook betrekking op richtlijn 2006/24/EG. [9546EG] 
 

1.2.2 ISDN Richtlijn (1997) 

De volledige naam van richtlijn 97/66/EG is, ‘Richtlijn 97/66/EG, betreffende de verwerking van 
persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de 
telecommunicatiesector’. Deze richtlijn wordt ook wel de ISDN Richtlijn. Ook in deze scriptie gebruik 
ik deze benaming. Toen deze richtlijn ontworpen is, was de voornaamste publieke 
telecommunicatiedienst spraaktelefonie en maakte ISDN zijn opmars [Asscher2003]. De richtlijn is 
een aanvulling op de Richtlijn Gegevensbescherming. Door deze richtlijn vallen de gegevens van 
telecommunicatieapparatuur en -dienstenbescherming binnen de EU ook onder de Richtlijn 
Gegevensbescherming. [9766EG] 
 

1.2.3 Kader Richtlijn (2002) 

De volledige naam van richtlijn 2002/21/EG is, ‘Richtlijn 2002/21/EG, inzake een gemeenschappelijk 
regelgevingskader voor elektronische-communicatienetwerken en –diensten’. Deze richtlijn wordt 
ook wel de Kader richtlijn genoemden zal zo ook in deze scriptie genoemd worden. Het doel van de 
richtlijn is de regulering van elektronische-communicatiediensten, elektronische- 
communicatienetwerken, bijbehorende faciliteiten en bijbehorende diensten te harmoniseren. In 
deze richtlijn worden definities van de verschillende telecommunicatiediensten gegeven. Deze 
definities hebben ook betrekking op richtlijn 2006/24/EG. 
[200221EG] 
 

1.2.4 Richtlijn Privacy en Elektronische Communicatie (2002) 

De volledige naam van richtlijn 2002/58/EG is, ‘Richtlijn 2002/58/EG, betreffende de verwerking van 
persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de sector elektronische 
communicatie’. Deze richtlijn wordt in deze scriptie Richtlijn Privacy en Elektronische Communicatie  
genoemd. De richtlijn is een aanvulling op de ISDN Richtlijn. De opkomst van pakketgeschakelde  
datatoepassingen die gebaseerd zijn op het Internet Protocol (IP) hebben ervoor gezorgd dat de 
terminologie van de ISDN Richtlijn niet meer aansloot op de technologie. Door de Richtlijn Privacy en 
Elektronische Communicatie  is de terminologie algemeen toepasbaar en niet toegesneden op 
circuitgeschakelde telefonie. Op het laatste moment werd de Richtlijn Privacy en Elektronische 
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Communicatie  van een artikel voorzien dat het mogelijk maakte om een bewaarplicht in te voeren. 
Deze bewaarplicht kon alleen ingevoerd worden mits dat in een democratische samenleving 
noodzakelijk, redelijk en proportioneel is ter waarborging van: 

- de staatsveiligheid,  
- de landsverdediging, 
-  de openbare veiligheid, 
-  of het voorkomen, onderzoeken, opsporen en vervolgen van strafbare feiten of van 

onbevoegd gebruik van het elektronische-communicatiesysteem [BOF2005]. 
De bovenstaande bewaarplicht wordt in de Richtlijn Privacy en Elektronische Communicatie  
uitgewerkt in artikel 15. [200258EG] 
 

1.2.5 Richtlijn Bewaring Verkeersgegevens (2006) 

De volledige naam van richtlijn 2006/24/EG is, ‘Richtlijn 2006/24/EG, betreffende de bewaring van 
gegevens die zijn gegenereerd of verwerkt in verband met het aanbieden van openbaar beschikbare 
elektronische communicatiediensten of van openbare communicatienetwerken en tot wijziging van 
Richtlijn Privacy en Elektronische Communicatie ’. Deze richtlijn wordt ook wel bewaring 
verkeersgegeven richtlijn genoemd en deze benaming hanteer ik ook in deze scriptie. Met de 
Richtlijn Bewaring Verkeersgegevens wordt er gebruik gemaakt van artikel 15 van de Richtlijn Privacy 
en Elektronische Communicatie . Door de Richtlijn Bewaring Verkeersgegevens worden de EU-
lidstaten verplicht om hun wetgeving aan te passen, zodat het mogelijk wordt om verkeergegevens 
van de verschillende telecommunicatiediensten op te slaan en uit te wisselen tussen de EU-lidstaten. 
De bewaring verkeersgegeven richtlijn heeft dus tot doel om de aanbieders van elektronische 
communicatiediensten en openbare communicatienetwerken in de EU-lidstaten te verplichten om 
bepaalde gegevens die door hen gegenereerd of door hen worden verwerkt te bewaren. Tevens 
dienen ze te garanderen dat die gegevens beschikbaar zijn voor het onderzoeken, opsporen en 
vervolgen van ernstige criminaliteit, zoals gedefinieerd in de nationale wetgevingen van de lidstaten. 
[200624EG] 
 
De bepaalde gegevens die in de bewaring verkeersgegevens bedoeld worden zijn de 
verkeersgegevens. Wat deze verkeersgegevens precies inhouden wordt in de volgende paragraaf 
behandeld. In de volgende paragraaf wordt er tevens een beknopte uitleg gegeven over de 
verschillen tussen de telecommunicatiediensten om meer inzicht te hebben in het tot stand komen 
van telecommunicatiegegevens.  
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1.3 Verkeersgegevens, een introductie 

 

1.3.1 Telecommunicatiegegevens 

Bij telecommunicatiediensten ontstaan grote hoeveelheden gegevens over het communicatieproces. 
De gegevens die ontstaan bij communicatieprocessen worden ook wel telecommunicatiegegevens 
genoemd. Onder de telecommunicatiegegevens vallen  [Asscher2003]: 

a. inhoudelijke gegevens 
b. verkeergegevens 
c. locatiegegevens 
d. andere gegevens, zoals NAW gegevens of bancaire gegevens. 

 

 
Figuur 1.1: Indeling telecommunicatiegegevens 

 
Zoals uit de beschrijving van de verschillende richtlijnen gebleken is, zijn de 
telecommunicatiediensten in de loop der jaren veranderd. Hierdoor zijn er ook verschillen ontstaan 
in de manier waarop telecommunicatiegegevens tot stand komen. 
 

1.3.2 ISDN vs IP 

Vanaf het ontstaan van de boom van het WWW (World Wide Web) is het aantal 
telecommunicatiediensten toegenomen. Internettelefonie, e-mail, instant messaging zijn 
voorbeelden van deze telecommunicatiediensten. Ten tijde dat de ISDN-richtlijn werd opgesteld 
(1997) werden de telecommunicatiediensten (die gebruik maken van IP (Internet Protocol)) in veel 
mindere mate gebruikt. In 1997 was het voornaamste communicatiemiddel spraaktelefonie. ISDN is 
de eerste stap in het digitaliseren van spraaktelefonie. Het protocol IP en ISDN vergelijken we met 
elkaar om de verschillen tussen de oude en nieuwe telecommunicatiediensten te vergelijken.  ISDN is 
een techniek waarbij het verschil tussen de telecommunicatiegegevens duidelijk is. ISDN heeft een 
spraakkanaal en een signaleringskanaal. Het spraakkanaal transporteert de gegevens waarin de 
inhoud van de communicatie in zijn opgenomen en het signaleringskanaal zorgt voor het opzetten, in 
standhouden en afbreken van het circuit tussen de beller en de ontvanger van een gesprek. Het 
signaleringskanaal zorgt tevens voor het genereren van de informatie die noodzakelijk is voor de 
facturering. Benodigde gegevens hiervoor zijn begin- en eindtijd van een gespreken en de 
nummergegevens. In de signalering ontstaan de verkeersgegevens. Bij deze techniek is er een 
eenduidige scheiding tussen inhoud en verkeersgegevens. Bij telecommunicatiediensten die gebruik 
maken van het IP protocol is de scheiding tussen de telecommunicatiegegevens niet zo duidelijk. IP is 
een pakketgeschakelde datatoepassing waarbij de telecommunicatiegegevens bij de 
telecommunicatiediensten verschillende technologieën gebruiken. Een voorbeeld hiervan is e-mail. 
Bij e-mail blijkt de scheiding tussen de telecommunicatiegegevens op het eerste gezicht duidelijk, 
maar dit is het geval. De informatie die bij het versturen van een e-mail verstuurd wordt, bestaat 
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namelijk uit adresinformatie (header) en de inhoud. In de header van een e-mail wordt echter ook 
het onderwerp van een e-mail opgenomen, terwijl het onderwerp van een e-mail als inhoud wordt 
gezien. Uit dit voorbeeld blijkt dat de telecommunicatiegegevens niet duidelijk aan te geven zijn bij 
op IP gebaseerde telecommunicatiediensten. Hierdoor sluiten deze technieken niet aan op de wijze 
waarop de ISDN-richtlijn opgesteld is. In de volgende paragraaf wordt aangegeven wat volgens de 
richtlijnen onder verkeersgegevens wordt verstaan en hoe dit per richtlijn wijzigt. 
 

1.3.3 Verkeersgegevens 

De verkeersgegevens die bij de communicatieprocessen ontstaan kunnen, op zichzelf of gekoppeld 
aan andere gegevens, een gedetailleerd beeld geven van het gedrag en interesses van individuen. Er 
bestaan bij verschillende partijen belangstelling voor het gebruik van verkeersgegevens, 
bijvoorbeeld: 

- Bij justitie; voor het opsporen van verdachten 
- Commerciële bedrijven; voor het gebruik van individuele marketing.  

De term verkeersgegevens werd voor het eerst gebruikt in de ISDN Richtlijn. In deze richtlijn staat het 
volgende over verkeersgegevens beschreven: 
 
‘Verkeersgegevens met betrekking tot abonnees en gebruikers die worden verwerkt om oproepen 
tot stand te brengen en die worden opgeslagen door degene die een openbaar 
telecommunicatienetwerk en/of een algemeen beschikbare telecommunicatiedienst verzorgt, 
moeten bij beëindiging van de oproep worden gewist of anoniem gemaakt.’ 
 
Men kan zien dat in deze richtlijn de opslag van verkeersgegevens verboden wordt, alleen de 
gegevens die nodig zijn om de rekening voor de abonnee op te stellen mogen worden opgeslagen. 
Welke gegevens dit zijn staat in de bijlage van de ISDN Richtlijn betreft: 

- het telefoonnummer of de identificatie van het abonneetoestel, 
- het adres van de abonnee en het toesteltype, 
- het totale aantal voor de berekeningsperiode aan te rekenen eenheden, 
- het opgeroepen abonneenummer, 
- het type, het tijdstip van aanvang en de duur van de gedane oproepen en/of de verzonden 

hoeveelheid gegevens, 
- de datum van de oproep/de dienst, 
- andere gegevens betreffende betalingen, zoals vooruitbetaling, betaling in termijnen, 

afsluitingen en aanmaningen. 
 
In de ISDN Richtlijn wordt geen definitie gegeven van verkeersgegevens. Deze definitie staat in artikel 
15 van de Richtlijn Privacy en Elektronische Communicatie  en luidt: 
 
‘Een communicatie kan naamgevings-, nummerings- of adresseringsgegevens omvatten die door de 
verzender van een communicatie of door de gebruiker van een verbinding worden verstrekt om de 
communicatie tot stand te brengen. Wanneer deze gegevens door het netwerk waarover de 
communicatie wordt doorgegeven, worden omgezet om de transmissie tot stand te brengen, 
behoren zij ook tot de verkeersgegevens. Verkeersgegevens kunnen o.a. gegevens zijn met 
betrekking tot de routering, de duur, het tijdstip of het volume van een communicatie, het gebruikte 
protocol, de locatie van de eindapparatuur van de verzender of de ontvanger, het netwerk waarop 
de communicatie begint of eindigt, het begin, het einde of de duur van de verbinding.’ 
 
In de elektronische communicatie richtlijn worden onder artikel 2 ‘definities’ verkeersgegevens als 
volgt gedefinieerd:  
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‘gegevens die worden verwerkt voor het overbrengen van communicatie of voor de facturering 
ervan.’ 
 
 Hieruit blijkt dat de verkeersgegevens verwerkt worden om de overbrenging van spraak of data 
mogelijk te maken en om de facturering naar de gebruiker mogelijk te maken. De gegevens die bij de 
telecommunicatiediensten ontstaan, bestaan, zoals eerder vermeld, niet alleen uit 
verkeersgegevens. Een deel van deze gegevens zijn de locatiegegevens. In de Richtlijn Privacy en 
Elektronische Communicatie  wordt ook over locatiegegevens gesproken. In de richtlijn worden 
onder artikel 2  locatiegegevens als volgt gedefinieerd:  
 
‘gegevens die worden verwerkt in een elektronische-communicatienetwerk waarmee de 
geografische positie van de eindapparatuur van een gebruiker van een algemeen beschikbaar 
elektronische-communicatiedienst wordt aangegeven. ‘ 
 
Verder staat in de Richtlijn Privacy en Elektronische Communicatie  het volgende vermeld over 
locatiegegevens:  
 
‘In digitale mobiele netwerken worden locatiegegevens betreffende de geografische positie van de 
eindapparatuur van de mobiele gebruiker verwerkt om de transmissie van de communicatie mogelijk 
te maken. Dergelijke gegevens zijn verkeersgegevens.‘ 
 
Hieruit blijkt dat locatiegegevens alleen onder de verkeersgegevens vallen, indien zij verwerkt 
worden voor het overbrengen van de communicatie, alle locatiegegevens die worden verwerkt ten 
behoeve van diensten met toegevoegde waarde vallen niet onder verkeersgegevens. Onder de 
diensten met toegevoegde waarde verstaat men diensten die voorzien in geïndividualiseerde 
verkeersinformatie en geleidingsdiensten voor bestuurders. Hierdoor kan het volgende onderscheid 
gemaakt worden: 

- locatiegegevens die een trigger zijn om een communicatie op te zetten naar de 
desbetreffende eindapparatuur, dit is weergegeven in figuur 1.2. 

 

 
Figuur 1.2: locatiegegevens bij een dienst met toegevoegde waarde. 

 
- locatiegegevens die worden vastgelegd wanneer er met de eindapparatuur een 

communicatie tot stand wordt gebracht, hetzij inkomend of uitgaand. Dit is weergegeven in 
figuur 1.3. 

 

 
Figuur 1.3: locatiegegevens bij het tot stand komen van een telefoongesprek. 

 
Bij de geschetste situatie van figuur 1.2 wordt een dienst met toegevoegde waarde getriggerd door 
locatiegegevens. Deze locatiegegevens vallen, volgens de Richtlijn Privacy en Elektronische 
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Communicatie , niet onder verkeersgegevens. Bij de geschetste situatie van figuur 1.3 vallen, volgens 
de Richtlijn Privacy en Elektronische Communicatie , locatiegegevens onder verkeersgegevens.  
 
De Richtlijn Bewaring Verkeersgegevens is, zoals eerder vermeld, een wijziging op de Richtlijn Privacy 
en Elektronische Communicatie . In de Richtlijn Bewaring Verkeersgegevens worden onder artikel 5 
de termen verkeersgegevens en locatiegegevens opgenomen in één term, de gegevens. De definitie 
van gegevens onder de Richtlijn Bewaring Verkeersgegevens is: 
 
‘verkeers- en locatiegegevens, en de daarmee verband houdende gegevens die nodig zijn om de 
abonnee of gebruiker te identificeren.’ 
 
Aangezien ik in deze scriptie het woord ‘gegevens’ op veel verschillende manieren gebruik, wordt de 
term gegevens, zoals deze in de Richtlijn Bewaring Verkeersgegevens wordt vermeld, niet door mij 
overgenomen. De term verkeers- en locatiegegevens wordt door mij in deze scriptie behouden. In de 
Richtlijn Bewaring Verkeersgegevens zijn onder artikel 5 ‘te bewaren categorieën gegevens’ de 
verkeers- en locatiegegevens ingedeeld aan de hand van categorieën. Een voorbeeld van één van 
deze categorieën is; ‘gegevens die nodig zijn om de bron van een communicatie te traceren en te 
identificeren’. Onder elke categorie staat uitgelegd hoe dit moet geschieden per 
telecommunicatiedienst. Een voorbeeld van een telecommunicatiedienst is e-mailverkeer. In tabel  1 
staat de ontwikkeling van verkeersgegevens volgens de EU-richtlijnen schematisch weergegeven. In 
de volgende paragraaf worden de categorieën verkeers- en locatiegegevens van de richtlijn 
doorgenomen.  
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Jaar Richtlijn Definitie Verkeersgegevens Opmerking 

1997 ISDN Richtlijn Geen definitie Binnen deze richtlijn is het 
verboden om verkeersgegevens 
op te slaan na het beëindigen 
van een oproep, tenzij deze 
gegevens anoniem worden 
opgeslagen. Om ervoor te 
zorgen dat de aanbieder kan 
factureren, mogen er een 
aantal gegevens bewaard 
worden 

2002 Richtlijn Privacy en 
Elektronische 
Communicatie  

Gegevens die worden 
verwerkt voor het 
overbrengen van 
communicatie of voor de 
facturering ervan. 

Deze richtlijn is ontstaan 
doordat de terminologie van de 
ISDN Richtlijn niet meer 
aansloot op de techniek. Artikel 
15 van deze richtlijn zorgt 
ervoor dat het mogelijk wordt 
om verkeersgegevens in de 
toekomst op te slaan. 

2006 Richtlijn Bewaring 
Verkeersgegevens 

Verkeers- en 
locatiegegevens, en de 
daarmee verband houdende 
gegevens die nodig zijn om 
de abonnee of gebruiker te 
identificeren 

In deze richtlijn smelten de 
verkeers- en locatiegegevens 
samen tot één gegeven. Dit 
gegevens wordt in categorieën 
onderverdeeld. Deze richtlijn 
verplicht de EU-lidstaten om 
hun wet aan te passen , zodat 
verkeers- en locatiegegevens 
opgeslagen worden door 
aanbieders van openbaar 
beschikbare elektronische 
communicatiediensten of van 
openbare 
communicatienetwerken. 

Tabel 1: Ontwikkeling van de definitie verkeersgegevens en de Europese richtlijnen. 

 
Buiten de Europese richtlijnen bestaan er definities van verkeersgegevens uit 
telecommunicatiediensten. Ook het Cybercrime verdrag [COC2001], verdrag over de bestrijding van 
strafbare feiten die gepleegd worden via computersystemen en –netwerken, geeft een definitie van 
verkeersgegevens. Het verdrag is toegesneden op computergegevens die zijn voortgebracht en 
worden getransporteerd door een computersysteem. Het Cybercrime verdrag zelf valt buiten de 
scope van het onderzoek, maar de definitie die in het verdrag is opgenomen verschaft meer 
duidelijkheid over de omvang van de verkeersgegevens. Onder artikel 1 sub d van het Cybercrime 
verdrag zijn verkeersgegevens gedefinieerd als: 
 
‘alle computergegevens die verband houden met communicatie door middel van een 
computersysteem, voortgebracht door een computersysteem dat onderdeel vormde in de ketting 
van communicatie, die de herkomst van de communicatie, de bestemming, de route, de tijd, de 
datum, de grootte , de duur of het type van de onderliggende dienst aangeven’ 
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Met de herkomst wordt verwezen naar het telefoonnummer, IP-adres of gelijksoortige identificatie 
van een communicatiedienst waaraan een ISP een dienst verleent. De bestemming duidt op de 
gelijksoortige identificatie van de communicatiedienst waarheen de boodschap wordt 
getransporteerd. Voorbeelden van onderliggende diensten zijn e-mail of instant messaging. 
 
Met de informatie die bekend is omtrent de verkeers- en locatiegegevens is het nu mogelijk om een 
overzicht te maken van de benodigde gegevens om tot de verkeers- en locatiegegevens te komen. 
Hierbij maak ik gebruik van de omschrijvingen die opgenomen zijn in de EU-richtlijnen en het 
Cybercrime verdrag. 

- Routering/Transmissie: locatie van de eindapparatuur, herkomst en bestemming, routering, 
het netwerk waarop de communicatie begint en eindigt. 

- Facturering: duur, tijdstip (begin en einde), datum, herkomst en bestemming, het netwerk 
waarop de communicatie begint en eindigt, volume, de locatie van de eindapparatuur, het 
type van de onderliggende dienst. 

- Vorm en omvang: volume (grootte), het gebruikte protocol, het formaat. [Asscher2003] 
 
Zoals eerder vermeld zijn de gegevens die opgeslagen dienen te worden om te komen tot de , 
volgens deze richtlijn,  gewenste verkeers- en locatiegegevens onderverdeeld in categorieën. In het 
volgende hoofdstuk heb ik deze categorieën bestudeerd en uitgewerkt. 
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1.4 Verkeers- en locatiegegevens volgens de Richtlijn Bewaring 

Verkeersgegevens 

 
In de Richtlijn Bewaring Verkeersgegevens zijn onder artikel 5 ‘te bewaren categorieën gegevens’ 
categorieën van verkeers- en locatiegegevens opgenomen. In deze richtlijn staat het besluit dat het 
Europese Parlement en de Raad hebben genomen om de verkeers- en locatiegegevens op te slaan. Er 
staat onder artikel 5 beschreven welke verkeers- en locatiegegevens zij nodig achten voor het 
onderzoeken, opsporen en vervolgen van ernstige criminaliteit. De benodigde verkeers- en 
locatiegegevens zijn volgens de richtlijn: 
 

- De lidstaten zorgen ervoor dat de volgende categorieën gegevens ter uitvoering van deze 
richtlijn worden bewaard: 
� gegevens die nodig zijn om de bron van een communicatie te traceren en te 

identificeren, 
� gegevens die nodig zijn om de bestemming van een communicatie te identificeren, 
� gegevens die nodig zijn om de datum, het tijdstip en de duur van een communicatie te 

bepalen, 
� gegevens die nodig zijn om het type communicatie te bepalen, 
� gegevens die nodig zijn om de communicatieapparatuur of de vermoedelijke 

communicatieapparatuur van de gebruikers te identificeren, 
� gegevens die nodig zijn om de locatie van mobiele communicatieapparatuur te bepalen. 

- Gegevens waaruit de inhoud van de communicatie kan worden opgemaakt, mogen krachtens 
deze richtlijn niet worden bewaard. 

 
De categorieën van verkeers- en locatiegegevens bestaan in de Richtlijn Bewaring Verkeersgegevens 
uit twee elementen, de gegevens die bewaard moeten worden en de gegevens die absoluut niet 
bewaard mogen worden. Door deze opsplitsing wil men naar mijn mening extra benadrukken dat het 
opslaan van inhoudelijke gegevens verboden is. Daardoor heb ik ervoor gekozen deze opsplitsen ook 
in deze scriptie op te nemen. De gegevens die wel bewaard mogen worden zijn de verkeers- en 
locatiegegevens. Deze gegevens worden allen apart uitgewerkt. Per gegevenscategorie worden de 
verkeers- en locatiegegevens ingedeeld per telecommunicatiedienst. Deze 
telecommunicatiediensten zijn: 

- telefonie over een vast netwerk 
- mobiele telefonie 
- internettoegang 
- e-mail over het internet  
- internettelefonie 

Deze telecommunicatiediensten worden in hoofdstuk 2 verder uitgewerkt.  
 
De gegevens die niet mogen worden opgeslagen zijn gegevens over de inhoud van de communicatie. 
Deze gegevens over de inhoud maken deel uit van de vier onderdelen van de 
telecommunicatiegegevens, zie paragraaf 1.3.1 Telecommunicatiegegevens . Het is met de Richtlijn 
Bewaring Verkeersgegevens niet mogelijk om bijvoorbeeld het surfgedrag van iemand vast te leggen 
of de inhoud van een e-mail door te nemen. Aan het einde van hoofdstuk 1 wordt hier verder op 
ingegaan, zie paragraaf 1.4.2 Inhoudelijke gegevens. 
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1.4.1 Bewaring verkeers- en locatiegegevens 

Ter verbetering van het onderzoeken, opsporen en vervolgen van ernstige criminaliteit is er door 
verschillende lidstaten eigen wetgeving ontworpen om verkeers- en locatiegegevens op te slaan. 
Deze nationale bepalingen vertonen onderling aanzienlijke verschillen, zoals categorieën 
te bewaren verkeers- en locatiegegevens, de bewaringsvoorwaarden en bewaringstermijnen 
[BOF2005].  
 
Met de Richtlijn Bewaring Verkeersgegevens dienen alle EU-lidstaten de verkeers- en 
locatiegegevens op een uniforme wijze op te slaan. De vijf categorieën waarin deze verkeers- en 
locatiegegevens zijn ingedeeld, worden alle vijf uitgewerkt. 
 
 

1. ‘gegevens die nodig zijn om de bron van een communicatie te traceren en te identificeren,’ 
 
Onder deze categorie worden de telecommunicatiediensten in tweeën gesplitst, zodat de 
bijpassende gegevens van een telecommunicatiedienst opgeslagen worden. Men onderscheidt 
hierin: 

- telefonie over het vaste net en mobiele telefonie 
- internettoegang, e-mail over het internet en internettelefonie 

Verder komen de volgende twee termen in de categorie voor, traceren en identificeren. De richtlijn 
geeft zelf geen definitie voor deze twee werkwoorden. Toch is het noodzakelijk te weten wat met 
deze werkwoorden bedoeld wordt. Om hierover duidelijkheid te verschaffen, heb ik ‘traceren’ en 
‘identificeren’ in deze scriptie als volgt gedefinieerd: 

- traceren: men wil de bron van een communicatie traceren. Hiermee wil men de herkomst de 
initiatiefnemer van de communicatie weten op dat moment. Om dit te kunnen bepalen dient 
der herkomst van de communicatie opgespoord te worden door de routering van de 
communicatie. 

- identificeren: het identificeren van de bron van een communicatie wordt er nagetrokken wie 
het initiatief heeft genomen om de communicatie op te starten. Men wil de identiteit van de 
initiatiefnemer vaststellen. Dit kan alleen gebeuren wanneer de persoon of het apparaat is 
getraceerd. 

