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Nadere regels ter bescherming van het telefoongeheim 

MEMORIE VAN TOELICHTING 

Nr. 3 

Algemeen 

§ 1. Inleiding 

Een aantal factoren heeft ertoe bijgedragen, dat sinds enige 
tijd de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, ook wel 
„bescherming van de privacy" genoemd, de bijzondere aan
dacht trekt. Daarbij is gebleken van verontrusting over ver
schijnselen, die zich in verschillende vormen en op uiteen
lopende levensgebieden voordoen, doch die gemeen hebben, dat 
zij bestaan in het, meestal ongemerkt en met behulp van tech
nische middelen, binnendringen in die domeinen van het leven 
van de individuele burger, waartoe in beginsel de buitenwereld 
slechts toegang behoort te verkrijgen, voor zover die burger 
dit toelaat. 

De vragen zijn gerezen of het huidige positieve recht de 
grenzen tussen hetgeen op dit gebied geoorloofd en ongeoor
loofd is, genoegzaam aangeeft en of het toereikend is tot het 
tegengaan van inbreuken, voor zover zij naar algemeen gel
dend inzicht ontoelaatbaar worden geacht. Zouden die vragen 
ontkennend moeten worden beantwoord, dan zou nader moe
ten worden bezien, in hoeverre het mogelijk is, dat de wet
gever in de geconstateerde leemten voorziet. 

De wijze waarop de regering zich tegenover deze problema
tiek opstelt, is laatstelijk uiteengezet in de memorie van ant
woord aan de Eerste Kamer bij de begroting van het Ministe
rie van Justitie voor 1966 (8300. nr. 81A. blz. 3). Daar blijkt, 
dat de regering eerst een uitgebreide verkenning van het thans 
nog moeilijk toegankelijke gebied van de bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer wil doen verrichten, alvorens zich 
erover uit te spreken, in hoeverre hier aanleiding en mogelijk
heid zijn tot optreden door de wetgever. 

De regering meende echter voor één onderdeel van dit on
derwerp reeds aanstonds tot de conclusie te kunnen geraken, 
dat de huidige wetgeving tekort schiet en dat het binnen de 
grenzen van het bereikbare ligt een meer bevredigende aan
vullende wetgeving tot stand te brengen. Dit onderdeel is de 
bescherming van het telefoongeheim. Het onderhavige wets
ontwerp is van die conclusies het gevolg. 

Dat van het brede terrein van de bescherming van de per
soonlijke levenssfeer het gebied van de waarborging van het 
telefoongeheim is afgesplitst en als zodanig is gemaakt tot 
voorwerp van dit wetsvoorstel, is gebaseerd op de volgende 
overwegingen. 

a. Naar de algemene rechtsovertuiging dient het telefoon
geheim wettelijk te worden beschermd. 

b. Dienovereenkomstig bestaan er reeds wettelijke voor
schriften tot waarborging van het telefoongeheim. 

c. Door de ontwikkeling van de techniek hebben zich ech
ter nova voorgedaan, waarmede de huidige wetgeving geen 
rekening houdt. 

d. De vraag is gerezen, in welke gevallen en onder welke 
waarborgen de overheid inbreuk mag maken op het telefoon
geheim ter behartiging van haar toevertrouwde gewichtige be
langen. 

e. Het telefoongeheim is voor de wetgever een materie, die 
gemakkelijker te overzien is dan vele andere deelgebieden van 
de persoonlijke levenssfeer wegens de aard van de telefoon als 
communicatiemiddel en het feit, dat de Staat ten aanzien van 
de telefoon in zeer sterke mate als monopolist optreedt. 

Deze overwegingen vereisen enige nadere beschouwing. 

Ad a. Naast het privégesprek en de brief wordt ook de 
telefoon gebruikt voor het doen van mededelingen, welke niet 
voor derden bestemd zijn. Zelfs ligt de veronderstelling voor 
de hand, dat de betekenis van de telefoon in dit opzicht zal 
toenemen. 

In overeenstemming hiermede is het de algemene overtui
ging, dat het afschermen van communicatie door middel van de 
telefoon tegen de buitenwereld, zover het mogelijk is, door de 
wet moet worden gewaarborgd. 

Ad b. Dit laatste heeft ertoe geleid, dat al sinds lang 
wettelijke bepalingen bestaan, die beogen inbreuken op het 
telefoongeheim tegen te gaan. De ondergetekenden geven in 
§ 2 van het algemene deel van deze memorie een overzicht 
van de huidige rechtstoestand op het stuk van de bescherming 
van het telefoongeheim. 

