
Geachte heer, mevrouw,

Graag reageert stichting Bits of Freedom op het concept voor de wijziging van 

het Besluit bijzondere vergaring nummergegevens telecommunicatie. 

1. De voorgestelde wijziging behelst geen verandering in de bevoegdheden 

van de FIOD, deze blijven onverminderd ruim. Het voornaamste effect is dat

de FIOD na wijziging volledig zelfstandig IMSI-catchers kan inzetten. De 

wijziging is welkom in die zin dat op deze wijze explicieter is dat ook de 

FIOD actief gebruik maakt van dit ingrijpende opsporingsmiddel.

2. Op basis van het concept van de toelichting op het voorstel meent Bits of 

Freedom op te kunnen maken dat voor de inzet van IMSI-catchers door de 

FIOD, na de wijziging van het besluit, nog altijd een bevel van een officier 

van justitie noodzakelijk is. Navraag bij enkele juristen gespecialiseerd op 

het gebied van de Telecommunicatiewet bevestigt deze interpretatie.

3. Toch moet Bits of Freedom ook constateren dat dit niet eenduidig is. De 

geraadpleegde juristen geven te kennen dat deze toestemmingsvereiste 

niet heel eenduidig is en ook het concept van de toelichting is op meerdere 

manieren uit te leggen. Dat het vereiste bevel van de officier van justitie niet

evident is, volgt uit ook de berichtgeving in de media.1

4. Ten einde deze onduidelijkheid weg te nemen adviseert Bits of Freedom om

in de toelichting op het besluit, voor de laatste zin van paragraaf 1.2 een zin 

in te voegen: “Ook een inzet van dit soort apparatuur door de FIOD dient te 

1 Zie bijvoorbeeld het artikel 'Belastingdienst wil zelf aftappen met nepzendmasten' in de 
Volkskrant, d.d. 17 augustus 2015
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worden voorafgegaan door een last daartoe van de officier van justitie.”

5. Mocht u onverhoopt bedoelen dat het bevel van de officier van justitie niet 

noodzakelijk is voor de inzet van een IMSI-catcher door de FIOD, dan 

adviseert Bits of Freedom u om deze toetsing alsnog te vereisen. De 

inbreuk op de persoonlijke levenssfeer en de potentiële verstoring van het 

mobiele telefonieverkeer die de inzet van deze apparatuur met zich brengt 

én het feit dat een dergelijke bevel wel vereist is bij de inzet van deze 

apparatuur door Nationale Politie maken dat niet meer dan logisch.

Ik vertrouw er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Uiteraard ben 

ik graag bereid om het bovenstaande nader toe te lichten, mocht daaraan 

behoefte bestaan.

Hoogachtend, 

Rejo Zenger, namens Bits of Freedom
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