 

 
Figuur 1.4: een schematische ondersteuning voor de betekenis van traceren en identificeren. 

 
In het geval van telefonie over het vaste net en mobiele telefonie wordt, volgens de Richtlijn 
Bewaring Verkeersgegevens, de bron van de communicatie met de volgende gegevens 
geïdentificeerd: 

- het telefoonnummer van de oproeper, 
- de naam en adres van de abonnee of de geregistreerde gebruiker. 

Oproeper Oproeper

Ontvanger

Ontvanger

Ontvanger

Openbaar communicatie 

netwerk

Traceren Identificeren
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Bij internettoegang, e-mail over het internet en internettelefonie wordt volgens de Richtlijn Bewaring 
Verkeersgegevens de bron van de communicatie met de volgende gegevens geïdentificeerd: 

- toegewezen gebruikersidentificatie(s), bijvoorbeeld een Skype ID of e-mailadres,  
- de gebruikersidentificatie en het telefoonnummer toegewezen aan elke communicatie die 

het publieke telefoonnetwerk binnenkomt, 
- naam en adres van de abonnee of de geregistreerde gebruiker aan wie het IP-adres, de 

gebruikersidentificatie of het telefoonnummer is toegewezen. 
 

In deze categorie gegevens wordt behandeld vanaf welke locatie, met bijbehorende identificatie van 
de gebruiker, er wordt getracht op dat moment een communicatie tot stand te brengen. Met het 
identificeren wil men dus de identiteit van een rechtspersoon of natuurlijk persoon achterhalen. 
 
 

2. ‘gegevens die nodig zijn om de bestemming van een communicatie te identificeren,’ 
 
Onder deze categorie worden de telecommunicatiediensten in tweeën gesplitst, zodat de 
bijpassende gegevens van een telecommunicatiedienst opgeslagen worden. Men onderscheidt 
hierin: 

- telefonie over het vaste net en mobiele telefonie 
- e-mail over het internet en internettelefonie 

In deze categorie wordt de term bestemming gebruikt. In de richtlijn wordt geen definitie gegeven 
van deze term. Toch dient het duidelijk te zijn wat hiermee bedoeld wordt. In deze scriptie gebruik ik 
voor de term bestemming de definitie: het beoogde doel waarmee de communicatie tot stand dient 
te worden gebracht. In deze categorie wordt behandeld wat de gebruikersidentificatie is van de 
ontvanger of de geregistreerde gebruiker die ontvanger is van de tot stand gekomen communicatie. 
De gebruikersidentificatie wordt in de richtlijn als volgt gedefinieerd: 
 
 ‘een unieke identificatie die aan een persoon wordt toegewezen wanneer deze zich abonneert 
op of registreert bij een Internettoegangdienst of internetcommunicatiedienst’.   
 
Een unieke identificatie kan bijvoorbeeld een telefoonnummer, Skype-ID of e-mailadres zijn.  
In het geval van telefonie over het vaste net en mobiele telefonie wordt, volgens de Richtlijn 
Bewaring Verkeersgegevens, de bestemming van de communicatie met de volgende gegevens 
geïdentificeerd: 

- het telefoonnummer (de telefoonnummers) die werden opgeroepen en, in het geval van 
aanvullende diensten zoals call forwarding of call transfer, het nummer (de nummers) 
waarnaar de verbinding is doorgeleid, 

- naam (namen) en adres (adressen) van de abonnee(s) of de geregistreerde gebruiker(s). 
 
Bij internettoegang, e-mail over het internet en internettelefonie wordt volgens de Richtlijn Bewaring 
Verkeersgegevens de bestemming van de communicatie met de volgende gegevens geïdentificeerd: 

- de gebruikersidentificatie of telefoonnummer van de beoogde ontvanger(s) van een 
internettelefoonoproep, 

- naam (namen) en adres (adressen) van de abonnee(s) of de geregistreerde gebruiker(s) en 
de gebruikersidentificatie van de beoogde ontvanger van de communicatie. 

 
In deze categorie gegevens wordt behandeld welke locatie, met bijbehorende identificatie van de 
gebruiker, op dat moment de bestemming is van de tot stand gebrachte communicatie. Met de 
locatie wordt de plek van de aansluiting van de communicatiedienst bedoeld, bijvoorbeeld bij een 
Internetaansluiting is dit het adres waar de desbetreffende Internetaansluiting aanwezig is. Met het 
identificeren wil men de identiteit van een rechtspersoon of natuurlijk persoon achterhalen. 
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3.  ‘gegevens die nodig zijn om de datum, het tijdstip en de duur van een communicatie te 
bepalen,’ 

 
Onder deze categorie worden de telecommunicatiediensten in tweeën gesplitst, zodat de 
bijpassende gegevens van een telecommunicatiedienst opgeslagen worden. Men onderscheidt 
hierin: 

- telefonie over een vast netwerk en mobiele telefonie 
- internettoegang, e-mail over het internet en internettelefonie 

In deze categorie worden geen termen gebruikt die nadere toelichting nodig hebben.  
De gegevens die de Richtlijn Bewaring Verkeersgegevens nodig acht om datum, tijdstip en duur van 
de communicatie op te slaan zijn bij telefonie over het vaste net en mobiele telefonie: 

- datum en tijdstip van aanvang van de verbinding, 
- datum en tijdstip van einde van de verbinding. 

 
Bij internettoegang, e-mail over het internet en internettelefonie zijn dit: 

- datum en tijdstip van de log-in en log-off van een internetsessie (gebaseerd op een bepaalde 
tijdzone) samen met het IP-adres, hetzij statisch, hetzij dynamisch, dat door de aanbieder 
van een Internettoegangdienst aan een communicatie is toegewezen, en de 
gebruikersidentificatie van de abonnee of geregistreerde gebruiker, 

- de datum en tijdstip van de log-in en log-off van een e-maildienst over het internet of 
internettelefoniedienst gebaseerd op een bepaalde tijdzone; 

 
 

4. ‘gegevens die nodig zijn om het type communicatie te bepalen,’ 
 
Onder deze categorie worden de telecommunicatiediensten in tweeën gesplitst, zodat de 
bijpassende gegevens van een telecommunicatiedienst opgeslagen worden. Men onderscheidt 
hierin: 

-  telefonie over een vast netwerk en mobiele telefonie 
-  e-mail over het internet en internettelefonie 

 
In deze categorie heeft men het over een type communicatie. De richtlijn geeft hier geen definitie 
voor en heeft het verder over telefoondienst en internetdienst. Het is duidelijke dat onder de 
verschillende telecommunicatiediensten er nog typen communicatie worden onderkent. De termen 
telefoondienst en internetdienst worden verder uitgewerkt. 

- telefoondienst: de richtlijn geeft de volgende definitie voor een telefoondienst: ‘oproepen 
(met inbegrip van spraak, voicemail, conference call of call-gegevens), aanvullende diensten 
(met inbegrip van call forwarding en call transfer), messagingen multimediadiensten (met 
inbegrip van short message service (SMS), enhanced media service (EMS) en multimedia 
service (MMS))’  

- Internetdienst: de richtlijn geeft geen definitie voor een Internetdienst. De term 
Internetdienst wordt gebruikt in combinatie met e-mail over het Internet en telefonie over 
het Internet. In deze scriptie gebruik ik de volgende definitie voor een Internetdienst: de 
dienst die het mogelijk maakt om een e-mail en Internettelefonie communicatie tot stand te 
brengen. Het betreft niet de Internettoegang, maar de dienst op het WWW die een e-mail of 
Internettelefonie communicatie mogelijk maakt. 

 
In deze categorie behandel ik welk type van communicatie binnen de telecommunicatiediensten 
wordt gebruikt tijdens de tot stand gekomen verbinding. Om tot deze informatie te komen dient 
volgens de Richtlijn Bewaring Verkeersgegevens, in het geval van telefonie over een vast netwerk en 
mobiele telefonie, de telefoondienst te worden opgeslagen. Voorbeelden van telefoondiensten zijn 
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SMS, MMS en oproepen. Bij e-mail over het internet en internettelefonie dient deze informatie te 
ontstaan door de gebruikte internetdienst op te slaan. Voorbeelden van deze internetdiensten zijn 
Hotmail en Skype. In de Engelstalige versie van de Richtlijn Bewaring Verkeersgegevens wordt 
Internetdienst, Internet service genoemd. 
 
 

5. ‘gegevens die nodig zijn om de communicatieapparatuur of de vermoedelijke 
communicatieapparatuur van de gebruikers te identificeren,’ 

 
Onder deze categorie worden de telecommunicatiediensten in drieën gesplitst, zodat de bijpassende 
gegevens van een telecommunicatiedienst opgeslagen worden. Men onderscheidt hierin: 

- telefonie over een vast netwerk  
- mobiele telefonie 
- internettoegang, e-mail over het internet en internettelefonie 

In deze categorie wordt de term communicatieapparatuur gebruikt. In de richtlijn wordt er geen 
volledige definitie gegeven van deze term. In de Richtlijn Privacy en Elektronische Communicatie  
wordt het woord communicatie gedefinieerd: (in de Richtlijn Bewaring Verkeersgegevens staat dat 
de definities van de Richtlijn Privacy en Elektronische Communicatie  ook van krijgt zijn in de Richtlijn 
Bewaring Verkeersgegevens), aan de hand van deze definitie wordt communicatieapparatuur 
gedefinieerd:  

- Communicatie: ‘informatie die wordt uitgewisseld of overgebracht tussen een eindig aantal 
partijen door middel van een openbare elektronische-communicatiedienst. Dit omvat niet de 
informatie die via een omroepdienst over een elektronische- communicatienetwerk wordt 
overgebracht, behalve wanneer de informatie kan worden gerelateerd aan de 
identificeerbare abonnee of gebruiker die de informatie ontvangt.’ 

- Apparatuur: bij elkaar horende mechanische hulpmiddelen1 
 
Voor het begrip identificeren kunnen we de definitie toepassen die bij gegevenscategorie 1 gebruikt 
is. Bij het identificeren van de bron van een communicatie wordt nagetrokken wie het initiatief heeft 
genomen om de communicatie op te starten. Men wil de identiteit van de initiatiefnemer vaststellen. 
Dit kan alleen gebeuren wanneer de persoon of het apparaat is getraceerd. Identificeren heeft bij de 
gegevens categorie ‘gegevens die nodig zijn om de communicatieapparatuur of de vermoedelijke 
communicatieapparatuur van de gebruikers te identificeren’ betrekking op het identificeren van 
apparatuur, in plaats van natuurlijke personen en rechtspersonen. Om tot deze informatie van 
telefonie over het vaste netwerk te komen, dienen, volgens de Richtlijn Bewaring Verkeersgegevens, 
de oproepende en opgeroepen nummers opgeslagen te worden. Bij mobiele telefonie dienen, 
volgens de richtlijn bewaring verkeersgegevens, de volgende gegevens opgeslagen te worden:  

- de oproepende en opgeroepen nummers, 
- de International Mobile Subscriber Identity (IMSI) van de oproepende deelnemer, 
- de International Mobile Equipment Identity (IMEI) van de oproepende deelnemer, 
- de IMSI van de opgeroepen deelnemer, 
- de IMEI van de opgeroepen deelnemer, 
-  in geval van vooraf betaalde anonieme diensten, datum en tijdstip van de eerste activering 

van de dienst en aanduiding (Cell ID) van de locatie waaruit de dienst is geactiveerd. 
 
In het geval van internettoegang, e-mail over het internet en internettelefonie dienen, volgens de 
richtlijn bewaring verkeersgegevens, de volgende gegevens opgeslagen te worden: 

- het inbellende nummer voor een inbelverbinding, 
- de digital subscriber line (DSL) of ander eindpunt van de initiatiefnemer van de communicatie 

                                                           
1
 Bron: www.vandale.nl 
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In deze categorie wordt behandeld welke apparatuur bij de verschillende telecommunicatiediensten 
wordt gebruikt, tijdens de tot stand gekomen verbinding.  
 
 

6. ‘gegevens die nodig zijn om de locatie van mobiele communicatieapparatuur te bepalen.’ 
 
Onder deze categorie wordt alleen de telecommunicatiedienst mobiele telefonie behandeld. De 
locatie waarin de communicatieapparatuur zich bevind wil men bepalen door de celidentiteit aan het 
begin van de verbinding op te slaan. In de Richtlijn Bewaring Verkeersgegevens wordt een 
celidentiteit (Cell ID) als volgt gedefinieerd: de unieke code van een cel van waaruit een mobiele 
telefonieoproep werd begonnen of beëindigd’.  In deze categorie wordt behandeld vanuit welke 
locatie een mobiele communicatie wordt gestart. 
 
Opvallende punten: 

- Bij de categorieën 1 en 2 is het opvallend dat hierin niet dezelfde telecommunicatiediensten 
zijn opgenomen. Men wil wel de bron identificeren van een internettoegang, maar niet wat 
de bestemming is van de internettoegang.  

- Bij categorie 4 is het opvallend dat het type communicatie van Internettoegang niet wordt 
opgeslagen. Tevens zijn in de definitie van telefoondienst letterlijke technologieën 
opgenomen. Dit is opvallend, omdat daardoor een nieuwe technologie van een 
telefoondienst niet onder deze richtlijn komt te vallen. 

- Tevens wordt er bij categorie 4 geen definitie gegeven van een Internetdienst. Aangezien dit 
een ruim begrip is, is het zeer wenselijk dat duidelijk wordt gemaakt welke internetdiensten 
binnen de scope vallen van de Richtlijn Bewaring Verkeersgegevens. 

- Bij categorie 5 wordt alleen opgeslagen in welk CellID de mobiele communicatie apparatuur 
zich bevindt bij het begin van de communicatie. 

- In het begin van het hoofdstuk zijn telecommunicatiegegevens opgesplitst in vier soorten 
(inhoud, verkeersgegevens, locatiegegevens en andere gegevens). Daarnaast is gebleken dat 
de verkeersgegevens en locatiegegevens bij elkaar gevoegd zijn, waardoor er eigenlijk drie 
soorten telecommunicatiegegevens over blijven. Bij het bestuderen van de 
gegevenscategorieën van de Richtlijn Bewaring Verkeersgegevens kan geconstateerd worden 
dat er ook ‘andere gegevens’ tot verkeers- en locatiegegevens behoren.  Bij de 
gegevenscategorieën 1 en 2 worden adresgegevens van abonnees opgeslagen. 

  
Het verschilt per telecommunicatiedienst welke categorieën van verkeers- en locatiegegevens er 
opgeslagen dienen te worden, tevens verschilt ook nog per telecommunicatiedienst welke gegevens 
hiervoor nodig zijn. Om het nog complexer te maken is het mogelijk dat de verkeers- en 
locatiegegevens uit de inhoud van de telecommunicatiegegevens moet worden gehaald, om deze 
gegevens vast te leggen. Maar in de richtlijn onder artikel 2 te bewaren categorieën gegevens staat 
het volgende: 
 
‘Gegevens waaruit de inhoud van de communicatie kan worden opgemaakt, mogen krachtens deze 
richtlijn niet worden bewaard.’ 
 
De scheidslijn tussen inhoud en verkeers- en locatiegegevens is niet eenduidig. In de volgende 
paragraaf wordt er ingegaan op de grens tussen inhoudelijke gegevens en verkeers- en 
locatiegegevens. 
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1.4.2 Inhoudelijke gegevens 

In de Richtlijn Bewaring Verkeersgegevens wordt onder artikel 1 ‘onderwerp en werkingssfeer’ het 
volgende vermeld: 
 
‘Deze richtlijn heeft betrekking op verkeers- en locatiegegevens van natuurlijke en rechtspersonen, 
evenals op de daarmee verband houdende gegevens die nodig zijn om de abonnee 
of geregistreerde gebruiker te identificeren. Zij is niet van toepassing op de inhoud van elektronische 
communicatie, de informatie die wordt geraadpleegd met behulp van een elektronisch 
communicatienetwerk daaronder begrepen.’ 
 
Hieruit concludeer ik dat bij de juridische definitie van verkeers- en locatiegegevens wordt uitgegaan 
van een scheiding tussen inhoud van de communicatie en de verkeers- en locatiegegevens die zorgen 
voor het overbrengen van deze inhoud van zender naar ontvanger. Om ervoor te zorgen dat de 
behandeling van de inhoud en van de verkeers- en locatiegegevens op verschillende manieren 
gebeurt, dient de scheiding tussen de inhoud en de verkeers- en locatiegegevens helder te zijn. De 
inhoud van de elektronische communicatie mag immers niet opgeslagen worden. Om de scheiding 
helder te krijgen is de ontwikkeling van telecommunicatiediensten van belang vanaf de ISDN-richtlijn, 
omdat de term verkeersgegevens hierin het eerst genoemd werd. In de periode dat de ISDN-richtlijn 
werd ontworpen was spraaktelefonie, zoals eerder vermeld,  de voornaamste publieke 
telecommunicatiedienst. Hierbij heb ik geconstateerd dat de scheiding tussen inhoud en 
verkeersgegevens bij ISDN veel eenvoudiger aan te geven is dan de op IP gebaseerde diensten. In de 
herziene Richtlijn Privacy en Elektronische Communicatie  wordt de terminologie aangepast aan de 
nieuwe ontwikkelingen. De vraag is hoe duidelijk de grens blijft tussen inhoud en verkeersgegevens 
met de nieuwe technologie. Daarnaast is in hoofdstuk 1 aangegeven dat de term verkeersgegevens 
per nieuwe EU richtlijn uitgebreid wordt, hierdoor dienen niet alleen de verkeersgegevens 
geregistreerd te worden, maar ook de locatiegegevens.  
 
De scheiding tussen inhoud en verkeersgegevens wordt bemoeilijkt door de volgende factoren: 

- het aanbod van meerdere telecommunicatiediensten 
- de uitbreiding van de verkeersgegevens met de locatiegegevens. 

 Om de scheiding tussen inhoud en verkeers- en locatiegegevens in deze nieuwe situatie helder te 
krijgen wordt er per telecommunicatiedienst bekeken welke gegevens door de Richtlijn Bewaring 
Verkeersgegevens verplicht dienen te worden opgeslagen. In het volgende hoofdstuk ga ik per 
telecommunicatiedienst na of met de opslag van de verkeers- en locatiegegevens wel of geen 
inhoudelijke gegevens worden opgeslagen.  
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2. Telecommunicatiediensten 
 

2.1 Inleiding 

 
Het is bekend welke gegevens opgeslagen dienen te worden, volgens de Richtlijn Bewaring 
Verkeersgegevens, door de aanbieders van de openbaar beschikbare elektronische 
communicatiediensten en van openbare communicatienetwerken. In dit hoofdstuk verdiep ik mij in 
de verschillende soorten telecommunicatiediensten. De verschillende telecommunicatiediensten 
komen allen apart aan bod. Voor de nieuwe telecommunicatiediensten is het vooral van belang dat 
het duidelijk is welke van deze diensten onder de richtlijn vallen en welke niet. Het doel van het 
hoofdstuk is om op het einde van het hoofdstuk een antwoord te hebben op de onderstaande 
vragen: 

- Welke telecommunicatiediensten vallen onder de Richtlijn Bewaring Verkeersgegevens? 
- Hoe functioneren de telecommunicatiediensten? 
- Welke data dient te worden opgeslagen om aan de wetgeving te kunnen voldoen? 

 
Het hoofdstuk zal uitsluitend gaan over de verschillende telecommunicatiediensten. De 
telecommunicatiediensten worden alle vijf apart behandeld. De vijf telecommunicatiediensten zijn: 

- telefonie over een vast netwerk 
- mobiele telefonie 
- Internettoegang 
- e-mail over het Internet  
- Internettelefonie 

De opbouw per telecommunicatiedienst is als volgt. Ik behandel de definitie van de desbetreffende 
telecommunicatiedienst. Hiermee wordt gekeken naar de definities in de Richtlijn Bewaring 
Verkeersgegevens en de richtlijnen die hierop betrekking hebben. Daaropvolgend komen de vormen 
aan bod waarin de telecommunicatiedienst wordt aangeboden. Voorbeelden van vormen van de 
telecommunicatiedienst e-mail zijn e-mail van een Internetprovider (bijvoorbeeld Planet Internet) en 
e-mail van een e-mailprovider (bijvoorbeeld Hotmail). Per vorm wordt de techniek van de vorm 
behandeld en de gegevensstromen. De gegevensstromen zijn belangrijk om erachter te komen of de 
gewenste verkeers- en locatiegegevens hieruit achterhaald kunnen worden. Onder scheidslijn wordt 
beschreven of het mogelijk is om verkeers- en locatiegegevens op te slaan zonder dat hierbij 
inhoudelijke informatie wordt opgeslagen. In het vorige hoofdstuk is behandeld dat dit laatste uit ten 
boze is. De scheidslijn tussen verkeers- en locatiegegevens enerzijds en inhoudsgegevens anderzijds 
is hierdoor een belangrijke factor. Daarna wordt in een tabel weergegeven welke gegevens volgens 
de richtlijn opgeslagen dienen te worden voor de telecommunicatiedienst. Deze tabel bestaat uit 3 
kolommen. In de eerste twee kolommen staan de gegevenscategorie en de daarbij horende 
gegevens die uit de Richtlijn Bewaring Verkeersgegevens afkomstig zijn. In de derde kolom staat 
beschreven hoe de gegevens uit de besproken technologie worden gehaald.  
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2.2 Telefonie over een vast netwerk 

 

2.2.1 Definitie 

In de Richtlijn Bewaring Verkeersgegevens wordt de volgende definitie gegeven voor telefoondienst: 
 
‘oproepen (met inbegrip van spraak, voicemail, conference call of call-gegevens), aanvullende 
diensten (met inbegrip van call forwarding en call transfer), messaging en multimediadiensten (met 
inbegrip van short message service (SMS), enhanced media service (EMS) en multimedia service 
(MMS))’ 
 
Met deze richtlijn is er duidelijk wat er wordt verstaan onder een telefoondienst, maar niet wat er 
wordt verstaan onder telefonie over een vast netwerk. In deze scriptie ben ik ervan uit gegaan dat de 
relatief oudere vormen van telefonie, Public Switched Telephone Network (PSTN) onder telefonie 
over een vast netwerk vallen. Het is ook mogelijk om Internettelefonie hierbij te betrekken, maar 
deze wordt apart behandeld. De techniek van Internettelefonie verschilt zeer van PSTN. In 
tegenstelling tot PSTN is Internettelefonie niet circuitgeschakeld is maar pakketgeschakeld. Een 
aantal aanvullende diensten die in de definitie staan beschreven zijn niet mogelijk met telefonie over 
een vast netwerk. SMS, EMS en MMS zijn diensten uit de mobiele telefonie. Alleen SMS berichten 
hebben de overstap gemaakt naar telefonie over een vast netwerk2. Het versturen en ontvangen 
EMS en MMS is niet mogelijk. Om gebruik te kunnen maken van telefonie over een vast netwerk 
dient een gebruiker abonnee te zijn bij de aanbieder van de telecommunicatiedienst. Een gebruiker 
krijgt dan één of meerdere nummers toegewezen waar hij of zij op bereikbaar is. De abonnee staat 
geregistreerd onder zijn telefoonnummer, hierdoor kan de aanbieder de kosten voor het gebruik aan 
de abonnee factureren. 
 

2.2.2 Vormen 

Telefonie over een vast netwerk mogelijk is op meerdere manieren mogelijk, POTS en ISDN. POTS en 
ISDN vallen onder PSTN [Derksen2003]. Onder PSTN valt de telefonie die circuitgeschakeld is. Bij deze 
transporttechniek moet eerst de verbinding tussen de stations die gegevens willen uit wisselen, tot 
stand worden gebracht. Deze verbinding wordt stap voor stap via knooppunten in het netwerk 
opgebouwd. Wanneer er iemand gebeld wordt, wordt een hele keten van verbindingen van 
telefooncentrale naar telefooncentrale tot aan het gebelde toestel opgebouwd. 
 
PSTN is de benaming van het wereldwijd gebruikte telefonienetwerk. Oorspronkelijk is PSTN alleen 
bedoeld voor analoge telefonie. De diensten die in Nederland onder PSTN vallen zijn POTS en ISDN. 
De twee technieken maken gebruik van hetzelfde netwerk van telefooncentrales, welke in Nederland 
heden te dagen volledig gedigitaliseerd zijn. Het verschil tussen ISDN en POTS is nu alleen nog maar 
de eindpunten. Niet alle EU-lidstaten hebben een volledig gedigitaliseerd telefoonnetwerk. 
 
Bij het uitleggen van de eindpunten van PSTN, wordt er uitgegaan van de situatie in Nederland. 
Plain Old Telephone Service (POTS): Het analoge eindpunt van het PSTN, dus de klassieke analoge 
telefoonlijn bij de gebruiker thuis. Het eindpunt van POTS is analoog. De verbinding bij POTS dient 
altijd gedigitaliseerd te worden voordat deze de telefooncentrale binnenkomt. Datacommunicatie is 
bij POTS mogelijk. Bij datacommunicatie over POTS is het niet mogelijk om tevens spraak te 
verzenden. 
Integrated Services Digital Network (ISDN): Het eindpunt van het PSTN is digitaal. Hierdoor ontstaat 
er een volledig digitale verbinding. Door deze digitale verbinding is het netwerk niet alleen voor 

                                                           
2
 Bron: SMS voor uw vaste telefoon, www.kpn.com 
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spraak geschikt, maar ook voor (gelijktijdige) datacommunicatie. Er zijn meerdere soorten ISDN, deze 
zijn: 

- ISDN-1, men beschikt over één communicatiekanaal. Men kan niet tegelijkertijd verbonden 
zijn met het Internet en bellen of gebeld worden. 

- ISDN-2, men beschikt over twee communicatiekanalen via één aansluiting. Hierdoor wordt 
het mogelijk om gelijktijdig te bellen en verbonden te zijn met het Internet. 

- ISDN-30, men beschikt over 30 communicatiekanalen via één aansluiting. Deze vorm van 
ISDN wordt toegepast bij grotere bedrijven met veel spraak en/of data verkeer. 