Ad c. De bestaande bepalingen gaan, zoals in die para
graaf zal blijken, ervan uit, dat het afluisteren van telefoon
gesprekken buiten medeweten van de deelnemers daaraan 
praktisch alleen mogelijk is door of met medewerking van 
het personeel van de telefoondienst en dat zulk afluisteren 
op tamelijk grote schaal door dat personeel zelfs onvermijde
lijk is met het oog op een goede afwikkeling van het telefoon
verkeer. 

De moderne techniek heeft echter apparatuur ontwikkeld, 
waardoor ook buiten de telefoondienst om gesprekken kunnen 
worden afgeluisterd. 

Wel is het gebruik van die apparatuur gecompliceerder en 
minder doeltreffend dan bepaalde populaire lectuur wil doen 
geloven, doch dit neemt niet weg, dat dergelijke apparatuur 
bestaat en dat het niet is uitgesloten en zelfs aannemelijk is, 
dat zij in de toekomst verder wordt vervolmaakt. Ten opzichte 
van deze mogelijkheden tot afluisteren vertoont de huidige wet
geving derhalve een leemte. 

Bovendien is door de voortschrijdende automatisering steeds 
minder de tussenkomst van de mens bij de afwikkeling van 
het telefoonverkeer vereist. 

Ad d. Hoe hoog de bescherming van het telefoongeheim 
in de rechtsorde ook wordt gewaardeerd, zij kan niet absoluut 
zijn en zal in bepaalde gevallen moeten wijken voor andere be
langen, die evenzeer of in nog sterkere mate erkenning door 
het recht behoeven. In het bijzonder geldt dit voor inbreuken 
op het telefoongeheim van de zijde van de overheid ter be
hartiging van haar toevertrouwde gewichtige belangen. In 
de laatste jaren is in dit verband vooral de bevoegdheid van de 
overheid tot het afluisteren van telefoongesprekken, voor zover 
dat noodzakelijk is voor de veiligheid van de Staat, ter sprake 
gekomen, doch ook aan inbreuken op het telefoongeheim in 
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het belang van de strafvordering en in bijzondere rechtstoe
standen als de burgerlijke uitzonderingstoestand en de staat 
van beleg moet hier worden gedacht. 

Een van de doeleinden van het wetsontwerp is cie grenzen 
van het geoorloofd handelen van de overheid ten deze vast 
te stellen. Het verdient immers de voorkeur, dat het over
heidsoptreden op dit gevoelige gebied in een wet in formele 
zin zijn grondslag en tegelijk zijn beperkingen vindt. 

In de afgelopen jaren heeft het afluisteren van telefoon
gesprekken ten behoeve van de veiligheid van de Staat meer
malen de aandacht gehad van de Staten-Generaal. 

De or.dcrgelekenden mogen hiertoe vooral verwijzen naar: 
de verklaring van het toenmalige lid der Tweede Kamer, de 

heer Vondeling, in zijn hoedanigheid van voorzitter van de 
Vaste Commissie voor de Binnenhndse Veiligheidsdienst van 
die Kamer, bij de behandeling van de begroting van het Minis
terie van Binnenlandse Zaken voor 1964, op 19 november 1963 
en het daarop volgende, mede naar aanleiding van die ver
klaring cchouden debat (Hand. II, 1963—1964, blz. 435— 
458); 

de algemene politieke beschouwingen over de rijksbegroting 
voor het dienstjaar 1964 in de Eerste Kamer op 26 en 27 novem
ber 1963 (Hand. I, 1963—1964, blz. 103 en 146/147); 

de uiteenzettingen van de derde o/.dergetekende bij de be
handeling van de begroting van het Ministerie van Binnenlandde 
Zaken voor 1966 in de Tweede Kamer op 16 november 1965 
(Hand. II. 1965—1966. blz. 550—551). 

Zij komen hierop terug in § 3 van het algemene deel van 
de e memorie. 

Ad e. De wijze, waarop van de telefoon gebruik wordt ge
maakt en de omstat dikheid, dat het beheer van dat mk'del voor 
het overgrote deel in handen van de overheid is, leiden ertoe, 
dat de casuïstiek, wp^rvoor de wetgever zich bij de bescherming 
van het telefoongeheim geplaatst ziet, aanmerkelijk eenvou
diger is dan bij de bescherming van andere tot de per
soonlijke levenssfeer behorende gebieden. Hierdoor bestaan er 
meer mogelijkheden tot aanvullend wetgevend optreden ten be
hoeve van een uitbreiding van de bescherming van het telefoon-
geheim. 

