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Inleiding
Binnen de hulpverlenings- en opsporingstaak van de politie doen zich situaties voor waarin het
noodzakelijk is een GSM-toestel te lokaliseren. Voorbeelden zijn onder meer het acteren op een 112-
melding zonder dat de locatie van melder bekend is, het voorbereiden van de aanhouding van een
verdachte en het aansturen van een observatieteam. Inmiddels zijn er meerdere methoden en
technieken beschikbaar om een GSM-toestel te lokaliseren, waarbij het gebruik van de IMSI-catcher
de bekendste is.

De Dienst Specialistische Recherche Toepassingen (DSRT) van het KLPD heeft de expertise de juiste
methode op het juiste moment toe te passen. Het totaal van mogelijkheden maar vooral de volgorde
en opschaling van deze mogelijkheden zijn immers voorwaarde voor succes. Om die reden is het van
belang dat niet wordt gevraagd naar de inzet van een specifieke methode (bijv. de IMSI-catcher),
maar dat het lokaliseren van een GSM als concept wordt benaderd waarbij op basis van de
aanwezige tactische informatie de verschillende technieken in samenhang worden toegepast. DSRT
heeft hierbij een adviserende rol.

DSRT heeft een landelijk loket ingericht waardoor DSRT permanent bereikbaar is en het GSM-
concept onmiddellijk kan worden ingezet. Het GSM-concept is goedgekeurd in de vergadering van
rechercheofficieren van justitie op (datum). Bij DSRT is een beschrijving beschikbaar van de
technische werking van iedere methode en de voorwaarden waaraan moet zijn voldaan voordat een
methode kan worden toegepast.

1. Voorwaarden en procedure voor inzet GSM-concept bij hulpverlening

1.1 Voorwaarden

- Er is geen ander middel beschikbaar.
_ Er is een aannemelijke relatie tussen telefoon en target.
- Er is sprake van acuut levensgevaar.

1.2 Procedure
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2. Voorwaarden en procedure voor inzet GSM-concept bij opsporing

2.1 Voorwaarden

Er is geen ander middel beschikbaar,
Er is een aannemelijke relatie tussen telefoon en target
Er is een verden king van een art 67 lid 1 misdrijf,
Er mag geen stelselmatige observatie plaatsvinden door toepassing van het GSM-concept;
hiervoor is een bevel 126g Sv vereist 1

2.2 Procedure

Ie

3. Overige opmerkingen

1 De vergadering van rechercheofficieren heeft het standpunt ingenomen, dat observatie met behulp van een gsm niet in strijd is
met het bepaalde in art. 126g lid 3 W.Sv, (verbod van plaatsing technisch hulpmiddel op de persoon), De wetgever heeft bij dit
verbod niet het gebruik van een gsm voor ogen gehad
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