 

2.2.3 Gegevensstromen 

ISDN-2 [Couch2001] 
De data rate van N-ISDN (Narrowband ISDN) is 144 Kbits/s. Dit is opgedeeld in twee B-kanalen van 
beide 64 Kbits/s en één D-kanaal van 16 Kbits/s.  
Bij de term ‘B-kanalen’ staat B voor Bearer, oftewel ‘drager’. B-kanalen zijn dragers van de 
verbinding. Deze kanalen zorgen voor de overdracht van spraak en data.  
Het D-kanaal, waarbij de D voor Delta staat, zorgt voor de signalering. Oftewel het ontstaan, 
onderhouden en afbreken van een verbinding.  
 
POTS 

POTS is verbonden aan PSTN door middel van een analoge verbinding. Bij elke abonnee loopt er een 
dubbele koperen draad van de POTS aansluiting tot een kabelverdeler. Op deze kabelverdeler komen 
alle koperen verbindingen van een wijk binnen. Op de analoge verbinding wordt de spraak 
getransporteerd over een 3 kHz wide-band analoog signaal. Dit signaal wordt gedigitaliseerd bij de 
kabelverdeler. De signalering op het analoge gedeelte van het netwerk worden geregeld door Dual 
Tone Multifrequency (DTMF) tonen [Hamdi2000]. DTMF is een “inband” systeem. Hiermee wordt 
bedoeld dat deze signaaldata in dezelfde frequentieband zit als de hoofddata, de spraakband. Terwijl 
men op de toetsen drukt, wordt het luistergedeelte van de telefoon even uitgeschakeld, zodat men 
zelf de toontjes nauwelijks hoort. Drukt men tijdens een gesprek op de toetsen, dan hoort de 
gesprekspartner ze wel. Dual tone betekent dat er twee frequenties tegelijk worden uitgezonden. In 
totaal zijn er acht frequenties. Steeds wordt er één van de vier laagste en één van de vier hoogste 
tegelijk uitgezonden. Er zijn hierdoor zestien verschillende combinaties in een matrix van vier bij vier. 
De frequenties zijn zo gekozen dat er door menging van deze frequenties geen frequentie kan 
ontstaan die bij deze acht staat. De menging van twee tonen zorgt ervoor dat een decoder niet 
toevallig reageert op spraakinformatie [Polyzois1999]. 
 

2.2.4 Scheidslijn 

De scheidslijn tussen verkeers- en locatiegegevens en inhoudelijke gegevens is duidelijk. Bij POTS 
worden signaleringsgegevens nooit tegelijk met inhoudelijke gegevens verstuurd, omdat dit 
technisch niet mogelijk is. Aangezien de signaleringsgegevens over dezelfde band als het analoog 
signaal verstuurd wordt. In het geval van ISDN is er een apart kanaal dat ervoor zorgt dat de 
verbinding tot stand wordt gebracht en gehouden en een verbinding wordt afgebroken.  
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2.2.5 Gewenste gegevens  

Met de omschrijvingen van de telecommunicatiedienst ‘telefonie over een vast netwerk’ en de 
benodigde verkeers- en locatiegegevens, ben ik tot de onderstaande tabel gekomen. Deze tabel laat 
zien op welke wijze de benodigde verkeers- en locatiegegevens uit de gegevensstroom van de 
telecommunicatiedienst kan worden gefilterd. 
 

Gegevenscategorie Communicatiedienst:  

telefonie over een vast netwerk 

Gegevens uit technologie 

Traceren en identificeren 
bron van een communicatie  

- het telefoonnummer van de oproeper, 
- naam en adres van de abonnee of de 
geregistreerdegebruiker; 

D-kanaal, a.h.v. het 
telefoonnummer kunnen 
abonneegegevens worden 
opgehaald. 

Identificeren bestemming 
van een communicatie 
 
 

- het telefoonnummer (de 
telefoonnummers) die werden 
opgeroepen en, in het geval van 
aanvullende diensten zoals call 
forwarding of call transfer, het nummer 
(de nummers) waarnaar de verbinding 
is doorgeleid, - naam (namen) en adres 
(adressen) van de abonnee(s) of de 
geregistreerde gebruiker(s 

D-kanaal, a.h.v. het 
telefoonnummer kunnen 
abonneegegevens worden 
opgehaald.  

Bepalen van datum, tijdstip 
en duur van een 
communicatie 

- datum en tijdstip van aanvang en 
einde van de verbinding 

D-kanaal zorgt voor het 
ontstaan en beëindigen van 
de verbinding. 

Bepalen van type 
communicatie  

- de gebruikte telefoondienst POTS of ISDN 

Identificeren van 
communicatieapparatuur of 
de vermoedelijke 
communicatieapparatuur 
van de gebruikers  

- het/de oproepende en opgeroepen 
nummer(s) 

Uit de signaleringsgegevens 
kunnen de nummers 
achterhaald worden. 

Tabel 2: Gewenste gegevens voor telefonie over een vast netwerk 

 
In de tabel is te zien dat de communicatieapparatuur kan worden achterhaald door het opslaan van 
oproepende en opgeroepen nummer(s). Het lijkt erop dat deze tabel hierdoor foutief is opgesteld, 
aangezien het oproepende of opgeroepen nummer niets zegt over de identificatie van het 
communicatieapparaat. Toch is deze tabel juist, aangezien de benodigde gegevens rechtstreeks uit 
de Richtlijn Bewaring Verkeersgegevens overgenomen zijn [200624EG]. Door het opslaan van 
oproepende en opgeroepen nummers is het volgens de Richtlijn Bewaring Verkeersgegevens 
mogelijk om (vermoedelijke) communicatieapparatuur van gebruikers te achterhalen. Naar mijn 
mening is dit vrijwel onmogelijk. 
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2.3 Mobiele telefonie 

 

2.3.1 Definitie 

In de Richtlijn Bewaring Verkeersgegevens wordt de volgende definitie gegeven voor telefoondienst: 
 
‘oproepen (met inbegrip van spraak, voicemail, conference call of call-gegevens), aanvullende 
diensten (met inbegrip van call forwarding en call transfer), messaging en multimediadiensten (met 
inbegrip van short message service (SMS), enhanced media service (EMS) en multimedia service 
(MMS))’ 
 
Deze richtlijn maakt duidelijk wat wordt verstaan onder een telefoondienst, maar niet wat er wordt 
verstaan onder mobiele telefonie. Iemand is mobiel indien men draadloos een telefoondienst tot zijn 
beschikking heeft. Er zijn meerdere mogelijkheden om een draadloze telefoondienst tot de 
beschikken te hebben: 

- Draadloze telefoons, 
- Radioamateurs, 
- Walkietalkie,  
- Mobiele telefoons 
- Semafoon,  

In deze scriptie reken ik alleen de mobiele telefoons en de semafoons tot mobiele telefonie. De 
redenen van het afvallen van de andere drie mogelijkheden zijn: 

- Draadloze telefoons zijn gekoppeld aan een vaste verbinding van de klant door middel van 
Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT). Deze hebben een basisstation dat 
aangesloten is op PSTN. Hierdoor vallen draadloze telefoons onder telefonie over een vast 
netwerk af.  

- Radioamateurs en het gebruik van een Walkietalkie vallen niet onder de Richtlijn Bewaring 
Verkeersgegevens. De reden hiervan is dat de richtlijn zich richt op de partij die openbaar 
beschikbare elektronische communicatiediensten of van openbare communicatienetwerken 
aanbiedt. De definitie van het aanbieden van een elektronische-communicatienetwerk wordt 
in de Kader Richtlijn als volgt beschreven: 

 
 ‘het bouwen, exploiteren, leiden of beschikbaar stellen van een dergelijk netwerk’. 

 
In de gevallen van radioamateurs en gebruikers van walkietalkies maken zij alleen gebruik 
van een radiofrequentie. Het netwerk van radiofrequenties wordt niet gebouwd, 
geëxploiteerd,  geleid of beschikbaar gesteld door radioamateurs  en gebruikers van 
walkietalkies. 

 
Semafonie 

Voordat de mobiele telefoon doorbrak, werd veel gebruik gemaakt van semafoons. Een semafoon is 
een klein telecommunicatie apparaat dat alarm signalen en/of kleine berichten kan ontvangen (en in 
sommige gevallen kan verzenden) [Derksen2003]. Een semafoon is ideaal voor mensen die een 
binnenkomend telefoongesprek verwachten, maar niet in de gelegenheid zijn om direct te kunnen 
antwoorden. Een semafoon heeft één of meerdere telefoonnummers. Als reactie op de oproep 
wordt door de semafoon een audiosignaal afgegeven, knippert er een controlelampje of verschijnt er 
een bericht in het venster (afhankelijk van de mogelijkheden en de instellingen van de semafoon).  
 
Eigenschap van een semafoon is dat deze SMS-achtige berichten en oproepen kan ontvangen, door 
deze eigenschap valt de semafoon onder de Richtlijn Bewaring Verkeersgegevens. Er zijn twee 
soorten semafoons: 
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1. One-way; deze semafoons kunnen alleen signalen ontvangen. Het telefoonnummer van de 
persoon die gebeld wilt worden wordt weergegeven op het display of een ontvangen SMS 
wordt weergegeven. 

2. Two-way; deze semofoons hebben de mogelijkheid om een SMS bericht terug te sturen 
 
Mobiele telefoons hebben ervoor gezorgd dat semafoons uit het straatbeeld verdwenen zijn. Toch 
heeft een semafoon in sommige situaties zijn voordelen. Vooral in ziekenhuizen waar mobiele 
telefoons uitgeschakeld moeten zijn, is personeel bereikbaar met behulp van een semafoon.  
 
Mobiele telefonie 

De geschiedenis van de mobiele telefonie kent vrijwel dezelfde generaties als de telefonie over een 
vast netwerk. Deze drie generaties zijn: Analoog, Digitaal en Digitaal & Data [Tanenbaum2003]. Elke 
generatie heeft verschillende standaarden. De eerste wereldwijde standaard voor mobiele telefonie 
is Global System for Mobile communications (GSM), dit is een tweede generatie standaard. De GSM 
standaard zorgt voor mobiele digitale telefonie, hierdoor wordt de verzending van SMS mogelijk. In 
de derde generatie komt het data aspect erbij, deze moet de volgende mogelijkheden bieden: 

- het ontvangen en verzenden van E-mail, 
- het surfen op het web, 
- het communiceren via chatboxen 
- het kijken van televisie. 

 
Om deze toepassingen mogelijk te maken dient de bandbreedte, waarmee de data verstuurd wordt,  
vergroot te worden. De belangrijkste derde generatie standaarden zijn: 

- W-CDMA (in Europa bekend als UMTS): deze standaard draait op een bandbreedte van 5-
Mhz en kan in samenwerking met GSM gebruikt worden. UMTS is niet backward compatible 
met GSM. De techniek kan wel samenwerken met GSM. Dit gebeurd wanneer een beller een 
gebied in komt waar geen UMTS dekking is In dit geval gaat het toestel direct over naar GSM 
zonder dat het gesprek beëindigd wordt. 

- CMDA2000 (vooral in de VS): deze standaard gebruikt ook een 5-MHz bandbreedte, maar 
deze standaard kan niet samenwerken met GSM. Daarnaast verschilt de standaard ook in 
chip rate, frame time, gebruikt spectrum en synchronisatie. 

 
Het heeft een tijd geduurd voordat men het eens werd over de nieuwe standaard die de GSM 
standaard moet opvolgen. Daardoor zijn er in de tussentijd standaarden uitgebracht die niet geheel 
voldoen aan de mogelijkheden van de derde generatiestandaarden. Deze standaarden worden ook 
wel 2,5 generatie standaarden genoemd en deze zijn: 

- General Packet Radio Service (GPRS):  een toevoeging op GSM dat ervoor zorgt dat het 
mobiele station IP pakketten kan verzenden en ontvangen. 

- Enhanced Data rates for GSM Evolution (EDGE): deze standaard is vrijwel identiek aan GSM, 
maar EDGE gebruikt een grotere bandbreedte. 

 
In de definitie van telefoondienst, die de Richtlijn Bewaring Verkeersgegevens geeft, staan een aantal 
diensten zoals MMS en voicemail. De standaarden die deze diensten mogelijk maken worden 
uitgewerkt in deze paragraaf. Deze standaarden zijn GSM en GPRS. Ook werk ik UMTS verder uit in 
deze scriptie, aangezien deze standaard de opvolger is van GSM in combinatie met GPRS . Tevens is 
de EU een grote voorstander is van deze derde generatie standaard. Deze derde generatie standaard 
wordt ook opgenomen in de telecommunicatiedienst ‘Internettoegang’ en ‘e-mail over het Internet’. 
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2.3.2 Vormen 

Semafonie 

In Nederland is het alleen mogelijk om bereikbaar te zijn op een semafoon in combinatie met een 
abonnement. Zo hanteert KPN (de enige aanbieder van semafonie in Nederland) de volgende 
abonnementen3: 

- Tone-Only semafonie, hierbij krijgt de gebruiker alleen een audio- en/of lichtsignaal te 
horen/zien indien er een oproep is 

- Numerieke semafonie, hierbij krijgt de gebruiker het telefoonnummer van de oproeper op 
het display te zien 

- Tekst semafonie, hierbij wordt de mogelijkheid geboden om tekstberichten te ontvangen 
 
Mobiele telefonie 

In tegenstelling tot ‘telefonie over een vast netwerk’ en ‘semafonie’ is het bij mobiele telefonie niet 
alleen mogelijk om als abonnee gebruik te maken van het netwerk. Het is ook mogelijk om vooraf 
beltegoed te kopen, hierdoor heeft men geen maandelijkse abonnementskosten. Mobiele telefonie 
kent hierdoor twee vormen: 

- Abonnement. Men neemt een abonnement waarbij men een x aantal belminuten en/of SMS-
jes e.d. zijn inbegrepen, en eventueel onbeperkt gebruik van Internet. Hiervoor krijgt de 
gebruiker een maandelijkse rekening. Mocht het gebruik hoger zijn dan in het abonnement is 
opgenomen, dan betaald de gebruiker een bijbetaling voor dit extra gebruik. 

- Prepaid. De gebruiker koopt vooraf beltegoed van een aanbieder. Alleen de gebruikskosten 
worden betaald, ten laste van het beltegoed. De gebruiker kan altijd zijn of haar beltegoed 
opwaarderen door nieuwe beltegoed te kopen.4  

 
Een persoon die een abonnement heeft afgesloten bij een aanbieder van mobiele telefonie staat 
geregistreerd bij de aanbieder. Bij deze registratie zijn verschillende gegevens over de gebruiker 
opgenomen. Dit is nodig om de facturering van de gemaakte kosten plaats te laten vinden. Een 
persoon die belt met Prepaid is niet geregistreerd bij de aanbieder. In een aantal landen is deze 
registratie van de Prepaid gebruiker  wel verplicht, maar er is geen Europese wetgeving die dit aan de 
lidstaten verplicht. In Nederland dient alleen de datum, het tijdstip en de locatie (door middel van 
een Cell-ID) van de eerste activering van de Prepaid kaart opgeslagen te worden5.    
 

2.3.3 Gegevensstromen 

Semafonie 
Het netwerk van semafonie bestaat uit zes basiselementen [Lin1997]: 

1. User terminal equipment, een oproep wordt verstuurd door de user terminal equipment, dit 
kan over PSTN of Public Switch Data Network (PSDN). Een voorbeeld van PSDN is GPRS, dit 
behandel ik later bij mobiele telefonie. 

2. Paging terminal, oproepen en berichten worden verzonden naar een paging terminal. De 
paging terminal beschikt over een klantendatabase die informatie bevat over de semafoon 
(zoals het nummer, semafoon code en de type berichten die deze kan ontvangen) en de 
factureringgegevens. Op basis van de records van de semafoons, die worden opgeroepen, in 
de klantendatabase wordt het bericht of de oproep doorgegeven aan de base station 
controller of verder gestuurd naar een andere paging terminal. 

3. Operation en Maintenance Center (OMC), de belangrijkste functies van het OMC is het 
toevoegen en verwijderen van klanten en het ophalen van factureringsgegevens. 

4. Base Station Controller, zorgt voor de link tussen de paging terminal en de base station. 

                                                           
3
 Bron: http://zoek.kpn.com/9288000/zolzoek/portal?q=semafoon 

4
 Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Mobiele_telefoon#Betaling_van_het_gebruik_van_de_digitale_netwerken 

5
 Bron: Bijlage behorende bij artikel 13.2a van de Telecommunicatiewet 
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5. Base Station, verstuurt het bericht of oproep naar de semafoon over een radio signaal. 
6. Pager (semafoon), heeft vier basiselementen: een receiver, decoder, controller logic en 

beeldscherm. De receiver is afgestemd op dezelfde radio frequentie als de base station om 
signalen te kunnen ontvangen. De decoder decodeert de binaire informatie en identificeert 
de code voor de semafoon (indien deze niet overeenkomt wordt deze afgewezen). De 
control logic zorgt voor het beheren  van de berichten en instellingen met betrekking tot het 
oproepsignaal. 

   

 
Figuur 2.1: semafonie netwerk architectuur [Lin1997] 

 

Mobiele telefonie 

GSM en GPRS 
GPRS werkt bovenop het GSM netwerk. De netwerkelementen zijn vrijwel hetzelfde. De mobiele 
telefoon werkt alleen wanneer de  Subscriber Identity Module (SIM) kaart ingevoerd is. Een SIM kaart 
zorgt voor de authenticatie van de gebruiker bij het telefoonnetwerk en draagt een uniek 15-cijfering 
nummer, het International Mobile Subscriber Identity (IMSI) nummer. GSM en GPRS toestellen 
hebben een International Mobile Equipment Identity (IMEI) nummer, dit is ook een uniek 15-cijferig 
nummer. Het kan voorkomen dat er telefoongesprekken plaatsvinden tussen dezelfde IMSI-
nummers, maar met verschillende IMEI-nummers. Dit komt doordat een IMEI-nummer niet eigenaar 
specifiek is. Bij het overzetten van een SIM-kaart naar een ander mobiel telefoontoestel, blijft het 
IMSI-nummer hetzelfde, maar het IMEI-nummer verandert. Het telefoonnummer is gekoppeld aan 
de SIM kaart en niet aan de telefoon. De mobiele telefoon communiceert met een basisstation, dat 
ook bekend staat als de Base Tranceiver Station (BTS). Een BTS is verantwoordelijk voor de radio 
transmissie van en naar de mobiele telefoon. Deze basisstations worden gecontroleerd door een 
Base Station Controller (BSC), deze zorgen voor het regelen van de kanalen en het veranderen van 
BTS tijdens een telefoongesprek. 
 



 
 

Wat valt er onder de EU Richtlijn 2006/24/EG omtrent de bewaarplicht van verkeersgegevens? 28 
 

 
Figuur 2.2: GPRS Architecture [Granbohm1999] 

 
De Mobile Switching Centre (MSC) draagt zorg voor het opstarten van telefoongesprekken en 
routeren van telefoongesprekken naar andere telefoonnetwerken. Verder zijn er nog locatie registers 
nodig voor het opzetten van een telefoongesprek. Deze locatie registers bezitten de informatie van 
de eigenaar en de locatie van de mobiele telefoon. De locatieregisters zijn de Home Location Register 
(HLR) en de Visitor Location Register(VLR). Door middel van het IMSI nummer kunnen er 
verschillende gegevens over de eigenaar in de HLR door de VLR worden opgevraagd. Deze gegevens 
zijn bijvoorbeeld prepaid of abonnement, wel of niet mogen bellen in het buitenland (roaming), 
doorschakelingen en eventuele blokkades. De AUC staat in connectie me de HLR, deze zorgt voor de 
authenticatie. Typerend voor GPRS zijn de componenten die de datatransmissie mogelijk maken. 
Deze componenten zijn: 

1. Serving GPRS support node (SGSN); zorgt ervoor dat de data pakketten bij de BSC komen, 
zodat deze naar de mobiele telefoon kan worden verstuurd. 

2. Gateway GPRS support node (GGSN); zorgt ervoor dat de pakketen gerouteerd worden naar 
een extern netwerk, zoals het Internet.  

SGSN en GGSN zitten bij de aanbieder in de kern van het netwerk, dat wil zeggen niet in de 
zendmasten. De toevoeging van GPRS bij GSM heeft er niet toe geleid dat aanpassing aan de nodig 
was. 
 
UMTS 
De derde generatie standaard UMTS is een verbeterde versie van GSM en GPRS, maar over een 
andere radiofrequentie. Met UMTS netwerken was het de bedoeling dat voornamelijk data verstuurd 
en ontvangen wordt en spraak gewoon een soort data met een bepaalde Quality of Service (QoS) 
heeft [Antti2000]. Dit is op dit moment niet het geval, aangezien dataverkeer en spraak nog steeds 
van elkaar gescheiden zijn. Maar wanneer Internettelefonie ook bij mobiele telefonie gebruikt gaat 
worden, vervalt het spraakgedeelte vrijwel volledig. Een belangrijke eigenschap van UMTS is dat het 
nieuwe radio toegang netwerk aangesloten is op een verbeterde versie van de kern van het GPRS 
netwerk [Boman2002].  
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Het UMTS netwerk verschilt op twee punten van het GSM/GPRS netwerk. 
1. Een mobiele telefoon heeft geen SIM kaart, maar een Universal Subscriber Identity Module 

(USIM). SIM en USIM verschillen niet veel van elkaar [Savoldi2007]. Op beide kaarten staat 
het IMSI-nummer, informatie over de eigenaar, authenticatie informatie en is er ruimte 
beschikbaar voor het opslaan van tekstberichten en telefoonboek contacten.  

2. De BSC is verdwenen en de mobiele telefoon heeft met één tussenschakel contact met de 
GPRS backbone. Deze tussenschakel is de UMTS Terrestial Radio Access Network (UTRAN), 
zie figuur 2.3. UTRAN kan opgedeeld worden in twee gedeeltes, het basis station (ook wel 
Node B genoemd) en een Radio Network Controller (RNC). Één van de taken van een RNC is 
het vercijferen van de verstuurde data. 

 

 
Figuur 2.3: de UMTS basis architectuur [Walke2003] 

 

2.3.4 Scheidslijn 

Semafonie 

Bij semafonie kan men bij een oproep niet spreken van een onderscheid tussen verkeers- en 
locatiegegevens en inhoudelijke gegevens, indien het telefoonnummer van de beller op de semafoon 
wordt weergegeven. Indien de semafoon een tone-only signaal betreft is er geen sprake van 
inhoudelijke gegevens. Er wordt alleen contact gelegd met de semafoon, maar er worden geen 
inhoudelijke gegevens verstuurd, zoals spraak of een tekstbericht. Bij het ontvangen van SMS-achtige 
berichten ontstaan er wel inhoudelijke gegevens. Of deze inhoudelijke gegevens te scheiden zijn van 
de verkeers- en locatiegegevens is niet bekend. Ook is het mogelijk om echte SMS berichten te 
ontvangen op een semafoon. Het ontvangen van SMS berichten laat ik aan bod komen bij de 
’mobiele telefonie’. 
 
Mobiele telefonie 

Bij de mobiele telefonie wordt niet verder ingegaan op de Internetmogelijkheden van een mobiel 
apparaat, dit gedeelte behandel ik bij paragraaf 2.4 ‘Internettoegang’. Zoals in de Richtlijn Bewaring 
Verkeersgegevens wordt aangegeven, gaat het om “echte” telefoniediensten zoals 
telefoongesprekken en het versturen en ontvangen van tekstberichten. Deze scheiding zal in de 
toekomst steeds meer vervagen.  
 
Een opmerkelijk feit  is dat het afsplitsen van verkeers- locatiegegevens van een sms bericht vrijwel 
onmogelijk is. Uit een toezichtsrapport omtrent de AIVD [CTIVD19]blijkt namelijk het volgende: 
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‘De sms-berichten die via een stomme tap bij de AIVD binnenkomen worden (automatisch) 
in de digitale systemen van de AIVD opgeslagen. De AIVD geeft aan dat het vooralsnog 
technisch niet mogelijk is om te voorkomen dat sms-berichten met een stomme tap worden 
meegezonden. Evenmin is het vooralsnog mogelijk om in de tapkamer van de AIVD de sms-berichten 
af te splitsen van de informatie die aan de operationele teams wordt verstrekt. 
Omdat de AIVD bij de inzet van een stomme tap niet de intentie heeft om kennis te nemen 
van de inhoud van communicatie, is de AIVD van oordeel dat de sms-berichten dienen te 
worden beschouwd als bijvangst.’ 
 
Hieruit blijkt dat het opslaan van de verkeers- en locatiegegevens van een SMS bericht er toe kan 
leiden dat er ook inhoudelijke gegevens opgeslagen worden. Terwijl er uitdrukkelijk in de Richtlijn 
Bewaring Verkeersgegevens staat dat dit verboden is. Dat de verkeers- en locatiegegevens van een 
SMS bericht niet te onderscheiden zijn van de inhoudelijke gegevens is niet van toepassing op alle 
aanbieders van deze communicatiedienst6. 
 
GSM/GPRS 
Bij GSM en GPRS worden de verkeers- en locatiegegevens gehaald uit de Call Detail Records (CDR). 
Omdat GPRS een tussenvorm is tussen GSM en de derde generatie standaarden, bevatten de CDR’s 
van het GPRS-netwerk de basisgegevens die bij GSM worden aangemaakt plus een aantal nieuwe 
gegevens. Er worden zowel gegevens vastgelegd die gerelateerd zij aan het GSM-deel van het 
datapad, als gegevens die betrekking hebben op het deel van het datapad dat buiten het domein van 
de telecomaanbieder ligt. De gegevens worden dus gesplitst in gegevens over spraak en gegevens 
over dataverkeer. Om te kunnen voldoen aan de gegevensbehoefte van de Richtlijn Bewaring 
Verkeersgegevens bij mobiele telefonie, volstaan de gegevens van het GSM-deel van het datapad, 
het spraak gedeelte. De gegevens die nodig zijn voor het datagedeelte komen aanbod bij de 
telecommunicatiedienst Internettoegang. De gegevens die binnen een CDR opgeslagen worden zijn: 

- IMSI om de gebruikers de identificeren 
- Tijdsduur van de communicatie 
- Begin- en eindtijd van de communicatie 
- Locatie waar de communicatie plaatsvindt. Indien de communicatie zich verplaatst naar een 

andere cell is het niet duidelijk welke locatie opgeslagen wordt. 
 
De gegevens die verstuurd worden over het netwerk om een verbinding tot stand te brengen zijn als 
volgt: 

- Mobile Station Integrated Services Digital Network (MSISDN), dit is het telefoonnummer dat 
aan een simkaart gekoppeld is. 

- IMSI/IMEI 
- Locatiegegevens (Cell-ID), met een Cell-ID kan men de locatie van een mobiele telefoon 

achterhalen. Een BTS dekt een aantal cellen, elke cell wordt geïdentificeerd met een uniek 
Cell-ID (bijvoorbeeld C1, C2 en C3 in figuur 2.4). Een mobiele telefoon selecteert continue 
een cell en wisselt data en signaleringsverkeer uit met de bijbehorende BTS. Cellen zijn 
ingedeeld in clusters die geïdentificeerd worden door een Location Area Identifier (LAI). Om 
te verkomen dat te veel signaleringsverkeer ontstaat, is van een mobiele telefoon in rust 
alleen het LAI bekend bij het netwerk. Het netwerk kent het Cell-ID van een mobiele telefoon 
pas wanneer er een verbinding wordt opgezet. De mobiele telefoon slaat het Cell-ID waar 
deze zich bevindt altijd op [Trevisani2004]. 

 
 
 

                                                           
6
 Bron: http://www.nu.nl/internet/1971629/aivd-kan-ten-onrechte-inhoud-smsjes-lezen.html 
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Figuur 2.4: Een vereenvoudigd overzicht van het Cellulaire netwerk  [Trevisani2004] 

 
 
UMTS 
Evenals bij GSM/GPRS wordt bij UMTS een deel van de verkeers- en locatiegegevens opgeslagen in 
het CDR. In figuur 2.2 en figuur 2.3 kunnen we zien dat ook UMTS een onderscheid maakt tussen 
spraak en data. In het geval van spraak blijft de data binnen de GPRS-backbone en komen er geen 
gegevens via een extern netwerk binnen. In het CDR van UMTS staan gegevens die ook van 
toepassing zijn op het verzenden en ontvangen van data. De gegevens die binnen de CDR over spraak  
opgeslagen worden, zijn: 

- IMSI om de gebruikers de identificeren 
- Tijdsduur van de communicatie 
- Begin- en eindtijd van de communicatie 
- Locatie waar de communicatie plaatsvindt. Indien de communicatie zich verplaatst naar een 

andere cell is het niet duidelijk welke locatie opgeslagen wordt. 
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2.3.5 Gewenste gegevens 

Met de omschrijvingen van de telecommunicatiedienst ‘mobiele telefonie’ en de benodigde 
verkeers- en locatiegegevens, ben ik tot de onderstaande tabel gekomen. Deze tabel laat zien op 
welke wijze de benodigde verkeers- en locatiegegevens uit de gegevensstroom van de 
telecommunicatiedienst kan worden gefilterd. 
 

Gegevenscategorie Communicatiedienst:  

mobiele telefonie 

Gegevens uit technologie 

Traceren en identificeren 
bron van een 
communicatie  

- het telefoonnummer van de oproeper, 
- naam en adres van de abonnee of de 
geregistreerde gebruiker 

Deze gegevens zijn 
gekoppeld aan het IMSI-
nummer bij GSM/GPRS en 
UMTS. Bij semafonie kan 
dit in de operation 
maintenance center 
opgeslagen worden. 

Identificeren bestemming 
van een communicatie 
 
 

- het telefoonnummer (de 
telefoonnummers) die werden 
opgeroepen en, in het geval van 
aanvullende diensten zoals call 
forwarding of call transfer, het nummer 
(de nummers) waarnaar de verbinding is 
doorgeleid, - naam (namen) en adres 
(adressen) van de abonnee(s) 
of de geregistreerde gebruiker(s) 

Deze gegevens worden 
opgeslagen in de Call 
Detail Records, GSM/GPRS 
en UMTS. Bij semafonie 
kan dit in de operation 
maintenance center 
opgeslagen worden. 

Bepalen van datum, 
tijdstip en duur van een 
communicatie 

- datum en tijdstip van aanvang en einde 
van de verbinding 

Deze gegevens worden 
opgeslagen in de Call 
Detail Records. Bij 
semafonie wordt dit in de 
operation maintenance 
center opgeslagen worden. 

Bepalen van type 
communicatie  

- de gebruikte telefoondienst In het geval van een SMS is 
het niet mogelijk om de 
inhoud van de verkeers- en 
locatiegegevens te 
scheiden. 

Identificeren van 
communicatieapparatuur 
of 
de vermoedelijke 
communicatieap-paratuur 
van de gebruikers  

- het/de oproepende en opgeroepen 
nummer(s), 
- de International Mobile Subscriber 
Identity (IMSI) 
van de oproepende deelnemer, 
- de International Mobile Equipment 
Identity (IMEI) 
van de oproepende deelnemer, 
- de IMSI van de opgeroepen deelnemer, 
- de IMEI van de opgeroepen deelnemer, 
- in geval van vooraf betaalde anonieme 
diensten,datum en tijdstip van de eerste 
activering van de dienst en aanduiding 
(Cell ID) van de locatie waaruit de dienst 
is geactiveerd; 
 

Bij semafonie worden deze 
gegevens niet gebruikt. In 
het geval van GSM/GPRS 
en UMTS wordt het IMSI-
nummer opgeslagen voor 
gebruikeridentificatie. Met 
het IMEI-nummer kan het 
type toestel worden 
bepaald. 
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Bepalen van locatie van 
mobiele communicatie-
apparatuur  
 

- de locatieaanduiding (Cell ID) bij het 
begin van de verbinding, 
- gegevens voor het identificeren van de 
geografische locatie van cells middels 
referentie aan hun locatieaanduidingen 
(Cell ID’s) gedurende de periode dat 
communicatiegegevens worden bewaard. 

Aan de hand van de VLR 
kan worden bepaald in 
welk Cell ID een bepaald 
mobiel toestel zich 
bevindt. 

Tabel 3: Gewenste gegevens over mobiele telefonie.  
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2.4 Internettoegang 

 

2.4.1 Definitie 

In de Richtlijn Bewaring Verkeersgegevens wordt geen definitie gegeven voor Internettoegang. Om 
een beeld te krijgen wat Internettoegang is, geef ik een globaal beeld hoe een connectie tot het 
Internet tot stand komt. Het Internet is een wereldwijd data communicatie systeem, het bestaat uit 
een hardware en software infrastructuur dat connectiviteit tussen computers mogelijk maakt. Het 
Internet heeft verschillende backbone-netwerken. Deze backbone-netwerken zijn via grote 
schakelcentrales, de zogeheten IXP (Internet Exchange Points) met elkaar verbonden. De grootste IXP 
van de wereld is gevestigd in Amsterdam, dit is de AMS-IX. Een IXP zorgt er onder meer voor dat de 
Internet Service Provicers (ISP’s) toegang tot het Internet kunnen aanbieden aan hun klanten. Buiten 
de infrastructuur die nodig is voor de verbindingen, is er ook een protocol nodig dat het uitwisselen 
van informatie mogelijk maakt. Dit is het Transport Control Protocol / Internet Protocol (TCP/IP) 
protocol. Een uitleg over het TCP/IP protocol valt buiten de scope van deze scriptie. In sommige 
gevallen komen wel elementen uit het TCP/IP protocol aan bod, indien nodig geef ik dan meer 
informatie over TCP/IP. 
 

 
Figuur 2.5: een overzicht van het Internet [Tanenbaum2003] 

 
De schakel tussen de ISP en de klant is voor het onderzoek de belangrijkste schakel (zie het omlijnde 
gedeelte in figuur 2.5). In deze schakel dienen verkeers- en locatiegegevens opgeslagen te worden 
van de klanten van een ISP. Er zijn verschillende mogelijkheden om een verbinding tussen een ISP en 
de klant tot stand te brengen. Deze mogelijkheden verschillen in het opzetten, onderhouden en 
afbreken van een verbinding. De mogelijkheden worden in de volgende paragraaf behandeld.  
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2.4.2 Vormen 

De vormen die ik behandel, zijn de meest bekende vormen van het verkrijgen tot toegang tot het 
Internet. Deze vormen zijn: 

- Inbelverbinding 
- ISDN 
- Kabel 
- xDSL  
- WiFi Hotspots 
- Mobiel Internet GPRS en UMTS 

 
Narrowband 
De oudste vormen van Internettoegang zijn een inbelverbinding en ISDN. Deze twee vormen van 
Internettoegang worden ook wel narrowband genoemd, aangezien de datacommunicatie over een 
smalle bandbreedte verloopt. 
 
Inbelverbinding 
Een inbelverbinding om toegang tot het Internet te krijgen is een vorm van Internettoegang over de 
telefoonlijn POTS. De computer of de router van de gebruiker gebruikt een modem om via een 
telefoonlijn in te bellen bij een Internet Service Provider (ISP). Modem staat voor 
Modulator/Demodulator, deze zet digitale signalen om in analoge signalen en andersom. Het modem 
belt in bij de modem van de ISP om een modem-tot-modem verbinding op te stellen. Deze 
verbinding zorgt voor het verzenden en ontvangen van Internet Protocol pakketten tussen de 
computer van de gebruiker en de host op het Internet. De theoretisch hoogst haalbare snelheid met 
een inbelverbinding is 56 kbit/s (indien men gebruikt maakt van het V.90 of V.92 protocol).  
 
Daarnaast is het ook mogelijk om door middel van een GSM in te bellen om toegang tot het Internet 
te krijgen. De hoogst haalbare snelheid met een inbelverbinding over GSM is 9.6 kbit/s 
[Köllström1997]. De toegang tot het Internet wordt geregeld door een Acces server, zie figuur 2.6. 
  

 
Figuur 2.6: Toegang tot Internet d.m.v. GSM  [Köllström1997] 
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ISDN 
Internettoegang via ISDN is ook een vorm van Internettoegang over de telefoonlijn. Er wordt gebruik 
gemaakt van dezelfde POTS verbinding, alleen is er direct een digitale connectie met het 
telefoonnetwerk. Hierdoor ontstaat een bandbreedte van 144 Kbits/s,zie paragraaf 2.2.3 
‘Gegevensstromen’. Bij ISDN-2  kunnen beide of één van de twee B-kanalen van ieder 64 Kbits/s 
gebruikt worden om verbinding te maken met het Internet.  
   
Breedband 
Uit cijfers van het CBS uit oktober 2008 blijkt dat 74% van de huishoudens in Nederland, die over 
Internet beschikken, een breedband aansluiting hebben [CBS08-071]. De naam breedband komt 
vanuit de telefoonbedrijven die digitale services aan gingen bieden. Deze services hebben een 
hogere bandbreedte dan de standaard telefoonlijnen, vandaar de naam breedband 
[Tanenbaum2003]. Op dit moment is breedband vooral een marketing concept dan een technisch 
concept. Onder breedband vallen de xDSL, kabel, WiFi Hotspots, Mobiel Internet UMTS. 
 
xDSL 
Digital Subscriber Line (DSL) verbindingen worden in veel soorten aangeboden, vandaar dat er een x 
voor DSL staat. De meest bekende vorm van DSL is Asymmetric DSL (ADSL). Bij de ontwikkeling van  
xDSL moest de service over een viertal kenmerken voldoen: 

1. xDSL moet werken op het bestaande netwerk van telefoonmaatschappijen. 
2. xDSl moet geen effect hebben op de bestaande telefoonlijnen voor telefonie en fax. 
3. xDSL moet veel sneller zijn dan 56 kbps (de maximum snelheid bij een inbelverbinding) 
4. de xDSL verbinding moet altijd open staan en er moet een vast bedrag per maand voor 

worden betaald. 
 
Doordat het telefoonnetwerk vroeger alleen bedoeld was voor spraaktelefonie, werd er een filter 
geplaatst op de lijn waardoor alle frequenties lager dan 300Hz en hoger dan 3400 Hz werden 
verzwakt. Bij xDSL wordt deze filter weggelaten waardoor de volledige bandbreedte van de lijn 
beschikbaar is. Om een ADSL verbinding mogelijk te maken is het volgende nodig. Een monteur van 
een telefoonmaatschappij die een NID (Network Interface Device) installeert bij de klant. Dit kleine 
plastic doosje markeert de scheiding tussen het einde van het eigendom van de 
telefoonmaatschappij  en het begin van het eigendom van de klant. Dichtbij de NID is een spitter, een 
analoge filter die de 0 – 4000 Hz band, die door POTS gebruikt wordt, scheidt van de data. Het POTS 
signaal wordt naar de bestaande telefoonlijn gerouteerd en het datasignaal wordt naar de modem 
gerouteerd. De computer wordt door middel van een ethernet of USB aansluiting aan de modem 
verbonden.  
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Figuur 2.7: een ADSL configuratie [Tanenbaum2003] 

 
Aan de kant van de telefoonmaatschappij wordt de spraak ook van de data gescheiden. Door deze 
complete scheiding van spraak en data constateer ik de volgende situatie:  
Bij ADSL hoeft geen rekening gehouden te worden met gegevens die volgens de Richtlijn Bewaring 
Verkeersgegevens opgeslagen dienen te worden bij telefonie over een vast netwerk. 
Bij telefonie over een vast netwerk hoeft geen rekening gehouden te worden met de gegevens die 
door de Richtlijn Bewaring Verkeersgegevens opgeslagen dienen te worden bij Internettoegang. 
 
Kabel 
Niet alleen de telefoonmaatschappijen bieden breedband Internet aan, maar ook de 
kabelmaatschappijen. Kabelmaatschappijen hebben een groot netwerk om televisiekanalen bij 
consumenten te brengen. Met het aanleggen van glasvezelnetwerken tussen verschillende steden en 
een coax-kabel bij de klanten, hebben de telefoonmaatschappijen een concurrent op de breedband 
markt. Om het netwerk van de kabelmaatschappijen aan te passen om breedband diensten te 
kunnen leveren, worden alle one-way versterkers vervangen door two-way versterkers. Hierdoor kan 
data zowel verstuurd als ontvangen worden [Tanenbaum2003].  
 
Om gelijktijdig televisie en Internet over de kabel aan te bieden, hebben de kabelmaatschappijen de 
frequenties over de kabel opgedeeld. 
 

 
Figuur 2.8: frequentie verdeling bij een kabelaansluiting die tevens Internettoegang biedt [Tanenbaum2003] 

 
Doordat de bandbreedte voor downstream data groter is dan de bandbreedte voor upstream data, is 
er een asymmetrische verhouding tussen upstream en downstream. Om toegang te krijgen tot het 



 
 

Wat valt er onder de EU Richtlijn 2006/24/EG omtrent de bewaarplicht van verkeersgegevens? 38 
 

Internet via de kabel is er een kabelmodem nodig. Dit kabelmodem verbindt de computer van de 
gebruik of een eventueel thuisnetwerk met het netwerk van de kabelmaatschappij. Hierdoor wordt 
toegang tot het Internet mogelijk gemaakt. De verbinding van de modem naar de computer wordt 
mogelijk gemaakt door een ethernet verbinding. Een kenmerk van de verbinding van de kabelmodem 
tot het Internet is dat deze altijd open staat. Om toegang tot het Internet te krijgen vraagt het 
kabelmodem een IP-adres aan bij de Internet Service Provider. Dit kan zowel een statisch of een 
dynamisch IP-adres zijn. Dit wil zeggen dat het IP-adres bij elke inlogsessie hetzelfde is (statisch) of 
veranderd (dynamisch). 
  
WiFi hotspots 
WiFi hotspots maken het mogelijk om op openbare locaties toegang te krijgen tot het Internet met 
een laptop of smartphone. De werking van WiFi hotspots berust op de werking van “normale” 
Wireless, waarvan LAN. 802.11 de algemene standaard is. Deze standaard wordt ook wel WiFi 
genoemd. De standaard kan op twee manieren werken: 

1. de aanwezigheid van een basisstation (ook wel Wireless Access Point genoemd) 
2.  de afwezigheid van een basisstation. (peer-2-peer connectie) 

De WiFi hotspots zijn de basisstations voor openbaren locaties. In figuur 2.9 wordt de functie van een 
basisstation weergegeven. 
 

 
Figuur 2.9: Wireless Netwerk met basisstation [Tanenbaum2003] 

 
In de tijd dat het standaardiseringsproces van draadloze connecties startte, had Ethernet een 
dominante positie. Hierdoor is gekozen om de 802.11 standaard boven de data link laag compatibel 
te maken met Ethernet. Het moest mogelijk zijn om een IP-pakket over een wireless LAN op dezelfde 
manier te versturen als een bekabelde computer over Ethernet. Toch zijn er een aantal verschillen in 
de fysieke en de data link laag. Deze verschillen vallen buiten de scope van dit onderzoek en werk ik 
in deze scriptie niet uit. De 802.11 standaard kent een aantal varianten, deze onderscheiden zich in 
overdrachtsnelheid, de frequentie waar ze op werken en de modulatie techniek.  
  
Er zijn een aantal kleine punten waar WiFi Hotspots verschillen van een Wireless Acces Point in een 
LAN.  

- Wifi Hotspots zijn in de meeste gevallen niet gratis. Men moet voor deze dienst betalen, dit 
kan door middel van een abonnement of een betaling per keer (met een tijdslimiet). Indien 
de gebruiker geen abonnement heeft, kan deze betalen middels credit card, PayPal, iPass en 
iDeal. 

- Bandwidth management, een systeem dat beschikbare bandbreedte verdeelt over de 
gebruikers. 
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Mobiel Internet over GPRS en UMTS 
Buiten de mogelijkheid om via WiFi Hotspots draadloos toegang tot het Internet te krijgen, maken 
GPRS en UMTS dit ook mogelijk. GPRS en UMTS zijn ook behandeld in paragraaf 2.3 ‘Mobiele 
telefonie. Nu richten behandel ik de toegang tot het Internet met deze twee technieken. Zoals eerder 
is opgemerkt hebben GPRS en UMTS vrijwel dezelfde backbone. Twee belangrijke onderdelen van 
deze backbone zijn de Gateway GPRS Support Node (GGSN) en de Serving GPRS Support Node ( 
SGSN)[Park2002]. Deze twee onderdelen zorgen voor de schakel tussen de mobiele station (in de 
meeste gevallen een mobiele telefoon) en een extern pakket geschakeld netwerk. De functies van 
GGSN en SGSN zijn: 

- GGSN; de gateway tussen een extern pakket data netwerk (IP) of een pakketgeschakeld data 
netwerk (X.25/X.75) en de GPRS core. In het geval van een extern IP netwerk (het Internet) 
wordt de GGSN gezien als een gewone IP router die ervoor zorgt dat alle mobiele stations 
een IP adres krijgen. Daarnaast zorgt de GGSN voor het toewijzen van de juiste SGSN aan het 
mobiele station. Dit gebeurt aan de hand van de locatie van het mobiele station. 

- SGSN; verantwoordelijk voor de bezorging en verzending van de data pakketten van en naar 
het mobiele station binnen het geografische gebied. 

De SGSN en de GGSN staan met elkaar in verbinding door een IP gebaseerd intranet op de backbone 
[Ye2002]. 
 

2.4.3 Gegevensstromen 

xDSL, inbelverbinding en ISDN 
Het telefoonnetwerk kent vrijwel de meeste mogelijkheden om toegang te krijgen tot het Internet. 
Bij het telefoonnetwerk is elke telefoonaansluiting met een aparte lijn verbonden aan de centrale 
van de telefoonmaatschappij. Dit maakt het voor de telefoonmaatschappij mogelijk om eenvoudig te 
achterhalen welke klant op een bepaalde lijn zit. Hierdoor ontstaat een voordeel bij het bewaren van 
de verkeers- en locatiegegevens over het de Internettoegang van een gebruiker. Doordat alle 
gebruikers een eigen aansluiting hebben op de centrale, zijn de verkeers- en locatiegegevens van de 
inlogsessies eenvoudig op te slaan. Aangezien men weet op welke aansluiting een klant zit en 
wanneer en hoelang deze toegang tot het Internet heeft gehad.  

 
Figuur 2.10: Internetaansluiting door middel van ADSL [Tanenbaum2003] 

 
Kabel 

Tussen het televisiekabel netwerk en het telefoonnetwerk zit een groot verschil. Bij kabel hebben 
niet alle kabelaansluitingen een eigen lijn naar de centrale. Op een coaxkabel zitten meerdere 
gebruikers op dezelfde kabel. Hierdoor dient de bandbreedte gedeeld te worden over het aantal 
aansluitingen op de coaxcabel. Elke aansluiting krijgt een IP-adres toegewezen met de datum en tijd, 
indien zij toegang tot het Internet verkrijgen. Daarnaast dient de computer of router een naam te 
hebben die door de ISP is toegewezen aan de Internetaansluiting. Deze naam is uniek en hierdoor is 
het mogelijk om de verschillende aansluitingen op dezelfde coaxkabel te identificeren. 
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Figuur 2.11: Internetaansluiting door middel van Kabel [Tanenbaum2003] 

 
WiFi Hotspots 

Bij WiFi Hotspots krijgt de gebruiker niet via een vaste lijn toegang tot het Internet, maar kan hij op 
openbare locaties inloggen op een hotspot. Om toegang te krijgen tot het Internet heeft de gebruiker 
een aantal betalingsmogelijkheden7: 

- Per sms: de gebruiker stuurt een sms naar de aanbieder en ontvangt een toegangscode die 
voor enkele minuten toegang verschaft. 

- Creditcard en iDeal: de gebruiker betaalt de toegang tot Internet via de online 
betaalmogelijkheden van creditcard of iDeal. 

- Kraskaart: de gebruiker koopt een kraskaart waar een code opstaat waarmee hij een aantal 
minuten toegang tot Internet heeft.  

- Abonnement: de gebruiker heeft een abonnement bij de aanbieder en heeft hierdoor 
toegang tot Internet. 

 
Afhankelijk van de gebruikte betaaloptie kunnen verkeers- en locatiegegevens wel/niet volledig 
worden opgeslagen. Bij een gebruiker met een abonnement zijn alle benodigde gegevens aanwezig. 
De abonnementhouder is bekend bij de aanbieder en de verkeers- en locatiegegevens zijn compleet. 
Middels een gebruikersnaam en wachtwoord dient de gebruiker zich kenbaar te maken. Hierdoor is 
bij de aanbieder van de hotspot bekend hoelang, wanneer en op welke locatie een persoon toegang 
heeft verkregen tot het Internet. De gegevens van de persoon die geen abonnement heeft maar per 
inlogsessie betaalt is dit een ander verhaal. De gegevens zouden uit de transactiegegevens van de 
betaling achterhaald kunnen worden, maar dit is niet toegestaan volgens de Gedragscode 
Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen. In deze gedragscode worden een aantal 
wetten opgesomd waarbij een financiële instelling verplicht is om gegevens door te geven aan de 
overheid of een andere instelling. Een wet die het mogelijk maakt om transactiegegevens vrij te 
geven, maakt geen onderdeel uit van deze opsomming [Gedragscode1992]. Een gebruiker die door 
middel van een kraskaart toegang krijgt tot de hotspot, kan niet geïdentificeerd worden. Dus alleen 
de gebruikers die een abonnement hebben om toegang te krijgen tot hotspots, zijn te identificeren. 
Daarnaast kan men wel het Media Access Control –adres (MAC-adres) opslaan van alle gebruikers 
van een hotspot. Het MAC-adres is een uniek nummer van een netwerkkaart. Met het opslaan van 
een MAC-adres bij alle Internetsessies kan men achterhalen in welke omgeving een bepaalde 
netwerkkaart zich bevindt. Maar hierdoor beschikt men nog niet over de persoonsgegevens van de 
gebruiker. Bevendien zijn MAC-adressen eenvoudig aan te passen [Guo2006].    

                                                           
7
 Bron: http://portal.hotspotsvankpn.com/templates/dispatcher.asp?page_id=1603 
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GPRS en UMTS 

Het voordeel van GPRS en UMTS  ten opzichte van hotspots is dat GPRS en UMTS een veel grotere 
dekking hebben. Ze zijn gebaseerd op en opvolgers van het GSM netwerk. Zoals in dit hoofdstuk 
beschreven, wordt de toegang tot externe netwerken mogelijk gemaakt door de GGSN en SGSN. De 
SGSN staat het meest direct in contact met de mobiele apparaten die toegang tot een ander netwerk 
willen krijgen. Binnen de SGSN worden gegevens opgeslagen over de gebruiker [Bettstetter2000]: 

- Locatiegegevens; de cell waarin de gebruiker zich bevindt en in welk VLR de gegevens over 
de gebruiker zich bevinden. 

- Gebruikersprofiel; waardonder het IMSI, het/de adres(sen) die gebruikt zijn in het pakket 
data netwerk (bijvoorbeeld het IP-adres). 

In de samenwerking tussen de SGSN en de GGSN worden de CDR’s opgeslagen. Een CDR is eerder 
behandeld bij mobiele telefonie. Om ervoor te zorgen dat de kosten van het Internet ook worden 
berekend, worden de volgende gegevens opgeslagen [Varrall2003]: 

- Volume in bytes van de gegevens, downstream en upstream.  
- Access Point Name (APN), de naam van het toegangspunt tot het netwerk  

 

2.4.4 Scheidslijn 

In alle mogelijke methoden om toegang te krijgen tot het Internet die in dit hoofdstuk aanbod zijn 
gekomen is een duidelijk onderscheid zichtbaar tussen verkeers- en locatiegegevens en de 
inhoudelijke gegevens. De oorzaak hiervan is dat er in de Richtlijn Bewaring Verkeersgegevens alleen 
informatie dient te worden opgeslagen over de verkeers- en locatiegegevens die ontstaan bij het 
toegang krijgen tot het Internet. Dus alleen de gegevens die verstuurd worden van de gebruiker naar 
de ISP zijn belangrijk voor de Richtlijn Bewaring Verkeersgegevens. Indien de gebruiker eenmaal 
toegang heeft tot het Internet, wordt geen informatie meer opgeslagen. Dat wil zeggen dat er geen 
gegevens opgeslagen worden over webpagina’s die een gebruiker bezocht heeft of met welke IP-
adressen de gebruiker een connectie heeft gemaakt  (men concentreert zich op het gedeelte dat 
omrand is in figuur 2.5). Indien dit wel het geval was, zouden conflictsituaties kunnen ontstaan, met 
betrekking tot de scheidslijn van verkeers- en locatiegegevens en inhoudelijke gegevens. 
Bijvoorbeeld, door het opslaan van de bezochte websites. De Uniform Resource Locator (URL) geeft 
de locatie aan van een bron op het Internet, bijvoorbeeld www.nu.nl. Hierdoor is het mogelijk dat 
een URL onder de verkeers- en locatiegegevens komt te vallen. Maar een URL kan ook de inhoud van 
webpagina blootleggen. Door deze gegevens niet op te slaan, maar door zich alleen te richten op het 
toegang krijgen tot het Internet is het niet nodig om dit conflict uit te werken. In de inleiding van 
deze scriptie wordt gerefereerd aan een uitspraak  van A.H. Ekker dat het met verkeersgegevens 
mogelijk is te kunnen bekijken wanneer een gebruiker naar een bepaalde website surft. Met het 
gegeven dat deze gegevens helemaal niet opgeslagen worden, kan ik dus concluderen dat het 
argument niet correct is. In de Richtlijn Bewaring Verkeersgegevens staat in geen enkele regel dat 
bezochte website opgeslagen dienen te worden. 
 
Het is wel mogelijk om het nut van de gegevens die opgeslagen dienen te worden tegen het licht te 
houden. Dit behandel ik in de volgende paragraaf, ‘gewenste gegevens’.   
 
 
 
  



 
 

Wat valt er onder de EU Richtlijn 2006/24/EG omtrent de bewaarplicht van verkeersgegevens? 42 
 

2.4.5 Gewenste gegevens 

Met de omschrijvingen van de telecommunicatiedienst ‘Internettoegang’ en de benodigde verkeers- 
en locatiegegevens, ben ik tot de onderstaande tabel gekomen. Deze tabel laat zien op welke wijze 
de benodigde verkeers- en locatiegegevens uit de gegevensstroom van de telecommunicatiedienst 
kan worden gefilterd. 
 

Gegevenscategorie Communicatiedienst:  

Internettoegang 

Gegevens uit technologie 

Traceren en identificeren 
bron van een 
communicatie  

- de toegewezen 
gebruikersidentificatie(s), 
- de gebruikersidentificatie en het 
telefoonnummer toegewezen aan 
elke communicatie die het 
publieke telefoonnetwerk 
binnenkomt, - naam en adres van 
de abonnee of de geregistreerde 
gebruiker aan wie het IP-adres, de 
gebruikersidentificatie of het 
telefoonnummer was toegewezen 
op het tijdstip van de  
communicatie; 

Indien een gebruiker (zonder 
abonnement) via een openbare 
hotspot gebruikt maakt, kan men 
alleen achterhalen vanuit welke 
Hotspot er toegang is verkregen 
tot het internet. Aangezien deze 
hotspots openbaar zijn is het niet 
te herleiden welke persoon deze 
verbinding tot stand heeft 
gebracht. Daarnaast kunnen 
gebruikers ook gebruik maken van 
onbeveiligde WLAN’s. 

Bepalen van datum, 
tijdstip en duur van een 
communicatie 

- datum en tijdstip van de log-in en 
log-off van een Internetsessie 
gebaseerd op een bepaalde 
tijdzone, samen met het IP-adres, 
hetzij statisch, hetzij dynamisch, 
dat door de aanbieder van een 
Internettoegangsdienst aan een 
communicatie is toegewezen, en 
de gebruikersidentificatie van de 
abonnee of geregistreerde 
gebruiker, 
- de datum en tijdstip van de log-in 
en log-off van een e-maildienst 
over het Internet of 
Internettelefoniedienst gebaseerd 
op een bepaalde tijdzone; 

In het geval van een dial-up 
verbinding, internet over GPRS en 
UMTS en WiFi hotspots worden 
deze gegevens al opgeslagen, in 
verband met de facturering voor 
het internetgebruik. Bij een vaste 
breedbandaansluiting is dit van 
mindere mate van belang, 
aangezien deze continue in 
verbinding staan met de ISP. 

Identificeren van 
communicatieapparatuur 
of de vermoedelijke 
communicatieap-
paratuur van de 
gebruikers  

- het inbellende nummer voor een 
inbelverbinding, 
- de digital subscriber line (DSL) of 
ander eindpunt 
van de initiatiefnemer van de 
communicatie; 

In het geval van de kabel zitten er 
meerdere aansluitingen op één 
kabel aansluiting. Een aansluiting 
krijgt een computernaam 
aangewezen, die men moet 
hanteren om toegang te krijgen.  

Tabel 4: Gewenste gegevens over Internettoegang 

 
Met de gegevens die worden bewaard onder de telecommunicatiedienst Internettoegang is het 
mogelijk om te achterhalen wie, waar, wanneer en hoelang ingelogd is geweest op het Internet. 
Hierdoor wordt er inzichtelijk wat het Internetgebruik van een persoon is. Het inhoudelijke 
Internetgebruik wordt niet inzichtelijk, aangezien hier geen informatie over wordt opgeslagen. Dus 
men weet van persoon x, dat deze op locatie y, een z aantal minuten toegang tot het Internet heeft 
gehad op tijdstip a tot tijdstip b. Op dit punt wordt verder ingegaan vanuit 2 invalshoeken, deze 
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invalshoeken zijn de technische aspecten van de toegang tot het Internet en het doel van de Richtlijn 
Bewaring Verkeersgegevens.  
 
Technische aspecten 

De stelling dat men door de opslag van verkeers- en locatiegegevens weet dat persoon x, op locatie 
y, een z aantal minuten toegang tot het Internet heeft gehad op tijdstip a tot tijdstip b is naar mijn 
mening niet helemaal waar. Dit kan ik concluderen uit een eigenschap van breedbandverbindingen 
tot het Internet. Een eigenschap van de meeste breedbandverbindingen is dat deze continue in 
verbinding staan met het Internet. Hieruit kan men concluderen dat de in- en uitlog tijdstippen van 
een Internetsessie niet gelijk zijn aan het daadwerkelijke gebruik van een Internetsessie. Om dit 
beter uit te leggen wordt de vergelijking gemaakt met een dial-up Internetvebinding. Bij een dail-up 
Internetverbinding dient er een verbinding te worden gelegd met het Internet door in te bellen bij de 
ISP. De Internetsessie start wanneer deze verbinding tot stand is gekomen en stopt indien te 
verbinding verbroken wordt door de gebruiker (of bij een eventuele storing). Bij breedband Internet 
is het niet nodig om in- en uitloggen op het moment dat een gebruiker verbinding wil maken met het 
Internet, aangezien de Internetverbinding bij de installatie van de breedband verbinding al is 
gemaakt. Het is mogelijk dat de breedband Internetconnectie een Internetsessie heeft van het 
moment waarop de breedbandverbinding geïnstalleerd is tot een stroomuitval waardoor het 
breedbandmodem uitvalt. De gebruiker hoeft niet continue gebruikt te hebben gemaakt van de 
Internetconnectie. Deze kwestie wordt ook besproken in een expertbijeenkomst op 9 december in 
de eerste kamer. Tijdens het bespreken op welk moment een Internetsessie gelogd moet worden, bij 
inloggen of bij het uitloggen, wordt er vast gesteld dat een Internetsessie met een kabelmodem 3 
maanden kan duren [Kamerstuk31145D]. 
 
Het doel van de richtlijn 

Buiten dat de in- en uitlogtijdstippen van een Internetconnectie niet overeen hoeft te komen met het 
daadwerkelijke gebruik, moet men zich afvragen wat het doel is van het opslaan van deze gegevens. 
Het doel van de Richtlijn Bewaring Verkeersgegevens is het verkrijgen van inzicht in de aard en 
structuur van de contacten tussen personen die bij die criminele activiteiten zijn betrokken. Dit is in 
de inleiding van deze scriptie behandeld. Met de in- en uitloggegevens van Internetsessies van 
verdachten personen is er geen mogelijkheid om de aard en structuur van de contacten tussen 
personen die bij criminele activiteiten betrokken zijn weer te geven.  
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2.5 E-mail over het Internet 

 

2.5.1 Definitie 

In de kader richtlijn staat er onder artikel 2 ‘definities’ de volgende definitie voor e-mail: 
 
‘tekst-, spraak-, geluids- of beeldbericht dat over een openbaar communicatienetwerk wordt 
verzonden en in het netwerk of in de eindapparatuur van de ontvanger kan worden opgeslagen tot 
het door de ontvanger wordt opgehaald.’ 
 
Deze definitie is ook van toepassing op het woord e-mail in de Richtlijn Bewaring Verkeersgegevens, 
aangezien in artikel 2 ‘definities’ van dezelfde richtlijn het volgende staat vermeld: 
 
‘In het kader van deze richtlijn gelden de definities van Richtlijn 95/46/EG, van Richtlijn 2002/21/EG 
van het Europees Parlement en de Raad van 7 maart 2002 inzake een gemeenschappelijk 
regelgevingskader voor elektronische communicatienetwerken en -diensten (Kader Richtlijn) en van 
Richtlijn 2002/58/EG.’ 
 
Hiermee is het woord ‘e-mail’ gedefinieerd, maar deze definitie is erg vaag. In de definitie heeft men 
het over een tekst-, spraak-, geluids- of beeldbericht. Deze berichten worden op het gehele Internet 
gebruikt. Een aantal voorbeelden hiervan zijn: 

- Tekst: het versturen van een krabbel op hyves, een chatsessie op Windows Live messenger, 
een nieuwsartikel op nu.nl en een blog op waarbenjij.nu. 

- Spraak: het voeren van een telefoongesprek over Skype en een chatsessie op Windows Live 
messenger met spraakberichten. 

- Geluid: het downloaden van een muziekbestand en het ontvangen van een MP3 bestand op 
Windows Live messenger. 

- Beeldbericht: het bekijken van een filmpje op YouTube.com en het voeren van een 
telefoongesprek over Skype met beeldbellen. 

 
De enige twee voorwaarden die de definitie stelt is dat het bericht in het netwerk of in de 
eindapparatuur van de ontvanger kan worden opgeslagen en dat het bericht door de ontvanger 
wordt opgehaald. Dus wanneer men op een FTP-server van een persoon een MP3 bestand upload en 
de desbetreffende persoon beluisterd dit nummer heeft deze volgens de richtlijn een e-mailbericht 
ontvangen. Met de bovenstaande voorbeelden is er aangegeven tot hoever de definitie van e-mail, 
die in de Richtlijn Bewaring Verkeersgegevens gebruikt wordt, zich strekt. Dit is dus aanzienlijk. 
Eigenlijk omvat het de gehele communicatie over het internet. Indien de Richtlijn Bewaring 
Verkeersgegevens het beoogt om van al deze diensten verkeers- en locatiegegevens op te slaan, gaat 
men ver buiten de grens waar e-mailverkeer, wat men in normaal taalgebruik onder e-mailverkeer 
verstaat (in tegenstelling tot de definitie in de richtlijn), eindigt.  Om ervoor te zorgen dat er een 
overzicht ontstaat van communicatiediensten die onder e-mail vallen, zonder dat hier het gehele 
Internet mee opgenomen wordt, is het nodig om een nieuwe definitie op te stellen. Deze definitie 
heb ik opgesteld aan de hand van kenmerken van e-mail. In deze definitie wordt er getracht een 
beschrijven ven e-mail te maken, zonder dat hier technische aspecten van e-mail in komen te staan. 
De definitie zorgt ervoor aan welke kenmerken een bericht moet voldoen om tot e-mail te horen. De 
kenmerken zijn: 

- De verzender van het bericht weet naar welke adressen het bericht verzonden is en de 
ontvanger weet van welk adres het bericht afkomstig is. 

- Het bericht wordt naar minimaal 1 of meer personen verzonden.  
- Bij deze communicatie kunnen bijlage toegevoegd worden ter ondersteuning van het bericht. 
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- De berichten worden niet rechtstreeks naar een ontvanger gestuurd, maar worden bewaard 
in een opslagplaats tot de ontvanger het bericht ophaalt. Hierdoor kunnen de berichten op 
een ander tijdstip dan de verzending worden ontvangen. 

 
Met deze kenmerken kan men tot de volgende niet-technische definitie komen van e-mail, die 
ervoor zorgt dat de juiste berichten onder de Richtlijn Bewaring Verkeersgegevens vallen: 
 
‘Tekstbericht, met mogelijk tot toevoeging van een bijlage, dat verzonden wordt  door één verzender 
(met gebruikersidentificatie, d.m.v. een adres) naar één of meerdere ontvangers (met 
gebruikersidentificatie, d.m.v. een adres) waarvan het adres of de adressen bij de verzender bekend 
is/zijn en het ontvangst van het tekstbericht, met eventuele bijlage, bij de ontvanger, op eventueel 
een ander tijdstip, mogelijk wordt gemaakt door het ophalen van dit bericht.’ 
 
Met deze definitie houden we de voorbeelden die we eerder behandeld hebben tegen het licht.  
Tekst: 

- Het versturen van een krabbel op hyves, dit valt niet onder de definitie van e-mail aangezien 
de krabbel niet alleen door de ontvanger kan worden gelezen, maar ook door diens vrienden 
waar het adres bij de verzender niet bekend is. 

- Een chatsessie op Windows Live messenger (instant messaging applicatie, dit wordt 
behandeld bij internettelefonie), dit valt niet onder de definitie van e-mail aangezien het 
bericht niet op een ander tijdstip dan dat het verstuurd wordt kan worden ontvangen. 

- Een nieuwsartikel op nu.nl, dit valt niet onder de definitie van e-mail aangezien de verzender 
niet weet bij welke ontvanger het bericht terecht komt. Het bericht wordt niet specifiek naar 
een bepaalde ontvanger verzonden, maar gepubliceerd voor iedereen. 

- Een blog op waarbenjij.nu, dit valt niet onder de definitie van e-mail aangezien de verzender 
niet weet bij welke ontvanger het bericht terecht komt. Een verzender kan een melding 
versturen naar personen waarvan hij/zij denkt dat deze interesse hebben in zijn/haar 
verhalen, maar het bericht wordt niet specifiek naar een bepaalde ontvanger verzonden. 
Iedereen kan het verhaal lezen op de webpagina. 

 
Spraak: 

- Het voeren van een telefoongesprek over Skype, valt niet onder de definitie van e-mail 
aangezien de spraak niet als bijlage wordt verstuurd van een tekstbericht. 

- Een chatsessie op Windows Live messenger met spraakberichten, valt niet onder de definitie 
van e-mail aangezien de ontvanger op hetzelfde moment als de verzending aanwezig moet 
zijn. 

 
Geluid: 

- Het downloaden van een muziekbestand, valt niet onder de definitie van e-mail aangezien 
het muziekbestand niet naar een specifiek adres is gestuurd, maar voor iedereen 
toegankelijk is.  

- Het ontvangen van een MP3 bestand op Windows Live messenger, valt niet onder de 
definitie van e-mail aangezien het verzenden en ontvangen alleen op hetzelfde tijdstip kan 
plaatsvinden. 

  
Beeld: 

- Het bekijken van een filmpje op YouTube.com, valt niet onder de definitie van e-mail 
aangezien het beeldbericht niet specifiek naar een adres verzonden is, maar voor iedereen 
toegankelijk is. 

- Het voeren van een telefoongesprek over Skype met beeldbellen, valt niet onder de definitie 
van e-mail aangezien het beeld niet als bijlage wordt verstuurd van een tekstbericht. 
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Doordat de definitie niet van technische aard is, is het mogelijk dat er een aantal randgevallen zijn 
waarbij het toch mogelijk is dat een verzonden bericht voldoet aan de definitie van e-mail. Enkele 
voorbeelden hiervan zijn: 

- Een gebruiker van een hyvesprofiel heeft zijn/haar hyves dusdanig ingesteld dat het alleen 
voor haar vrienden mogelijk is om zijn/haar ontvangen krabbels te lezen8. De gebruiker 
stuurt een krabbel naar zichzelf, waardoor het bericht zichtbaar wordt voor zijn/haar 
vrienden. De gebruiker weet wie deze krabbel kan lezen, aangezien de personen door de 
gebruiker zelf geselecteerd zijn (d.m.v. van een vriendschap met deze personen aan te gaan). 
Indien zich dit geval voordoet, voldoet een krabbel aan de definitie van e-mail 

- Vanaf Windows Live Messenger 8.0 is het mogelijk om een contactpersoon een bericht te 
versturen, zonder dat deze persoon online is9. De ontvanger van het bericht kan dit bericht 
lezen zodra deze de eerst volgende keer online komt. Indien een gebruiker de mogelijkheid 
benut van deze functie, valt het versturen van het bericht op dergelijke manier onder de 
definitie van e-mail. 

 
Indien men zich concentreert op de puur technische definitie van e-mail , heeft men het 
voornamelijk over het e-mailsysteem dat dateert uit de ARPAnet-periode. Dit e-mailsysteem is 
gebaseerd op RFC 821 (Simple Mail Transfer Protocol) en RFC 822 (Standaard voor het formaat van 
ARPA Internettekstberichten)[Casad2000]. Het oorspronkelijke doel van e-mail is het versturen van 
ASCII-tekst. Multipurpose Internet Mail Extensions (MIME) maakt het mogelijk dat er ook tekens 
buiten ASCII kunnen worden verstuurd en dat er door middel van een bijlage een spraak-, geluids- of 
beeldbericht aan e-mail toegevoegd kunnen worden. 
  
Een e-mailbericht dat via Internet wordt verstuurd, bestaat uit twee onderdelen: 

- De header, bestaat uit headervelden van RFC 822. In deze headervelden staat:  
� het e-mailadres van de geadresseerde (To), 
� het e-mailadres van  de afzender (From),  
� de datum en tijdstip van verzending (Date), 
� bericht-ID, uniek identificatienummer van een e-mail,  
� het onderwerp van de e-mail (Subject), 
� geadresseerde die een kopie van de e-mail ontvangen (CC), 
� geadresseerde die een kopie van de e-mail ontvangen zonder dat de oorspronkelijk 

ontvanger dit ziet (BCC) en  
� het e-mailadres waar reacties op het bericht kunnen worden gestuurd (Reply-To) 

- De body, de inhoud. 
Beide onderdelen worden in de vorm van ASCII-tekst verzonden. Indien er gebruik wordt gemaakt 
van MIME, worden er velden aan de header toegevoegd. In deze velden staat op welke wijze de 
inhoud van de body ingepakt is en wat het type en het formaat is van de e-mail. 
 
In totaliteit zijn er drie definities gegeven van e-mail. De eerste definitie komt letterlijk uit de Richtlijn 
Bewaring Verkeersgegevens. Indien men deze definitie letterlijk zou toepassen bij het 
implementeren van de wetgeving in de EU-deelstaten, moeten van alle communicatiediensten over 
het Internet verkeers- en locatiegegevens opgeslagen worden. De definitie is daarop aangepast, 
waarmee er getracht wordt een niet-technische definitie van e-mail te geven. Met deze definitie 
worden de meeste communicatiediensten over het Internet uitgesloten, maar blijven er een aantal 
randgevallen over die wel onder de definitie vallen. Om deze randgevallen uit te sluiten is de 
technische definitie van e-mail gegeven. Deze definitie komt uit de RFC 822 en RFC 2822, welke 

                                                           
8
 Bron: Help bij hyves, meest gestelde vragen, hoe kan ik mijn profiel of krabbels afschermen. 

9
 Bron: Help bij Windows Live, Uw berichtinstellingen wijzigen, instellingen voor offline-berichten. 
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technische specificaties geven over de gekozen standaarden. Met deze drie definitie bestaat de 
mogelijkheid om een Venn-diagram te maken, om te kunnen zien wat er volgens de drie definities 
onder e-mail valt. Dit Venn-diagram staat weergegeven in figuur 2.12. 
 

 
Figuur 2.12: Venn-diagram van de verschillende definities van e-mail 

 

2.5.2 Vormen en gegevensstromen 

De verschillende vormen van e-mail over het Internet worden gekenmerkt door de toegang tot de e-
mailbox die op de server staat. Men kan de toegang tot de e-mailbox onderverdelen in twee vormen: 
 

1. E-mailleesprogramma (bijvoorbeeld Outlook Express) 
Het e-mailleesprogramma heeft twee hoofdfuncties, het verzenden van de e-mail door middel van 
SMTP en het ophalen van e-mail door middel van POP3, IMAP of een Exchange-server. 
 
Versturen 

Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) is een ASCII protocol. Nadat er een TCP connectie over poort 
25 volbracht is, wacht de zender (die als client fungeert) op de ontvanger (die als server fungeert) om 
als eerste te spreken. De server start met het verzenden van een regel tekst met zijn identiteit en of 
deze klaar is om een e-mail te ontvangen. Indien dit niet het geval is stopt de client met de connectie 
en probeert het later nog eens. Indien de server de e-mail accepteert, geeft de client aan van wie de 
e-mail afkomstig is en naar wie het verzonden moet worden. Indien de ontvanger bekend is bij de 
server, geeft deze server groen licht om de e-mail te versturen. De client verstuurt de e-mail en de 
server geeft een bevestiging.  
 
Aangezien niet iedereen altijd online is, is het niet mogelijk om een TCP connectie met een ander e-
mail account op te zetten. Vandaar dat de e-mails opgeslagen worden in mailboxen bij de aanbieder 
van de e-mail (in veel gevallen de ISP). Indien een gebruiker zijn e-mail wil zien, dient deze ze eerst 
op te halen bij de aanbieder van de e-mail. 
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Ophalen 

Post Office Protocol versie 3 (POP3) begint wanneer de gebruiker zijn/haar e-mailleesprogramma 
opent. Het e-mailleesprogramma maakt een TCP connectie met de aanbieder van de e-mail op zijn e-
mailbox over poort 110. Wanneer deze connectie tot stand is gekomen onderneemt het POP3 
protocol drie opeenvolgende stappen: 

1. Authorisatie, de client verstuurt zijn/haar gebruikersnaam (e-mailadres) en het bijbehorende 
wachtwoord. Wanneer het inloggen met deze gegevens succesvol is, start de transactie. 

2. Transactie, de e-mailberichten worden verzameld en naar de client verstuurd. Daarna 
worden de berichten gemarkeerd voor verwijdering. 

3. Update, de berichten die gemarkeerd zijn voor verwijdering worden daadwerkelijk 
verwijderd. 

 
Internet Message Access Protocol (IMAP) is ontwikkeld om ervoor te zorgen dat de e-mailboxen bij 
de aanbieder van de e-mail niet opgeschoond worden na het ophalen van de e-mail door de client, 
zoals bij POP3. Hierdoor wordt het mogelijk om via meerdere clients toegang te hebben tot één e-
mailbox. IMAP is gedefinieerd in RFC 2060 en maakt een TCP connectie met de e-mailbox bij de e-
mailaanbieder over poort 143. Daarnaast is het mogelijk om via IMAP mappen op de server door te 
bladeren, berichten te verplaatsen en te verwijderen en berichten te bekijken zonder dat deze lokaal 
op de computer gekopieerd dienen te worden. 
 

 
Figuur 2.13: proces van verzending en ontvangen van e-mail met SMTP en POP3 [Tanenbaum2003] 

 
2. Webmail (bijvoorbeeld Hotmail) 

Bij Webmail wordt de toegang tot de mailbox benaderd via het WWW. Het verkeer naar en van de 
mailbox wordt gaat over HyperText Transfer Protocol (http) over poort 80. Om tot de e-mailbox te 
komen dient de gebruiker op de website van de webmail aanbieder zijn gebruikersnaam (e-
mailadres) en wachtwoord in te voeren. Als het inloggen succesvol verlopen is, wordt de mailbox van 
de gebruiker gezocht en de inhoud van de e-mailbox getoond. De inhoud van deze e-mailbox wordt 
opgezet als een webpagina.  De webpagina wordt verzonden naar de webbrowser van de gebruiker, 
zodat deze in de browser kan worden weergegeven. De binnenkomende TCP connecties op de 
webmailserver komen over poort 25 met SMTP, zie de figuren 2.14 en 2.15. 
 

 
Figuur 2.14: proces van versturen van een e-mail met SMTP naar een Webmailserver. 
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Figuur 2.15: proces van versturen van een e-mail op een Webmailserver. 

 
Buiten de verschillende mogelijkheden om toegang te krijgen tot de e-mailboxen is de aanbieder van 
de e-mailbox van belang. De aanbieder van de e-mailbox kan de Internetprovider zijn die tevens ook 
e-mailprovider is of een bedrijf dat alleen e-mailprovider is. Een Internetprovider heeft alle 
informatie voorhanden van een abonnee en een bedrijf dat alleen e-mailprovider is, heeft deze 
informatie niet. 
 

2.5.3 Scheidslijn 

De scheidslijn van de gegevens van een e-mail bericht moet kritisch bekeken worden. Het is bekend 
dat een e-mail bestaat uit een header en een body. In de header bevinden zich voornamelijk de 
gegevens die over de verzending van de e-mail gaan, maar in de header bevindt zich ook het 
onderwerp waar de e-mail over gaat en welke formaten de e-mail met zich meedraagt. Hieruit kan 
dus worden opgemaakt wat waarschijnlijk de inhoud van de e-mail is en wat voor een bestand de e-
mail met zich meedraagt. Dit zijn twee gegevens die onder de inhoud van een e-mail vallen, maar die 
wel bij de verkeers- en locatiegegevens terecht komen. Indien deze worden opgeslagen. Het is dus 
technisch lastig om verkeers- en locatiegegevens op te slaan, zonder dat er gegevens over de inhoud 
van een e-mail worden opgeslagen. Omdat ik het verbod op het opslaan van inhoudelijke gegevens 
een hogere prioriteit geef, dan de opslag van verkeers- en locatiegegevens over e-mailverkeer kan 
het opslaan van de verkeers- en locatiegevens over e-mailverkeer door middel van het opslaan van e-
mailheaders niet uitgevoerd worden.  
 
Binnen de twee vormen van e-mail over het Internet is webmail een apart geval. Webmail voldoet 
volledig aan alle drie de definities van e-mail die behandeld zijn in dit hoofdstuk, maar de mailbox 
moet worden benaderd via het WWW. Dit betekent dat de inhoud van de Internetverbinding een rol 
speelt bij het benaderen van de mailbox. Het surfgedrag van een gebruiker wordt hiermee 
blootgelegd en volgens de Richtlijn Bewaring Verkeersgegevens mogen er geen gegevens worden 
opgeslagen waaruit de inhoud van de communicatie kan worden opgemaakt. Het opslaan van de 
verkeers- en locatiegegevens van e-mail via webmail moet dus niet aan de kant van de gebruikers en 
de e-mailprovider opgeslagen worden, maar aan de kant dat deze over het SMTP protocol verzonden 
wordt naar een andere (web)mailserver. Om aan de eisen van de richtlijn te voldoen dienen de 
verkeers- en locatiegegevens opgeslagen te worden aan de kant van e-mailserver tot e-mailserver. 
Dit betekent  dat het opslaan van de locatie- en verkeersgegevens een taak is van een e-
mailprovider.   
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2.5.4 Gewenste gegevens 

Met de omschrijvingen van de telecommunicatiedienst ‘E-mail over het Internet’ en de benodigde 
verkeers- en locatiegegevens, ben ik tot de onderstaande tabel gekomen. Deze tabel laat zien op 
welke wijze de benodigde verkeers- en locatiegegevens uit de gegevensstroom van de 
telecommunicatiedienst kan worden gefilterd. 
 

Gegevenscategorie Communicatiedienst:  

e-mail over het Internet 

Gegevens uit technologie 

Traceren en identificeren 
bron van een communicatie  

- de toegewezen 
gebruikersidentificatie(s), 
- de gebruikersidentificatie en het 
telefoonnummer toegewezen aan elke 
communicatie die het publieke 
telefoonnetwerk binnenkomt, 
- naam en adres van de abonnee of de 
geregistreerde gebruiker aan wie het IP-
adres, de gebruikersidentificatie 
of het telefoonnummer was toegewezen 
op het tijdstip van de communicatie; 

Indien een verzender een e-
maildienst op het internet 
gebruikt (zoals Hotmail), is er 
geen informatie beschikbaar 
over de naam en het adres 
van een geregistreerde 
gebruiker of een 
telefoonnummer van een 
gebruiker.  

Identificeren bestemming 
van een communicatie 
 
 

- de gebruikersidentificatie of 
telefoonnummer van de beoogde 
ontvanger(s) van een 
Internettelefoonoproep, 
- naam (namen) en adres (adressen) van 
de abonnee(s) of de geregistreerde 
gebruiker(s) en de 
gebruikersidentificatie van de beoogde 
ontvanger van de communicatie; 

Indien een ontvanger een e-
maildienst via www gebruikt 
(zoals Hotmail), is er geen 
informatie beschikbaar over 
de naam en het adres van 
een geregistreerde gebruiker 
of een telefoonnummer van 
een gebruiker. 

Bepalen van datum, tijdstip 
en duur van een 
communicatie 

- datum en tijdstip van de log-in en log-
off van een Internetsessie gebaseerd op 
een bepaalde tijdzone, samen met het 
IP-adres, hetzij statisch, hetzij 
dynamisch, dat door de aanbieder van 
een Internettoegangsdienst aan een 
communicatie is toegewezen, en de 
gebruikersidentificatie van de abonnee 
of geregistreerde gebruiker, 
- de datum en tijdstip van de log-in en 
log-off van een e-maildienst over het 
Internet of Internettelefoniedienst 
gebaseerd op een bepaalde tijdzone; 

Aan de 
gebruikersidentificatie kan 
bekeken worden welke 
gebruikers een verbinding tot 
stand hebben gebracht met 
een e-maildienst en hier 
kunnen de tijden van 
opgeslagen worden.  

Bepalen van type 
communicatie  

- de gebruikte Internetdienst Door de IP-gegevens van een 
Internetaansluiting te 
koppelen aan IP-gegevens 
van e-mail, is het mogelijk om 
te achterhalen vanuit welke 
Internetverbinding het 
verzenden/ontvangen heeft 
plaatsgevonden. 

Identificeren van 
communicatieapparatuur of 

- het inbellende nummer voor een 
inbelverbinding, 

Door de IP-gegevens van een 
Internetaansluiting te 
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de vermoedelijke 
communicatieap-paratuur 
van de gebruikers  

- de digital subscriber line (DSL) of ander 
eindpunt van de initiatiefnemer van de 
communicatie; 

koppelen aan IP-gegevens 
van e-mail, is het mogelijk om 
te achterhalen vanuit welke 
Internetverbinding het 
verzenden/ontvangen heeft 
plaatsgevonden. 

Tabel 5: Gewenste gegevens over E-mail over het Internet  
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2.6 Internettelefonie 

 

2.6.1 Definitie 

In de Richtlijn Bewaring Verkeersgegevens wordt de volgende definitie gegeven voor telefoondienst: 
 
‘oproepen (met inbegrip van spraak, voicemail, conference call of call-gegevens), aanvullende 
diensten (met inbegrip van call forwarding en call transfer), messaging en multimediadiensten (met 
inbegrip van short message service (SMS), enhanced media service (EMS) en multimedia service 
(MMS))’ 
 
Met deze definitie is een telefoondienst duidelijk, maar in de richtlijn wordt er gesproken over 
Internettelefonie. Daarnaast staan er messaging en multimediadiensten in de definitie die vooralsnog 
alleen beschikbaar zijn voor mobiele telefonie, met uitzondering van sms over een vast netwerk. Uit 
de naam van de telecommunicatiedienst Internettelefonie, mag men concluderen dat het de 
telefonie betreft die gebruik maakt van het Internet. Internettelefonie is het afwikkelen van 
spraakcommunicatie en spraak communicatiefaciliteiten over een datanetwerk, dat gebaseerd is op 
transport via Internet Protocol (IP). De term VoIP (Voice over IP) wordt ook wel gebruikt voor 
Internettelefonie. In tegenstelling tot analoge telefonie (behandeld in paragraaf 2.2.1), wordt geen 
circuitgeschakeld analoog telefoonnetwerk gebruikt, maar pakketgeschakeld telefoonnetwerk. Bij 
VoIP wordt de spraak geconverteerd naar datapakketjes en deze worden over een datanetwerk 
verstuurd. Om VoIP tot stand te brengen zijn een aantal protocollen en standaarden nodig. Deze 
protocollen en standaarden worden gebruikt om spraak, video en datacommunicaties tot stand te 
laten komen. Het gaat dus om signaleringsprotocol en niet om het gesprek zelf (de inhoud van de 
communicatie).De meest gebruikte standaarden voor VoIP zijn: 

- H.323 is een pakket van protocollen die zorgen voor een laag voor audio-, video- en 
datacommunicatie over IP-gebaseerde netwerken, inclusief het Internet. De H.323 standaard 
is platform en applicatie onafhankelijk. 

- SIP (Session Initiation Protocol) is een application-layer controle protocol dat ervoor zorgt 
dat  multimedia sessies, zoals Internettelefonie, kunnen worden gestart, bewerkt en 
beëindigd. 

 
In de definitie van de telefoondienst is spraak maar een klein onderdeel. Men heeft het ook over 
messaging en multimediadiensten. Indien men deze diensten over het Internet uitvoert valt de dienst 
instant messaging (IM) ook onder een telefoondienst. IM is een communicatie die aan een drietal 
eigenschappen moet voldoen: 

1. Bijna synchrone communicatie 
2. computer gebaseerde communicatie 
3. één op één communicatie (sommige instant messaging programma’s staan het toe dat er 

meer dan 2 personen deelnemen aan een communicatie, hiervoor dient de derde persoon 
uitgenodigd te worden.) 

IM is gebaseerd op het oproep model. Dit wil zeggen dat gebruikers een individueel persoon 
aanspreken. Het is mogelijk om meerdere gesprekken met gebruikers tegelijk te voeren. Net zoals bij 
de telefoon kan een ontvanger van de communicatie de oproep wel of niet beantwoorden 
[Whittaker2000]. Het verschil tussen internettelefonie en IM wordt ook steeds kleiner. De makers 
van de IM programma bouwen steeds meer functionaliteiten in de programma’s waardoor het 
mogelijk wordt om via het IM programma te beeldbellen met andere gebruikers van het IM 
programma of zelfs naar ‘gewone’ telefoonnummers. Daarnaast heeft Skype, dat bekend staat om 
zijn internettelefonie, een functionaliteit ingebouwd waar door IM mogelijk is. Het verschil tussen de 
applicaties wordt steeds kleiner, omdat de functionaliteiten alsmaar worden uitgebreid. 
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2.6.2 Vormen 

Internettelefonie kan worden opgedeeld in 3 verschillende vormen, hardphones, softphones en 
instant messaging. Hierbij wordt een vorm gekenmerkt door de apparatuur die nodig is om een 
telefoongesprek uit te voeren en de soort van communicatie. 
 
Hardphones: 
Dit betreft traditionele telefoontoestellen (zowel analoog als digitaal) en IP telefoontoestellen. Ook 
met traditionele telefoontoestellen is het mogelijk om te bellen met VoIP. Het daadwerkelijke 
versturen van de spraak over IP gebeurt vanaf het aansluitpunt. Een voorbeeld hiervan is 
InternetPlusBellen van KPN10. Het gebruik van deze implementatie van VoIP maakt het niet 
noodzakelijk dat gebruikers over moeten stappen naar nieuwe telefoontoestellen[Oberman2006]. IP 
telefoontoestellen maken helemaal geen gebruik van traditionele PSTN netwerken, maar kunnen 
direct over een IP netwerk bellen. Een veel gebruikt protocol, dat hiervoor gebruikt wordt, is SIP. SIP 
wordt behandeld in paragraaf 2.6.3 Gegevensstromen.   
 
Softphones: 
Een softphone is een stukje software die het mogelijk maakt om telefoongesprekken over het 
Internet uit te voeren met behulp van een PC. De PC neemt de plaats in van een telefoontoestel. De 
software is zo ontworpen dat het programma zich gedraagt als een traditionele telefoon. Om 
softphones te gebruiken dient men een headset aan te sluiten op de geluidskaart of een USB-
telefoon aan te sluiten. 
 
Skype en GoogleTalk zijn softwareprogramma’s die lijken op de bovenstaande omschrijving van een 
softphone. Toch is er wel degelijk een verschil tussen softphones en software als Skype en 
GoogleTalk. Skype en GoogleTalk gebruiken ieder een eigen protocol. In het geval van Skype (van 
dezelfde makers als KaZaA) is dit protocol afgeleid van peer-to-peer software [Stratix2003]. Op het 
moment is het niet mogelijk om vanuit Skype direct in contact te komen met softphones die werken 
met het SIP protocol. Het is wel mogelijk om via Skype, tegen betaling, in contact te komen met PSTN 
telefoons11. 
 

2.6.3 Gegevensstromen 

H.323 

H.323 is meer een architectonisch overzicht van Internettelefonie dan een specifiek protocol. Het 
refereert naar een groot aantal protocollen voor: 

- Spraak codering,  
- oproep setup,  
- signalering,  
- data transport 

De architectuur van H.323 staat weergegeven in figuur 2.16. In het midden staat een gateway die 
ervoor zorgt voor de connectie tussen het Internet en het telefoonnetwerk. Deze gateway spreekt de 
H.323 protocollen aan de kant van het Internet en de PSTN protocollen aan de kant van het 
telefoonnetwerk. De communicatieapparaten worden terminals genoemd. Ook kan een LAN een 
gatekeeper hebben, deze controleert het eindpunt onder zijn bevoegdheid. Dit wordt een zone 
genoemd. 
 

                                                           
10

 Bron: http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1167157  
11

 Bron: Skype.com FAQ 
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Figuur 2.16: Overzicht architectuur bij internet telefonie gebaseerd op H.323. [Tanenbaum2003] 

 
Een telefoonnetwerk, op basis van H.323, heeft een aantal protocollen nodig, deze zijn: 

- Coderen en decoderen van spraak:  
� G.711. De technische specificatie valt buiten de scope van het onderzoek. Alle H.323 

moeten G.711 ondersteunen.  
� G.723. Buiten G.711 mogen H.323 systemen ook andere protocollen voor het 

coderen en decoderen van spraak ondersteunen, een voorbeeld hiervan is  G.723   
- Compressie algoritmes, het H.245 protocol behandeld de onderhandeling over het te 

gebruiken compressie algoritme. Tevens onderhandeld dit protocol over andere aspecten 
van de connectie, zoals de bitrate.  

- Opzetten en afbreken van de connectie, ITU Q.931 protocol zorgt voor het opzetten en 
afbreken van een connectie, maakt de kiestoon, maakt het geluiden bij het overgaan van de 
telefoon en de rest van de standaard telefonie. 

- Het protocol H.225 wordt gebruikt voor connectie tussen terminals en de gatekeeper (indien 
deze aanwezig is).  

- Het kanaal tussen PC en gatekeeper wordt geregeld door Registration/Admission/Status 
(RAS). Het kanaal geeft de mogelijkheid aan de terminals om zich aan of af te melden in de 
zone, regelt het aanvragen en teruggeven van bandbreedte en geeft status updates. 

-  Tot slot is er een protocol nodig voor het overbrengen van de data. Hiervoor wordt Realtime 
Transport Protocol (RTP) gebruikt. RTP wordt gecontroleerd door Real-Time Control Protocol 
(RTCP). In een RTP sessie  sturen deelnemers RTCP pakketten om feedback te krijgen op de 
kwaliteit van de data die geleverd wordt [Liu2000]. 

 
De posities van de protocollen worden weergegeven in figuur 2.17, de belangrijkste onderdelen voor 
het onderzoek zijn gemarkeerd. Hierin is duidelijk te zien dat spraak en het signaleringsprotocol 
afzonderlijk worden verstuurd. 

 
Figuur 2.17:  de protocolstack van H.323 [Tanenbaum2003] 
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Voor het onderzoek is het belangrijk wat in gebeurd in het Q.391 protocol, aangezien hier de 
signalering plaatsvindt en dus de verkeers- en locatiegegevens tot stand komen. Het Q.391 protocol 
functioneert als volgt: 

- de PC verzend een Q.931 SETUP bericht over de TCP connectie. Dit bericht specificeert het 
nummer van de telefoon waar een verbinding naar moet worden gelegd (of het IP-adres en 
de poort, indien er naar een computer gebeld wordt).  

- De gatekeeper reageert met een Q.931 CALL PROCEEDING bericht om de correcte ontvanger 
van de aanvraag te bevestigen. Daarna verstuurt de gatekeeper het SETUP bericht naar de 
gateway. 

- De gateway, die half computer en half telefooncentrale is, maakt een normale 
telefoonverbinding naar de gewenste (normale) telefoon.  

- De centrale waar de telefoon aan aangesloten is zorgt ervoor dat de telefoon overgaat en 
stuurt een Q.391 ALERT bericht terug om de bellende PC te laten weten dat de telefoon aan 
de andere kant van de lijn over gaat.  

- Indien de persoon aan de andere kant van de lijn de telefoon opneemt, wordt er een Q.931 
CONNECT bericht verstuurd om de PC door te geven dat er verbinding is gemaakt. 

- Als de verbinding tot stand is gekomen, zit de gatekeeper niet langer tussen de verbinding. 
De gateway natuurlijk wel. De pakketten die voorbij komen gaan de gatekeeper voorbij en 
gaan direct naar het IP-adress van de gateway. 

 
Session Initiation Protocol (SIP) 

Het SIP protocol beschrijft hoe Internet telefoongesprekken, video conferenties en andere 
multimedia connecties opgezet kunnen worden. In tegenstelling tot H.323, is SIP één module. Deze 
module is dusdanig ontworpen dat deze goed samenwerkt met bestaande Internetapplicaties. Een 
voorbeeld hiervan is dat een telefoonnummer wordt gedefinieerd als een URL, waardoor een klik op 
een link een telefoongesprek kan opstarten. 
 
SIP kan verschillende sessies opzetten: 

-  voor twee gebruikers (normaal telefoongesprek) 
- mulitparty sessie (iedereen kan luisteren en spreken)  
- multicast sessie (één zender en meerder ontvangers) 

Deze sessies kunnen audio, video of data bevatten. SIP zorgt alleen om deze sessies op te starten. 
RTP /RTCP zorgen voor de dataoverdracht. SIP is een applicatielaag protocol en wordt gebruikt over 
UDP en TCP. 
 
SIP ondersteund een aantal services, zoals het lokaliseren van een beller (die wellicht niet achter zijn 
thuiscomputer zit) en het opstarten en beëindigen van een sessie. Het simpelste geval van een SIP 
sessie is van de computer van de beller naar de computer van de persoon die opgebeld wordt. De 
telefoonnummers in SIP worden weergegeven als URL, zoals sip:joost@cs.ru.nl voor een gebruiker 
met de naam Joost bij een host met de DNS naam cs.ru.nl. SIP URL’s kunnen ook IPv4 adressen, IPv6 
adressen, of gewone telefoonnummers bevatten. 
 
Het SIP protocol is een tekst-gebaseerd protocol gemodelleerd op http. De ene partij verzendt een 
bericht in ASCII tekst, die een methode naam bevat op de eerste regel, gevolgd door meerdere regels 
headers voor parameters. Het merendeel van deze headers zijn overgenomen van  MIME, hierdoor 
kan SIP met meerdere bestaande Internetapplicaties samenwerken. Het SIP protocol kan een zestal 
methode namen uitvoeren, deze zijn: 

1. Invite, aanvraag voor een initiatie voor een sessie. 
2. Ack, bevestigt dat een sessie is geïnitieerd. 
3. Bye, aanvraag om de sessie te beëindigen. 
4. Options, vraagt de capaciteiten van een host aan. 
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5. Cancel, annuleert een verzoek. 
6. Register, informeert de server over de huidige locatie van de gebruiker. 

 
Om een sessie op te zetten verzendt de initiërende beller een TCP connectie naar de ontvangende 
beller en verzend deze een INVITE bericht over TCP of UDP-pakket. In beide gevallen wordt in de 
headers op de tweede en verdere regels de structuur van het bericht beschreven. Deze bevat, de 
capaciteiten van de initiërende beller, media types en de formaten. Indien de ontvanger de sessie 
accepteert, reageert deze met een http-type reply-code (een getal bestaande uit drie nummers, in 
het geval van acceptatie is dit 200). Volgens de reply-code regel kan de initiërende beller ook 
informatie geven over zijn capaciteiten, media types en formaten. Een connectie wordt gemaakt via 
een three-way handshake, dus de initiërende beller reageert met een ACK bericht om het protocol te 
laten beëindigen en te bevestigen dat deze het 200 bericht ontvangen heeft. Beide partijen kunnen 
een aanvraag doen om een sessie te beëindigen door een bericht te verzenden met de BYE methode. 
Indien de andere beller dit accepteert, wordt de sessie beëindigd. De OPTIONS methode wordt 
gebruikt om de capaciteiten van een machine te bepalen. Het wordt altijd gebruikt voor een sessie 
geïnitieerd wordt, hierdoor is het mogelijk om te bepalen welke verbindingsoorten  er mogelijk zijn. 
De REGISTER methode maakt het voor SIP mogelijk om contact te leggen met een gebruiker die niet 
op zijn eigen computer werkt. Dit bericht wordt verzonden naar een SIP location server, deze houdt 
bij waar iemand zich bevindt. Het hele proces van het opzetten van een SIP verbinding staat in figuur 
2.18.  

 
Figuur 2.18:  Het opzetten van een SIP verbinding [Tanenbaum2003] 

 
Skype 

Het netwerk van een Skype omgeving bestaat uit de volgende 3 basis onderdelen [Baset2006]: 
- Loginserver, verzorgt de afhandeling van aanmelden en afmelden op het Skype netwerk. 

Deze server beheert tevens de gebruikersnamen en de wachtwoorden, waardoor alle 
gebruikersnamen uniek zijn.  

- Nodes, een Skype applicatie die gebruikt kan worden om telefoongesprekken te voeren en 
tekstbestanden te versturen. 

- Supernodes, zijn nodes die zorgen voor de juiste gegevensstromen en aansluitingen voor 
andere gebruikers. Alle nodes in het skype netwerk met een publiek IP-adres kunnen een 
supernode zijn. 

Buiten de loginserver is er geen centrale server in het Skype netwerk. Online en offline 
gebruikersinformatie worden bewaard en beheerd op een decentrale manier. Skype gebruikers 
gebruiken een breedband codec, waardoor het mogelijk is om een redelijke gesprekkwaliteit te 
genereren op een bandbreedte van of 32 kb/s. TCP wordt gebruikt voor de signalering en zowel UDP 
en TCP worden gebruikt voor het transport van het media verkeer. De signalering en het media 
verkeer worden over verschillende poorten verstuurd. Om ervoor te zorgen dat Skype gebruikers 
kunnen bellen naar PSTN aansluitingen, is er een gateway van het Skype netwerk naar het PSTN 
netwerk [Garfinkel2005]. 
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Instant Messaging 

In een onderzoek van comScore is gebleken dat Windows Live Messenger met meer dan 70% het 
meest gebruikte IM programma is in Europa [Comscore2006]. De beschrijving van het instant 
messaging is gebaseerd op Windows Live Messenger. Windows Live Messenger gebruikt 3 servers, 
deze werken op de volgende manier met elkaar samen. Om een verbinding te creëren maakt een 
client contact met een dispatchserver, deze server stuurt de client naar de notification server. De 
client maakt een connectie naar de notification server en deze connectie blijft totdat de client wordt 
afgemeld door de gebruiker. Nadat de connectie in stand is gebracht en de gebruiker van de client 
geïdentificeerd is, wordt de gebruiker van de client geauthenticeerd. Dit wordt volbracht door de 
Microsoft Passport system. Daarna zorgt notification server ervoor dat de juiste status van de 
gebruiker wordt weergegeven (zoals, online of afwezig) en stuurt wordt de client naar de juiste 
switchboard server gestuurd, waar de berichten van andere clients binnenkomen. De TCP connectie 
naar het switchboard is open voor de duur van verzending van berichten naar de andere client. De 
switchboard server is ook verantwoordelijk voor bestandsuitwisseling en het verzenden en 
ontvangen van video en spraak. 
 

2.6.4 Scheidslijn 

H.323 en SIP 

Zoals eerder in dit hoofdstuk beschreven is, is H.323 een verzameling van protocollen voor 
internettelefonie. Het onderdeel dat voor de daadwerkelijke overdracht van data zorgt is het RTP 
protocol. In figuur 2.15 is te zien dat dit protocol los staat van de protocollen die voor de controle 
van het telefoongesprek zorgen. Ook bij het SIP protocol is er een duidelijke scheidslijn in de 
protocollen tussen de controle van het telefoongesprek en de daadwerkelijke inhoud. SIP houdt zich 
enkel en alleen bezig met de signalering en gebruikt zoals H.323 het RTP protocol voor de overdracht 
van de data waar de inhoudelijke informatie in wordt getransporteerd. 
 
Skype 

Aangezien Skype een peer-2-peer netwerk is, in plaats van een client/server netwerk, heeft dit 
netwerk, buiten de loginserver, geen centrale server. Op de loginserver wordt er alleen bijgehouden 
of een bepaalde persoon online is. Hierdoor is het niet mogelijk om te controleren met welke 
partijen deze persoon telefoongesprekken heeft. Het uitvoeren van telefoongesprekken wordt 
decentraal geregeld over de supernodes. Deze supernodes kunnen overal staan, als ze maar 
beschikken over de eigenschappen die in dit hoofdstuk behandeld zijn. Hierdoor zijn de verkeers- en 
locatiegegevens niet bij Skype te achterhalen, aangezien Skype niet controleert over welke 
supernodes de telefoongesprekken plaatsvinden. Indien een Skype gebruiker belt naar een PSTN-
aansluiting buiten het Skype netwerk, dan moet deze via een Gateway van Skype contact leggen, en 
dan kunnen de verkeers- en locatiegegevens wel (gedeeltelijk) achterhaald worden. De verkeers- en 
locatiegegevens kunnen maar gedeeltelijk achterhaald worden, aangezien Skype te weinig informatie 
over zijn gebruikers. Daardoor kunnen niet alle gewenste verkeers- en locatiegegevens opgeslagen 
worden. 
 
Instant Messaging 

In de beschrijving van instant messaging is te lezen dat de switchboard server belangrijk is om te 
achterhalen welke gebruikers van de instant messaging dienst, Windows Live Messenger, contact 
met elkaar hebben. Dit contact kan plaatsvinden door het versturen van tekst, spraak, beeld en het 
versturen van bestanden (zoals JPG afbeelding bestand). Helaas is er geen documentatie beschikbaar 
over de precieze werking van de switchboard server. Hierdoor is het niet mogelijk om te bestuderen 
of het onderscheid tussen verkeers- en locatiegegevens en inhoudelijke gegevens gemaakt kan 
worden op de switchboardserver. De gegevens die terecht komen op de notification server kunnen 
ook niet volledig als verkeers- en locatiegegevens bestempeld worden, aangezien hier gegevens over 



 
 

Wat valt er onder de EU Richtlijn 2006/24/EG omtrent de bewaarplicht van verkeersgegevens? 58 
 

de e-mailbox (Hotmail) aan de gebruiker vermeld worden, het onderwerp van de e-mails wordt via 
deze servers getoond. 
 

2.6.5 Gewenste gegevens 

Met de omschrijvingen van de telecommunicatiedienst ‘Internettelefonie’ en de benodigde verkeers- 
en locatiegegevens, ben ik tot de onderstaande tabel gekomen. Deze tabel laat zien op welke wijze 
de benodigde verkeers- en locatiegegevens uit de gegevensstroom van de telecommunicatiedienst 
kan worden gefilterd. 
 

Gegevenscategorie Communicatiedienst:  

Internettelefonie 

Gegevens uit technologie 

Traceren en identificeren 
bron van een 
communicatie  

- de toegewezen 
gebruikersidentificatie(s), 
- de gebruikersidentificatie en het 
telefoonnummer toegewezen aan 
elke communicatie die het 
publieke telefoonnetwerk 
binnenkomt, 
- naam en adres van de abonnee of 
de geregistreerde gebruiker aan 
wie het IP-adres, de 
gebruikersidentificatie of het 
telefoonnummer was toegewezen 
op het tijdstip van de 
communicatie; 

In het geval van SIP en H.232 zijn 
de gegevens te achterhalen, maar 
bij Skype is het niet mogelijk de 
naam en het adres op te slaan, 
aangezien deze niet gevraagd 
worden door de dienst.  

Identificeren 
bestemming van een 
communicatie 
 
 

- de gebruikersidentificatie of 
telefoonnummer van de beoogde 
ontvanger(s) van een 
Internettelefoonoproep, 
- naam (namen) en adres 
(adressen) van de abonnee(s) 
of de geregistreerde gebruiker(s) 
en de gebruikersidentificatie van 
de beoogde ontvanger van de 
communicatie; 

Bij Skype is het niet mogelijk om de 
bestemming te achterhalen, omdat 
deze connecties via supernodes 
worden afgehandeld en deze 
worden niet door Skype beheerd. 
Bij instant messaging diensten 
ontstaat een connectie via de 
switchboard server, hiervan is niet 
bekend of deze verkeers- en 
locatiegegevens kan scheiden van 
inhoudelijke gegevens. 

Bepalen van datum, 
tijdstip en duur van een 
communicatie 

- datum en tijdstip van de log-in en 
log-off van een Internetsessie 
gebaseerd op een bepaalde 
tijdzone, samen met het IP-adres, 
hetzij statisch, hetzij dynamisch, 
dat door de aanbieder van een 
Internettoegangsdienst aan een 
communicatie is toegewezen, en 
de gebruikersidentificatie van de 
abonnee of geregistreerde 
gebruiker, 
- de datum en tijdstip van de log-in 
en log-off van een e-maildienst 
over het Internet of 

Bij Skype is het mogelijk om via de 
loginserver te achterhalen hoelang 
een gebruiker een connectie heeft 
gehad  tot het Skype netwerk. Bij 
instant messaging kan men via de 
notification server achterhalen hoe 
lang een gebruiken ingelogd is 
geweest. 
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Internettelefoniedienst 
gebaseerd op een bepaalde 
tijdzone; 

Bepalen van type 
communicatie  

- de gebruikte Internetdienst Door de IP-gegevens van een 
Internetaansluiting te koppelen 
aan IP-gegevens van Skype of 
instant messaging dienst, is het 
mogelijk om te achterhalen vanuit 
welke Internetverbinding de 
communicatie heeft 
plaatsgevonden. 

Identificeren van 
communicatieapparatuur 
of 
de vermoedelijke 
communicatieap-
paratuur van de 
gebruikers  

- het inbellende nummer voor een 
inbelverbinding, 
- de digital subscriber line (DSL) of 
ander eindpunt 
van de initiatiefnemer van de 
communicatie; 

Door de IP-gegevens van een 
Internetaansluiting te koppelen 
aan IP-gegevens van Skype of 
instant messaging dienst, is het 
mogelijk om te achterhalen vanuit 
welke Internetverbinding de 
communicatie heeft 
plaatsgevonden. 

Bepalen van locatie van 
mobiele communicatie-
apparatuur  
 

  

Tabel 6: Gewenste gegevens over Internettelefonie 

 
Met het niet opnemen van het bepalen van locatie van mobiele communicatie-apparatuur is de 
richtlijn niet opgewassen tegen de technieken van de mobiele apparatuur. Windows Live messenger 
wordt al door vele gebruikers mobiel toegepast. Mobiele telefoons worden steeds vaker uitgerust 
met QWERTY-toetsenborden waardoor het gebruiksvriendelijker wordt om instand messaging 
diensten te gebruiken. Daarnaast wordt het gebruik van Skype nog door de mobiele 
telecommunicatieaanbieders geblokkeerd, maar men weet niet of de mobiele 
telecommunicatieaanbieders dit vol kunnen blijven houden. Mocht het gebruik van deze 
toepassingen explosief gaan stijgen, dan vallen er gegevens buiten de richtlijn die, gezien de geëiste 
gegevens van andere telecommunicatiediensten, wenselijk zijn. 
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3. Volledigheid en betrouwbaarheid 
 

3.1 Inleiding 

 
In de vorige hoofdstukken is de Richtlijn Bewaring Verkeersgegevens geanalyseerd en is er overzicht 
gemaakt welke telecommunicatiediensten onder de richtlijn vallen en welke verkeers- en 
locatiegegevens hiervan opgeslagen kunnen worden. Het is nu duidelijke welke gegevens er nodig 
zijn om tot de wenselijke verkeers- en locatiegegevens te komen. De centrale vraag die in dit 
hoofdstuk aanbod is, kloppen deze gegevens? De betrouwbaarheid en de volledigheid van de 
gegevens worden in dit hoofdstuk onderzocht. De deelvragen die antwoord moeten gaan geven op 
de hoofdvraag zijn:  

- Is de hoeveelheid data die beschikbaar is voldoende om de volledigheid van de gegevens te 
garanderen? 

- Is het mogelijk dat er gegevens buiten de richtlijn vallen die wel zeer waardevol kunnen zijn?  
- In hoeverre zijn de gegevens juist die worden opgeslagen, i.v.m. IP spoofing e.d. 

 
Per telecommunicatiedienst (telefonie over een vast netwerk, mobiele telefonie, Internettoegang, e-
mail over het Internet en Internettelefonie) wordt er antwoord gegeven op de bovenstaande vragen. 
De eerste twee vragen gaan over de volledigheid van de informatie. Bij de eerste vraag wordt er 
geanalyseerd of de beschikbare data, die in hoofdstuk 2 behandeld is, voldoende is om aan de 
gewenste data in de richtlijn te voldoen. Hierop volgend wordt er bekeken of er in de opgestelde 
gegevenscategorieën van de richtlijn onderdelen van de verkeers- en locatiegegevens ontbreken. De 
derde vraag staat in het teken van de juistheid van de gegevens. Hierin wordt er behandeld op welke 
mogelijke manieren de gegevens gemanipuleerd kunnen worden, waardoor de juistheid van de 
gegevens in het geding komt. Hierbij worden security aspecten van de gebruikte 
telecommunicatiediensten tegen het licht gehouden.    
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3.2 Telefonie over een vast netwerk 

In hoofdstuk 2 is er geconstateerd dat onder telefonie over een vast netwerk POTS en ISDN de twee 
standaarden zijn. Beide gebruiken het Signaling System Number 7 (SS7)  protocol suite om 
telefoongesprekken op te zetten en af te breken. Deze protocolsuite is nader bekeken om te 
controleren of het mogelijk is om de verkeers- en locatiegegevens van de telefoongesprekken te 
vervalsen.  Het SS7 netwerk is ontworpen voor een gesloten PSTN, daardoor is er bij het ontwerp 
weinig aandacht besteed aan de authenticatie van de gebruikers. [Lorenz2001] 
 

3.2.1 Volledigheid 

Het is door middel van Transaction Capabilities Application Part (TCAP) berichten mogelijk om 
toegang te krijgen tot Service Control Point (SCP) database. Het is mogelijk om door een TCAP bericht 
gegevens over een gebruiker aan te passen in de SCP database [Lorenz2001]. Hierdoor kunnen 
gegevens ook weggehaald worden en de gegevens van een gebruiker onvolledig worden. Men heeft 
dus wel een aanval op het systeem nodig, om de gegevens onvolledig te maken en hiermee maakt de 
aanvaller zich verdacht door opzettelijk gegevens te verwijderen. 
 

3.2.2 Juistheid 

De ISDN User Part (ISUP) wordt gebruikt om een telefoongesprek te starten. De gegevens van de 
nummers van de beller en de gebruiker die gebeld wordt, worden in ISUP berichten over het 
telefoonnetwerk verstuurd. ISDN gebruikers hebben de mogelijkheid om ISUP berichten te maken en 
aan te passen [Lorenz2001]. Hierdoor kunnen telefoongesprekken naar andere nummers worden 
herleid, die eigenlijk ingevoerd zijn. Hiermee wordt er bedoeld dat er een communicatie opgestart 
wordt naar een bepaald nummer en het ISUP bericht aangepast wordt, waardoor het nummer dat in 
het ISUP bericht staat niet overeen komt met het daadwerkelijke nummer. De verkeers- en 
locatiegegevens kloppen niet meer, aangezien de gegevens aangepast zijn.  
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3.3 Mobiele telefonie 

In hoofdstuk 2 zijn de technieken semafonie, GSM/GPRS en UMTS technieken behandeld, aangezien 
deze technieken voldoen aan de definitie van mobiele telefonie van de Richtlijn Bewaring 
Verkeersgegevens.   
 

3.3.1 Volledigheid 

 
Prepaid 
De gegevens die de Richtlijn Bewaring Verkeersgegevens verplicht op te slaan bij mobiele telefonie, 
kunnen alleen volledig worden opgeslagen indien de gebruiker bekend is bij de provider. Indien een 
gebruiker gebruik maakt van een mobiele telefoon met een prepaid kaart is het niet duidelijk welke 
persoon gebruik maakt van de telefoondienst. In de Nederlandse telecommunicatiewet wordt de 
provider alleen verplicht om de locatiegegevens (CellID) van de mobiele telefoon voor 3 maanden te 
bewaren. Bij een communicatie tussen twee gebruikers met een prepaid kaart kan men de 
gebruikers niet identificeren. Voor gebruikers die willen voorkomen dat hun identiteit bekend wordt 
bij de aanbieder van het netwerk, is dit makkelijk te bewerkstelligen door een mobiele telefoon met 
prepaidkaart te kopen. Om ervoor te zorgen dat ook de gegevens over een prepaid beller volledig 
worden opgeslagen is het van belang dat de informatie van de prepaid beller bekend is bij de 
provider. Het zou dus niet meer mogelijk moeten zijn om een prepaid kaart aan te schaffen, zonder 
dat de gebruiker van deze prepaid kaart onbekend blijft. Hierdoor zouden de gegevenscategorieën 
traceren en identificeren bron van een communicatie en identificeren bestemming van een 
communicatie bij mobiele telefonie, bij gebruik van een prepaid kaart, volledig zijn op te slaan.   
 
Semafoon 
Semafonie valt geheel onder de definitie die de Richtlijn Bewaring Verkeersgegevens heeft voor 
telefonie. Aangezien een semafoon mobiel is, past deze in het plaatje van mobiele telefonie (een van 
de telecommunicatiediensten die onder de Richtlijn Bewaring Verkeersgegevens vallen). Maar de 
gegevens die opgeslagen dienen te worden, kunnen onmogelijk opgeslagen worden. Een semafoon 
heeft geen IMEI of IMSI nummer. Dus deze twee gegevens ontbreken bij het opslaan van de 
verkeers- en locatiegegevens van semafonie. Een semafoon wordt namelijk geïdentificeerd door een 
Radio Identification Code (RIC)12. Aan de RIC wordt het telefoonnummer gekoppeld.  
 

3.3.2 Juistheid 

 
Gestolen telefoon 

Gebruikers van mobiele telefoons verliezen geregeld hun mobiele telefoon. Volgens schattingen zijn 
in Engeland in een periode van 10 maanden, november 2002 tot en met september 2003, 1 miljoen 
telefoon kwijtgeraakt [Ong2003]. Een groot deel hiervan is gestolen. Het stelen van mobiele 
telefoons is voor criminele organisaties aantrekkelijk. Deze kunnen niet alleen worden doorverkocht 
voor winst, maar men kan deze gebruiken om te communiceren naar andere leden van een criminele 
organisatie. Door met gestolen telefoons te bellen, wordt de identiteit niet bekend. De verkeers- en 
locatiegegevens die met gestolen telefoons opgeslagen zijn niet juist, aangezien de bron of de 
bestemming van de communicatie aan de verkeerde persoon wordt gekoppeld. Dit komt doordat het 
IMSI nummer aan een bepaald persoon gekoppeld is en het IMSI nummer is opgeslagen op de SIM-
kaart die in de gestolen mobiele telefoon zit. 
 
  

                                                           
12

 Bron: http://de.wikipedia.org/wiki/Radio_Identification_Code 
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Mobiele telefoonfraude 

In maart 2006 heeft de Communications Fraud Control Association (CFCA) een jaarlijkse wereldwijde 
fraude in de telecommunicatiesector geschat tussen de 54 miljard en 60 miljard dollar. 
Abonnementsfraude bij de mobiele telefonie wordt als grootste probleem beschouwd [Detica2006]. 
 

Abonnementfraude 
Ook in Nederland blijkt het  een probleem. Uit een onderzoek blijkt dat duizenden Nederlanders 
jaarlijks het slachtoffer worden van fraude met mobiele telefoons13. Contracten worden afgesloten 
met gestolen persoonlijke gegevens. Deze persoonlijke gegevens zijn een bankrekeningnummer, een 
adres en een kopie van het paspoort. Door een contract af te sluiten met gegevens van een ander 
persoon is voor het voor de crimineel eenvoudig om anoniem te blijven, aangezien het abonnement 
op iemand anders zijn naam staat. De verkeers- en locatiegegevens over de bron of bestemming van 
een communicatie zijn foutief, aangezien de foutieve gebruiker wordt opgeslagen. 
 
Wijzigen van IMEI-nummer 
Zoals in hoofdstuk 2 is beschreven zorgt het IMEI-nummer voor de identificatie van de mobiele 
telefoon, het is namelijk een uniek nummer. Het is mogelijk om het IMEI-nummer van een mobiele 
telefoon te wijzigen [Willassen2003]. Dit maakt het mogelijk dat gestolen telefoons niet te traceren 
zijn. Bij het wijzigen van het IMEI-nummer zijn de verkeers- en locatiegegevens niet juist, aangezien 
het foutieve IMEI-nummer opgeslagen wordt. Indien een gebruiker niet wil dat men hem aan de 
hand van verkeers- en locatiegegevens kan traceren, maakt hij of zij gebruik van verschillende 
(gestolen) SIM-kaarten en wijzigt hij het IMEI-nummer van de mobiele telefoon. Hierdoor is er geen 
verband te zien in het gebruik van IMSI (unieke nummer van een SIM-kaart) en het IMEI-nummer. 
 
Klonen van mobiele telefoon 
Bij analoge telefonie is het eenvoudig om een mobiele telefoon te klonen. Met een scanner konden 
de nummers die gebruikt werden opgevangen worden en in een andere mobiele telefoon in gevoerd 
worden. Dit was een groot probleem voor de aanbieders van mobiele telefonie. De authenticatie 
voor het opstarten van een communicatie is sterk verbeterd. Buiten de technische aanpassingen zijn 
er ook wettelijke aanpassingen gemaakt, deze zorgen ervoor dat het bezit van een scanner verboden 
is. Aangezien deze beperkingen ervoor hebben gezorgd dat het klonen van mobiele telefoons lastiger 
is, is de abonnementsfraude toegenomen [Safavi2001]. 
 
Semafoon 

De eigenaar van het semafoonabonnement is in de meeste gevallen niet de gebruiker van de 
semafoon, aangezien er meerdere semafoons onder één abonnement aangeschaft kunnen worden14. 
De eigenaar van het semafoonabonnement kan de semafoons namelijk uitgeven aan de personen die 
hij/zij wil oproepen, bijvoorbeeld bij een oproepservice voor een service monteur. Indien de eigenaar 
van het semafoonabonnement een oproep stuurt naar de semafoons die onder zijn contract vallen, 
is deze persoon zowel verzender als ontvanger van de oproep.  

3.4 Internettoegang 

In hoofdstuk 2 zijn er vele mogelijkheden aanbod gekomen om toegang te krijgen tot het Internet, 
ook  is gebleken dat deze mogelijkheden alleen maar worden uitgebreid. De opkomst van het 
dataverkeer over de mobiele telefoon heeft ervoor gezorgd dat mobiele telefoons toegang krijgen 
tot het Internet. Daarnaast zorgen hotspots ervoor dat gebruikers op openbare locaties toegang 
kunnen krijgen tot het Internet. Het Internet wordt dus steeds toegankelijker gemaakt door het op zo 

                                                           
13

 Bron: Duizenden slachtoffer fraude met mobieltjes, Nu.nl, 6 december 2006 
14

 Bron: Aanvraagformulier semafonie KPN, http://www.semafoonwinkel.nl/Download/AD8059.pdf 



 
 

Wat valt er onder de EU Richtlijn 2006/24/EG omtrent de bewaarplicht van verkeersgegevens? 64 
 

veel mogelijke manieren aan te bieden. Dit is ook van invloed op het bewaren van verkeers- en 
locatiegegevens omtrent de Internettoegang. 
 

3.4.1 Volledigheid 

 
Internettoegang d.m.v. de mobiele telefoon  

In de Richtlijn Bewaring Verkeersgegevens wordt er geen rekening gehouden met de technische 
ontwikkeling die zich voordoet op het gebied van mobiele telefonie. Het toegang krijgen tot het 
Internet via de mobiele telefoon wordt in de richtlijn niet besproken en de richtlijn is er ook niet naar 
ingericht. Dit kan men zien aan het ontbreken van de gegevens over de locatie van de gebruiker. Het 
is van belang om te weten vanuit welke locatie toegang tot het Internet wordt gemaakt. Dit heb ik 
geconcludeerd uit het bekijken van de gegevens die in de richtlijn zijn opgenomen bij 
Internettoegang. De adresgegevens dienen te worden opgeslagen, indien een gebruiker toegang 
heeft tot het Internet. Dit is voldoende indien een gebruiker vanuit zijn eigen huis gebruik maakt van 
de Internetverbinding, maar niet bij toegang tot het Internet met gebruik van een mobiele telefoon. 
Indien men door middel van een mobiele telefoon een telefoongesprek voert of een SMS bericht 
verstuurd wordt de locatie wel opgeslagen, middels het Cell ID. Dit Cell ID wordt bij Internettoegang 
nergens vernoemd. Hierdoor ontstaat er de volgende situatie. Indien een gebruiker door middel van 
een mobiele telefoon een telefoongesprek voert dient die locatie bekend te zijn, indien een 
gebruiker via zijn eigen thuisverbinding toegang heeft tot het Internet dient de locatie van de 
gebruiker ook bekend te zijn, maar in het geval van internettoegang  door middel van de mobiele 
telefoon zijn de locatiegegevens van de gebruiker, volgens de richtlijn, niet van belang.  
 
Internetcafés 
In tegenstelling tot Italië is het in Nederland mogelijk om anoniem gebruik te maken van 
Internetcafés. In een Internetcafé is het mogelijk om tegen een bepaald tarief toegang te krijgen tot 
het Internet zonder dat iemand zich hiervoor hoeft te legitimeren. De verkeers- en locatiegegevens 
die over een Internetcafé opgeslagen worden kunnen dus niet achterhaald worden naar een 
persoon, alleen naar het Internetcafé. 
 
Wifi Hotspots 

Er worden op steeds meer plekken openbare Wifi-hotspots geïnstalleerd. Hiermee is het mogelijk dat 
een gebruiker toegang tot het Internet krijgt op alle plaatsen waar deze Wifi-hotspots gelokaliseerd 
zijn. Zoals in hoofdstuk 2 beschreven is, hoeft een gebruiker van deze Wifi-hotspots zich niet kenbaar 
te maken voor het gebruik van een hotspot. Niet alleen abonnementhouders hebben toegang tot de 
hotspots, maar ook gebruikers die een tegoed hebben om voor een bepaalde tijd toegang te krijgen 
tot de hotspots. Zonder dat de gebruikers bekend zijn bij de aanbieder van de Wifi-hotspot kunnen 
deze gebruik maken van de Wifi-hotspot. Hierdoor zijn de gegevens omtrent de Internettoegang niet 
volledig, aangezien de naam en het adres van de gebruiker niet te achterhalen is. 
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3.4.2 Juistheid 

 

WiFi Hotspots 

Het gebruik van Wifi Hotspots kan ervoor zorgen dat de verkeers- en locatiegegevens niet terug te 
herleiden zijn naar de gebruiker. Een gebruiker kan namelijk toegang tot het Internet krijgen via de 
vele onbeveiligde draadloze netwerken, dit wordt ook wel Wifi-liften genoemd. Het Wifi-liften wordt 
mogelijk gemaakt doordat eigenaren van een draadloze internetverbinding het Access Point niet of 
nauwelijks beveiligen. Uit eerder onderzoek is gebleken dat in Nederland eind 2008 bijna vijftig 
procent van de draadloze thuisnetwerken onvoldoende beveiligd was [Consubond2008]. Hierdoor 
wordt het makkelijk om via een internetverbinding van iemand anders toegang te krijgen tot het 
Internet. Mocht iemand kwade bedoelingen hebben en contact willen maken met een criminele 
organisatie. Dan kan hij of zij in contact komen via een internetverbinding van een niets 
vermoedende gebruiker die het draadloos thuisnetwerk niet of in onvoldoende mate beveiligd heeft. 
 

Internetsessies breedbandverbindingen 
Zoals in hoofdstuk 2 wordt aangetoond heeft 74% van de Nederlandse huishoudens een 
breedbandverbinding tot het Internet. Tevens is er uitgelegd dat een breedbandverbinding continu in 
verbinding staat met de ISP en toegang heeft tot het Internet. In de Richtlijn Bewaring 
Verkeersgegevens is het van belang dat er per internetsessie een bepaald aantal verkeers- en 
locatiegegevens opgeslagen worden. Het is van belang dat de verkeers- en locatiegegevens worden 
opgeslagen als de gebruiker zelf een internetsessie start en beëindigd. Maar dit hoeft niet het geval 
te zijn bij een breedbandverbinding. Een internetsessie van een breedbandverbinding kan gestart en 
beëindigd worden zonder de tussenkomst van een gebruiker. Hierdoor wordt er voor 74% procent 
verkeers- en locatiegegevens bewaard over de continuïteit van de Internetverbinding. Dit zegt, naar 
mijn mening, meer over de kwaliteit van de Internetverbinding die de ISP levert dan over het 
Internetgebruik van de gebruikers. 
 
Gestolen telefoons of laptops 

De apparatuur waarmee men toegang krijgt tot het Internet wordt steeds mobieler. Dit brengt het 
risico met zich mee dat deze apparatuur gestolen kan worden. Met een gestolen telefoon kan er 
toegang verkregen worden tot het Internet. De eigenlijke gebruikers heeft op dat moment geen 
toegang tot het Internet, maar door het gebruik van zijn telefoon wordt dit wel aangenomen. De 
verkeers- en locatiegegevens van de mobiele telefoon worden opgeslagen onder het IMSI nummer 
van de eigenaar. Met een gestolen laptop is het ook mogelijk om toegang te krijgen tot het Internet. 
Men kan zich dus voordoen als de eigenaar van de laptop, zonder dat deze persoon de 
Internettoegang daadwerkelijk gebruikt. Op de laptop zijn alle netwerksleutels van draadloze 
netwerk opgeslagen die de eigenaar gebruikt. Men kan met gebruik van de laptop eenvoudig 
toegang krijgen tot deze draadloze netwerken.  
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3.5 E-mail over het Internet 

In hoofdstuk 2 is er uitgebreid ingegaan op de definitie van e-mail die de bewaring verkeersgegevens 
hanteert. Natuurlijk heeft dit invloed op, in ieder geval, de volledigheid van de verkeers- en 
locatiegegevens over e-mail over het internet. Daarnaast zijn er ook nog technische discussiepunten 
over e-mail, bijvoorbeeld de opslag van verkeers- en locatiegegevens van Spam. 
 

3.5.1 Volledigheid 

 
Spam 

Indien men alle verkeers- en locatiegegevens op gaat slaan van e-mail over het Internet en men 
interpreteert e-mail zoals deze in de Richtlijn Bewaring Verkeersgegevens wordt gedefinieerd, dan 
dient men alle verkeers- en locatiegegevens van het communicatieverkeer over het Internet op te 
slaan. Het is niet onmogelijk, maar zeker ondenkbaar dat de verkeers- en locatiegegevens van al het 
communicatieverkeer over het internet opgeslagen wordt. Het antwoord op de vraag of de gegevens 
over e-mail over het Internet, volgens de Richtlijn Bewaring Verkeersgegevens, ooit volledig 
opgeslagen kunnen worden is nee. Het is zelfs helemaal niet wenselijke dat alle verkeers- en 
locatiegegevens van e-mail over het Internet, volgens de technische definitie, opgeslagen worden. De 
reden hiervoor is Spam. In maart 2009 is er door het bedrijf Cleanport een percentage van 96,2% 
Spam in Nederland gemeten15. Indien een aanbieder van e-mail over het Internet de verkeers- en 
locatiegegevens van de ontvangen en verstuurde e-mail had moeten opslaan, dan zou 96,2% van 
deze gegevens niet bruikbaar zijn geweest. Deze niet-bruikbare gegevens moeten voor een periode 
van 12 maanden (dit aantal is in Nederland vastgesteld) door de aanbieder opgeslagen worden. 
 
E-maildiensten buiten Europa 

Buiten het feit dat er veel niet-bruikbare gegevens opgeslagen worden, worden grote spelers op het 
gebied van e-mail over het Internet overgeslagen. Microsoft’s Hotmail en Google’s Gmail zijn 
voorbeelden van grote aanbieder van e-mail over het Internet. Deze twee  Amerikaanse bedrijven 
zouden de Richtlijn Bewaring Verkeersgegevens kunnen omzeilen door alle servers buiten Europa te 
vestigen, mocht dit al niet het geval zijn. Doordat deze servers niet binnen Europa gelokaliseerd zijn, 
is de richtlijn bewaring verkeersgegevens niet van toepassing. Alle verkeers en -locatiegegevens van 
berichten die verzonden worden en die niet terecht komen op een e-mailserver binnen Europa, 
worden niet opgeslagen.  
 
Inhoudelijke gegevens in e-mail 

Zoals in hoofdstuk 2 kenbaar is gemaakt, is het volledig scheiden van verkeers- en locatiegegevens en 
inhoudelijke gegevens bij e-mail niet mogelijk. Aangezien het onderdeel ‘subject’ in de header van de 
e-mail wordt meegezonden. Binnen de Nederlandse wetgeving wordt de gebruiker beschermd, zodat 
het opslaan van inhoudelijke gegevens van een communicatie niet opgeslagen mogen worden. Over 
dit onderwerp wordt het volgende vermeld:  
 
‘Voor zover kennisneming van verkeersgegevens samenvalt met kennisneming van gegevens 
over de inhoud, is er overigens tevens sprake van inhoudsgegevens. In dat geval vallen zij 
onder het zwaardere regime van artikel 13.’ [Kamerstuk27460] 
 
  

                                                           
15

 Bron: Spam maart 2009 op recordhoogte van 96,2%, cleanport.com, 14 april 2009 
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Voor het aftappen, ontvangen, opnemen en afluisteren van (elke vorm van) telecommunicatie, 
waardoor inbreuk wordt gemaakt op het telefoongeheim uit artikel 13 van de Grondwet, is in de WIV 
2002 een speciale bepaling opgenomen. Deze speciale bepaling is artikel 25. Indien er inbreuk wordt 
gemaakt op het telefoongeheim uit artikel 13 van Grondwet, is het gebruik met extra waarborgen 
omkleed doordat de Minister van BZK als enige toestemming kan geven voor de inzet van het middel. 
Dit houdt in dat de verkeers- en locatiegegevens van een e-mail account van een bepaalde gebruiker 
alleen mogen worden ingezien, als de minister van BZK hier toestemming voor geeft. 
 
TOR 

The Union Router (TOR) is een netwerk voor anonieme communicatie gebaseerd op "Onion 
Routing".Het Tor-netwerk is bedoeld om te voorkomen dat anderen door analyse van het 
berichtenverkeer kunnen achterhalen wat de herkomst en bestemming van berichten is. Het netwerk 
is gebaseerd op zogenaamde onion servers. Onion servers zijn computers die als tussenstations 
dienen tussen de afzender en de bestemming. Het principe is dat berichten volgens een willekeurig 
pad via verschillende onion-servers naar hun bestemming reizen, waarbij iedere server een 
geëncrypteerde "laag" van routinginformatie verwijdert. Hierdoor is het ook mogelijk om verkeers- 
en locatiegegevens van e-mail anoniem te laten zijn, aangezien ook de headers van het e-mailverkeer 
aangepast wordt door de onion router [Dingedine2004]. Uit de opgeslagen verkeers- en 
locatiegegevens is het dus niet mogelijk om erachter te komen wat de bron en de bestemming van 
de e-mail is. Hierdoor zijn de verkeers- en locatiegegevens onbruikbaar. TOR is alleen van toepassing 
op de datastroom op de internetconnectie en niet op de aansluiting zelf, vandaar dat TOR niet 
opgenomen in bij het onderdeel Internettoegang [Reed1998]. 
 

3.5.2 Juistheid 

 
E-mail spoofing 

E-mail spoofing is een term die gebruikt wordt om frauduleuze e-mailactiviteiten te beschrijven. Deze 
activiteiten houden in dat specifieke eigenschappen van het e-mail bericht, zoals From (Van), Return-
Path (Afzender) en Reply-To (Antwoorden naar) worden gewijzigd, waardoor het lijkt dat de e-mail 
van een andere bron komt [Jakobsson2006]. E-mail spoofing is mogelijk door de tekortkomingen in 
SMTP. Doordat e-mail spoofing mogelijk is, kunnen de verkeers- en locatiegegevens die over e-mail 
opgeslagen worden onjuist zijn. E-mail spoofing wordt veelvuldig gebruikt bij het versturen van 
Spam. Aangezien er metingen zijn gedaan waarin 96,2% van het e-mailverkeer spam betreft, is het 
merendeel van de verkeers- en locatiegegevens onjuist. Daarnaast zijn het niet alleen de spammers 
die gebruik maken van e-mail spoofing. Indien gebruikers e-mail willen versturen waarbij ze hun 
eigen identiteit niet bloot willen geven, kunnen ze ook gebruik maken van e-mail spoofing. De 
verkeers- en locatiegegevens die over e-mail worden opgeslagen zijn dus zeer fraude gevoelig.  
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3.6 Internettelefonie 

De opkomst van Internettelefonie heeft ervoor gezorgd dat de “telefonie over een vast netwerk” 
steeds minder gebruikt gaat worden. Internettelefonie wordt zowel aangeboden via de ISP’s, maar 
ook softwareprogramma’s op het Internet maken Internettelefonie mogelijk. Bij “telefonie over een 
vast netwerk” was het netwerk, waarover de telecommunicatiedienst werd geleverd, oorspronkelijk 
aangelegd voor deze dienst. Bij Internettelefonie is dit niet het geval, waardoor niet alleen 
telecombedrijven de dienst aan kunnen bieden.  
 

3.6.1 Volledigheid 

 
Skype  

Zoals in paragraaf 2.6.2 is uitgewerkt, worden gesprekken via Skype niet via een centrale plaats 
afgehandeld, maar door supernodes in het peer-2-peer netwerk van Skype. Hierdoor staan de 
gegevens over de contactpersonen waarmee een gebruiker in contact staat niet op een centrale 
plaats opgeslagen. De enige informatie die Skype kan leveren over de gebruikers van hun 
telecommunicatiedienst, zijn de in- en uitlogtijden op de service. Dit is mogelijk, omdat er in het 
netwerk van Skype één centrale server bestaat waar de gebruikers zich op in- en uitloggen. 
Daarnaast heeft Skype geen verdere gegevens over zijn gebruikers. Om een Skype account aan te 
maken heeft men de volgende gegevens nodig: 

- Een volledige naam. Dit hoeft niet de echte naam van de gebruiker te zijn, aangezien er geen 
controle op is. 

- Een e-mailadres. Dit kan een e-mailadres zijn die niet gekoppeld is aan enig abonnement dat 
afgesloten is. 

- Een wachtwoord. 
Voor de Internettelefonie die over alleen over het Skype-netwerk plaatsvindt,  is het onmogelijk om 
verkeers- en locatiegegevens van de Richtlijn Bewaring Verkeersgegevens op te slaan. Bij telefonie 
tussen een Skype gebruiker en een PSTN-aansluiting kunnen er verkeers- en locatiegegevens 
opgeslagen worden, aangezien de communicatie vanuit Skype via een gateway van Skype naar het 
PSTN netwerk gaat. Ook in deze situatie zijn de gegevens over de Skype gebruiker niet betrouwbaar. 
 

3.6.2 Juistheid 

 
Instant messaging 

In hoofdstuk 2 is Windows Live Messenger als voorbeeld gebruikt voor instant messaging, omdat het 
merendeel van de Europese gebruikers gebruik maakt van dit programma. Om gebruik te kunnen 
maken van Windows Live Messenger moet men een account aanmaken. Met dit account krijgt men 
direct een eigen mailbox (Hotmail) en toegang tot Windows Live Messenger. Tijdens het aanmaken 
van het account worden de volgende gegevens van de gebruikers gevraagd: 

- Windows Live ID 
- Wachtwoord 
- Voornaam 
- Achternaam 
- Land/regio 
- Postcode 
- Geslacht 
- Geboortejaar 

De gegevens die men tijdens het aanmaken van account ingevoerd worden, worden niet 
gecontroleerd op de juistheid van de gegevens. In het formulier kunnen zelfverzonnen straatnamen 
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en huisnummers ingevoerd worden. Hieruit blijkt dat er geen controle is op de juistheid van de 
gegevens. 
 
Caller ID spoofing 

VoIP wordt blootgesteld aan het gevaar ID spoofing. Bij ID spoofing wordt de identiteit van de beller 
vervalst, zodat de ontvanger denkt dat men met een vertrouwde beller te maken heeft. Net zoals e-
mail spoofing lijkt het als de oproep van een vertrouwde of andere persoon is, waardoor de identiteit 
van de daadwerkelijke beller anoniem blijft [Frost2006]. Hierdoor ontstaan er foutieve gegevens bij 
de opslag van verkeers- en locatiegegevens. Hierdoor is het mogelijk dat een persoon, die anoniem 
wil blijven, makkelijk contact kan maken met een ander persoon, zonder dat de verkeers- en 
locatiegegevens uitwijzen dat deze personen contact met elkaar hebben gehad. 
 
Spam over IP Telephony (SPIT) 

SPIT is een apart probleem. SPIT is het verzenden van niet-gewenste, automatisch gegenereerde, 
vooraf ingesproken telefoongesprekken die gebruik maken van VoIP. Wat SPAM voor e-mail is, is 
SPIT voor VoIP. Alhoewel SPIT makkelijker aan banden te leggen is dan SPAM, door middel van 
wetgeving, zijn de laagste voorspellingen van het aantal SPIT berichten in 2010 5% van het aantal 
SPAM berichten dat op de dag van vandaag wordt verstuurd [Frost2006]. Mocht het aantal SPIT 
berichten daadwerkelijk gaan toenemen, dan worden hierdoor ook weer verkeers- en 
locatiegegevens opgeslagen van communicaties die niet bruikbaar zijn.   
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4. Conclusie 
 
Naar aanleiding van het onderzoek en het schrijven van deze scriptie schrijf ik deze conclusie. In het 
eerste deel van de conclusie worden de volgende punten besproken:   

1. wat was het doel voor het invoeren van de richtlijn bewaarplicht verkeersgegevens?  
2. welke gegevens worden er bekend? 
3. is het mogelijk om met de gegevens het doel te bereiken? 

 In het tweede gedeelte worden er opmerkelijke punten beschreven. Deze punten hebben te maken 
met de fouten die ik tijdens het onderzoek ben tegen gekomen. Deze fouten zijn gemaakt bij de 
vertaling van de Engelstalige versie van de Richtlijn Bewaring Verkeersgegevens naar de 
Nederlandstalige versie. 
 

4.1 Het doel 

In de inleiding van de scriptie is er uitgelegd wat het doel is om de verkeersgegevens van de 
communicaties op te slaan. Hierdoor wordt de manier van opsporing anders uitgevoerd, namelijk van 
gerichte opsporing naar algemeen toezicht op alle burgers. Door het opslaan van de 
verkeersgegevens worden er niet alleen gegevens vergaard van verdachte, maar ook van 
nietsvermoedende burgers. Het is weer een uitbreiding van de opsporingsmethoden na de algemene 
identificatieplicht, preventief fouilleren op straat en in het openbaar vervoer en cameratoezicht 
[Prins2004]. Er wordt ook wel gezegd dat iedereen verdacht wordt met het invoeren van de 
bewaarplicht van verkeersgegevens. Het tegenargument dat gegeven wordt door minister van 
justitie, E. M. H. Hirsch Ballin, is in kamerstuk 31 145 C als volgt omschreven  [Kamerstuk31145C]: 
 
‘Deze gegevens zullen doorgaans niet worden gebruikt voor het nemen van beslissingen omtrent het 
nemen van dwangmaatregelen, zoals een huiszoeking, maar ten behoeve van het verkrijgen van 
inzicht in de aard en structuur van de contacten tussen personen die bij die criminele activiteiten zijn 
betrokken.’ 
 
De verkeers- en locatiegegevens van communicaties van personen die zich bezig houden met 
criminele activiteiten zijn de belangrijkste gegevens van de bewaarplicht verkeersgegevens. Met deze 
gegevens moet het mogelijk worden om te onderzoeken welke personen er deel uitmaken van een 
criminele organisatie.  
 

4.2 De gegevens 

Tijdens het onderzoeken en het schrijven van de scriptie over de bewaarplicht verkeersgegevens ben 
ik een aantal dingen tegengekomen die ik graag wil beschrijven.  
 

4.2.1 Doelmatigheid van de verzamelde data 

Het doel van de richtlijn is om met de verzamelde data inzicht te krijgen in het netwerk van een 
criminele organisatie. Antwoorden op vragen als met welke personen heeft persoon x de laatste 2 
dagen contact gehad en hoelang heeft dit contact geduurd. Met de gegevens die volgens de richtlijn 
opgeslagen worden is dit niet het enige wat beantwoord kan worden. Men weet namelijk de locatie 
waar de communicatie heeft plaatsgevonden en bijvoorbeeld met welke mobiele telefoon dit 
gebeurd is. Daarnaast is het, volgens de richtlijn, ook mogelijk te achterhalen wanneer een persoon 
online activiteiten heeft uitgevoerd. Men denkt immers te weten hoelang internetsessies hebben 
geduurd en vanuit welke locatie dit is gebeurd. Daarbij moet wel bijgezegd worden dat dit bij 
breedbandverbindingen geen goed beeld schetst, aangezien deze verbindingen altijd open staan. De 
richtlijn probeert zoveel mogelijk gegevens vast te leggen over een communicatie. Zoals in de scriptie 
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te lezen is, is de categorie verkeersgegevens alsmaar groter geworden. Eerder waren de gegevens, 
die bij een telecommunicatiedienst gegenereerd werden, te scheiden in; verkeersgegevens, 
locatiegegevens, overige gegevens en inhoud. Met de definities die de bewaarplicht 
verkeersgegevens richtlijn hanteert, zijn er nog alleen verkeersgegevens, inhoud en een klein 
gedeelte overige gegevens. De rest is allemaal opgenomen onder verkeersgegevens. 
 

4.2.2 Betrouwbaarheid 

Veel van de opgeslagen gegevens zijn makkelijk te manipuleren. In hoofdstuk 3 is er per 
telecommunicatiedienst uitgewerkt op welke manieren verkeers- en locatiegegevens gemanipuleerd 
kunnen worden. Voornamelijk de identiteitsfraude en de gebreken in de beveiliging spelen een grote 
rol hierin. Aangezien men gegevens wil vergaren over personen in criminele organisatie is het niet 
geheel ondenkbaar dat deze personen met manipulatie activiteiten bezig zijn. Wisselende IMSI en 
IMEI nummers bij communicaties met gebruik van de mobiele telefoon kunnen eenvoudig gebruikt 
worden om niet alle communicaties tussen personen binnen een criminele organisatie aan het licht 
te laten komen.   
 

4.2.3 Volledigheid 

In hoofdstuk 3 is ook te zien op welke manieren de volledigheid van de gegevens, die volgens de 
richtlijn opgeslagen dienen te worden, aan te passen is. Een groot probleem bij e-mailverkeer dat 
buiten de EU om gerouteerd wordt, valt niet onder de jurisdictie van de EU-richtlijn die 
geïmplementeerd wordt. Omdat  grote spelers, zoals Hotmail en Gmail, in de VS zitten, kunnen deze 
niet verplicht worden om aan de Europese richtlijn te voldoen. Bij andere telecommunicatiediensten 
is het helemaal niet mogelijk om de gegevens volledig op te slaan, omdat deze gegevens gewoon niet 
beschikbaar zijn. Bijvoorbeeld een mobiele telefoon met een prepaidkaart, bij communicatie met 
deze telecommunicatiedienst zijn er geen gegevens beschikbaar over de gebruiker. Bij Skype is het 
niet mogelijk om van een gebruiker op te slaan met wie hij/zij conversaties heeft, aangezien deze 
gegevens verspreid zijn over het hele Internet met behulp van supernodes. Zolang deze diensten 
aangeboden worden, is het eenvoudig om ervoor te zorgen dat er helemaal geen verkeers- en 
locatiegegevens opgeslagen worden over communicaties tussen leden van criminele organisaties. 
Het aanbod van diensten zoals Skype, Hotmail en Gmail zal waarschijnlijk alleen maar groter worden. 
 

4.2.4 Omschrijving 

In de inleiding van de scriptie is de wensenlijst van Europol kort behandeld. In deze wensenlijst staat 
duidelijk aangegeven van welke communicatiediensten men verkeers- en locatiegegevens wil 
opslaan. Een aantal voorbeelden uit de wensenlijst zijn [Expertmeeting2002]: 

- E-mailservers 
� SMTP 

• Date and time of connection of client to server 

• IP address off sending computer 

• Message ID 

• Sender (login@domain) 

• Receiver (login@domain) 

• Status indicator 
� POP of IMAP 

• Date and time of connection of client to server 

• IP address off sending computer 

• User ID 

• In some cases identifying information of e-mail retreived 
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- Usenet 
� NNTP 

• Date and time of connection of client to server 

• Protocol process ID 

• Hostname (DNS name of assigned dynamic IP address) 

• Basic client activity (no content) 

• Posted message ID 
In deze wensenlijst van Europol staat alle informatie specifiek benoemd. Zoals in hoofdstuk 1 is 
besproken is het niet wenselijk om technische termen op te nemen in richtlijnen en wetteksten, 
aangezien bij de invoering van een nieuwe techniek deze documenten direct moeten worden 
aangepast. Maar de definities die de bewaarplicht verkeersgegevens richtlijn en gerelateerde 
richtlijnen geeft aan een aantal telecommunicatiediensten is bedroevend te noemen. De definitie die 
voor e-mail is gegeven, is dusdanig geformuleerd dat eigenlijk het hele Internetverkeer hieronder 
valt. Er is dus geen duidelijke afbakening voor wat er wel en niet onder e-mail valt. Met het invoeren 
van de richtlijn in de Nederlandse wet met de definitie voor e-mail zoals deze er nu instaat, wordt het 
wettelijk verplicht om verkeersgegevens  op te slaan over bijvoorbeeld een nieuwsartikel op nu.nl en 
een blog op waarbenjij.nu. Dit schiet volkomen het doel van het invoeren van de richtlijn voorbij en 
moet, naar mijn mening, aangepast worden. 
 

4.2.4 Toekomstige communicatie 

De richtlijn is niet voldoende aangepast op de toekomstige veranderingen die ingevoerd gaan 
worden. Zo zal PSTN vrijwel volledig over gaan op VoIP. VoIP is wel opgenomen in de richtlijn, maar 
vooral de locatiegegevens zullen hieronder te leiden hebben. Het is met VoIP namelijk mogelijk om 
niet thuis bij de telefoonaansluiting aanwezig te zijn om een VoIP verbinding op te starten. Daarnaast 
zijn de verkeers- en locatiegegevens van de communicaties die via het Skype netwerk uitgevoerd 
worden niet op te slaan. Tevens zal de mobiele telefonie een grote verandering ondergaan, ook hier 
zal VoIP een belangrijke rol gaan spelen. Bij het gebruik van Internettelefonie bij mobiel telefonie 
zullen gegevens die nu opgenomen zijn in de richtlijn niet meer van toepassing zijn en dient er meer 
te worden gekeken naar de toepassing van Internettelefonie. Een voorbeeld hiervan is het volgende, 
het Cell ID is niet opgenomen bij de telecommunicatiedienst Internettelefonie. Indien een mobiele 
beller gebruik maakt van Internettelefonie is het volgens de richtlijn niet nodig om het Cell-ID, 
waaruit men kan herleiden waar de mobiele telefoon zich bevindt, op te slaan. 
 

4.3 Doel behaald 

Het doel van de richtlijn is bekend en hierboven staan een aantal bevindingen die kritiek uiten op de 
opgestelde richtlijn. Zoals eerder gezegd is de richtlijn voornamelijk opgesteld om meer grip te 
krijgen op criminele activiteiten. Men wil door middel van de verkeersgegevens een inzicht hebben 
hoe groot een criminele organisaties en welke participanten deze organisatie heeft. In hoofdstuk 3 is 
te zien dat er een groot aantal mogelijkheden zijn om ervoor te zorgen dat de verkeers- en 
locatiegegevens gemanipuleerd kunnen worden, waardoor de gegevens niet volledig of onjuist 
opgeslagen worden. Gebruikers hebben te veel mogelijkheden om ervoor te zorgen dat de verkeers- 
en locatiegegevens niet of verkeerd worden opgeslagen. Daarnaast schiet de richtlijn te kort door 
niet voldoende in te gaan op de toekomst van communicatie. Internettelefonie is wel is waar 
opgenomen in de richtlijn, maar de mogelijkheden van Internettelefonie zijn vele male groter dan 
zijn voorganger PSTN. Naar mijn mening zijn de gegevens die opgeslagen worden over 
Internettoegang verre van ideaal. Men weet alleen bij het opslaan van de verkeers- en 
locatiegegevens over Internettoegang waar en wanneer een gebruiker toegang heeft gehad. Met wie 
er toen contact is gelegd wordt door deze informatie niet duidelijk en dat was toch het doel van de 
richtlijn. Bij het onderzoek is geanalyseerd wat er onder de bewaarplicht van de verkeersgegevens 
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valt. Hierbij is duidelijk geworden dat de omschrijvingen en toekomstige ontwikkelingen de zwakke 
punten in de richtlijn zijn. De omschrijvingen (definities) zijn op sommige punten zo precies, dat de 
kans groot is dat er gegevens niet worden opgeslagen. Een voorbeeld hiervan is semafonie bij 
mobiele telefonie. Daarnaast zijn er omschrijven die zo vaag geformuleerd zijn dat vrijwel alle 
communicaties over het Internet onder de richtlijn vallen. Het voorbeeld hiervan is natuurlijk e-mail.  
 
De bewaarplicht verkeersgegevens richtlijn gaat ervoor zorgen dat er gegevens worden opgeslagen 
die communicatie tussen “ gewone” burgers vast gaat leggen. Criminele organisaties hebben veel 
manieren om de verkeers- en locatiegegevens te manipuleren. Tevens worden er gegevens 
opgeslagen die niet of gedeeltelijk onbruikbaar zijn, zoals verkeers- en locatiegegevens over SPAM-
berichten en Internetsessies van gebruikers met breedbandverbindingen en niet beveiligde 
netwerken.  
 

4.4 Opmerkelijke punten 

Tijdens het doornemen van de Nederlandstalige versie van de bewaarplicht verkeersgegevens 
richtlijn, heb ik ontdekt dat er op 2 punten grote fouten zijn gemaakt. In de Engelstalige versie is er 
op een punt een verkeerde vertaling opgenomen. In de Engelstalige versie van de richtlijn staat er 
onder artikel 5 punt i.3: 
 
‘concerning Internet access, Internet e-mail and Internet telephony: 
(i) the calling telephone number for dial-up access; 
(ii) the digital subscriber line (DSL) or other end point 
of the originator of the communication; ‘ [200624EC] 
 
In de Nederlandstalige versie van de richtlijn is dit onder artikel 5 punt i.3 als volgt vertaald: 
 
‘in het geval van internettoegang, e-mail over het internet en internetdiensten: 
i) het inbellende nummer voor een inbelverbinding, 
ii) de digital subscriber line (DSL) of ander eindpunt van de initiatiefnemer van de communicatie; ‘ 
[200624EG] 
 
In plaats van Internettelefonie staat er in de Nederlandstalige versie internetdiensten. Dit zou 
betekenen dat er niet alleen bij Internettelefonie een nummer opgeslagen dient te worden, maar bij 
alle Internetdiensten die er bestaan. Daarnaast is er geen definitie beschikbaar van het woord 
Internetdienst. Als men gaat kijken wat er onder een internetdienst valt dan zouden de 
telecommunicatiediensten e-mail over het Internet en Internettelefonie niet opgenomen hoeven te 
worden in de richtlijn, want dit valt onder Internetdienst. Daarnaast zouden niet alleen verkeers- en 
locatiegegevens over e-mail over het Internet en Internettelefonie opgeslagen hoeven te worden, 
maar ook over Internetbankieren, Internetradio, Internettelevisie, Online Gaming etc. Door deze 
vertaalfout dient er veel meer opgeslagen te worden dan beschreven staat in de Engelstalige versie. 
 
Buiten de vertaalfout is er ook een gedeelte niet vertaald in de richtlijn, het is namelijk helemaal 
weggelaten. In de Engelstalige versie van de richtlijn staat er onder artikel 5 punt a.1: 
 
‘concerning fixed network telephony and mobile telephony: 
(i) the calling telephone number; 
(ii) the name and address of the subscriber or registered user; ‘[200624EC] 
 
In de Nederlandstalige versie van de richtlijn is dit onder artikel 5 punt a.1 als volgt vertaald: 
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‘in het geval van telefonie over een vast netwerk: 
i) het telefoonnummer van de oproeper, 
ii) naam en adres van de abonnee of de geregistreerde gebruiker;’ [200624EG] 
 
Bij mobiele telefonie hoeft bij de Nederlandstalige versie van de richtlijn de bron van de 
communicatie niet opgeslagen te worden. Mobiele telefonie is onder punt a van de richtlijn nergens 
terug te vinden. Er wordt dus opgeslagen wie er gebeld is, maar door wie hoeft volgens de 
Nederlandstalige versie van de richtlijn niet opgeslagen te worden. Dit is natuurlijk niet de bedoeling. 
 
Deze fouten zijn niet terug te vinden in de Nederlandse wetgeving, hieruit concludeer ik dat men 
gebruik heeft gemaakt van de Engelstalige versie van de richtlijn. Uit het wetsvoorstel in kamerstuk 
31 145 staan de gegevenscategorieën allemaal opgenomen, zoals deze in de Engelstalige versie van 
de richtlijn zijn uitgebracht. In de bijlage van artikel 13.2a van de Telecommunicatiewet staan de 
telecommunicatiediensten als volgt beschreven: 
 
 ‘A. Bij telefonie over een mobiel of een vast netwerk:‘ 
en 
‘B. Bij internettoegang, e-mail over het internet en internettelefonie:’ 
[Kamerstuk31145A] 
 
De fouten in de Nederlandstalige versie van de richtlijn zijn weliswaar niet overgenomen in het 
gewijzigd voorstel van wet. Maar het is het zeer slordig dat er op cruciale punten in de richtlijn 
fouten worden gemaakt bij het overnemen van teksten en het vertalen hiervan.    
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