§ 2. Geldend recht 
In voor Nederland belangrijke internationale documenten 

wordt reen melding gemaakt van het telefoongeheim: dit geldt 
zowel voor de — geen formeel verbindende kracht heb
bende —■ Universele Verklaring van de Rechten van de Mens 
als voor het Verdrag van Rome tot bescherming van de rechten 
van de mens en de fundamentele vrijheden. 

Artikel 12 van de Universele Verklaring bepaalt evenwel in 
het algemeen, o.a. dat niemand zal onderworpen worden aan 
willekeurige inmenging in zijn persoonlijke aangelegenheden 
en dat tegen een dergelijke inmenging een ieder recht op be
scherming door de wet leeft. Voor dit artikel geldt de algemene 
bepaling van artikel 29, tweede lid, dat in de uitoefening van 
zijn rechten en vrijheden een ieder slechts onderworpen zal 
zijn aan die beperkingen, welke bij de wet zijn vastgesteld en 
wel uitsluitend ter verzekering van de onmisbare erkenning en 
eerbiediging van de rechten en vrijheden van anderen en om 
te voldoen aan de gerechtvaardigde eisen van de moraliteit, 
openbare orde en het algemeen welzijn in een democratische 
gemeenschap. 

Een soortgelijke bepaling als artikel 12 van de Universele 
Verklaring is artikel 8 van het Verdrag van Rome. Dit kent 
ieder o.a. het recht op eerbiediging van zijn privé-leven toe. 
Daaraan wordt toegevoegd, dat geen inmenging van enig open
baar gezag is toegestaan met betrekking tot de uitoefening van 
dit recht, dan voor zover dit bij de wet is voorzien en in een 
democratische samenleving nodig is in het belang van 's lands 
veiligheid, de openbare veiligheid of het economisch welzijn 
van het [and, de bescherming van de openbare orde en het 
voorkomen van strafbare feiten, de bescherming van de gezond
heid of de goede zeden of voor de bescherming van de rechten 
en vrijheden van anderen. 

Of in deze teksten bepaaldelijk mede een recht op bescher
ming van het telefoongeheim moet worden gelezen, is, gezien 
hun zeer algemene inhoud, niet duidelijk. Dit te meer niet, 
omdat in de artikelen 12 van de Verklaring en 8 van het 
Verdrag naast de algemeen geformuleerde onschendbaarheid 
van het privéleven uitdrukkelijk de met de bescherming van het 
lelcfoongeheim verwante onschendbaarheid van de particuliere 
woning en waarborging van het briefgeheim worden genoemd. 

De Nederlandse Grondwet zwijgt over het telefoongeheim. 
De belangrijkste bepalingen van Nederlands recht inzake 

de bescherming van het telefoongeheim zijn de artikelen 371, 
tweede lid, 374 bis en 375 van het Wetboek van Strafrecht, 
welke artikelen behoren tot de titel over de ambtsmisdrijven. 
Bij een beoordeling van deze voorschriften moet worden be
dacht, dat zij laatstelijk ruim veertig jaren geleden de aan
dacht van de wetgever hadden, nl. bij gelegenheid van de wet 
\an 19 mei 1922, Stb. 313, tot aanpassing van het Wetboek 
van Strafrecht aan huidige toestanden op het gebied der aan
wending van elektrisch arbeidsvermogen. 

Tezamen stellen zij strafbaar: 
o. dat een ambtenaar der telefonie de inhoud van een tele

foongesprek opzettelijk en wederrechtelijk aan een ander be
kendmaakt; 

h. dat zulk een ambtenaar opzettelijk toelaat, dat een ander 
een dergelijke bekendmaking doet, of die ander daarbij als 
medeplichtige ter zijde staat; 

c. dat een ambtenaar, met overschrijding van zijn bevoegd
heid, zich door een ambtenaar der telefonie doet inlichten ter 
zake van enig verkeer, dat door tussenkomst van de telefonie 
is geschied. 

Met een ambtenaar der telefonie is in die bepalingen gelijk
gesteld ieder ander, belast met het toezicht op of de dienst van 
een ten algemenen nutte gebezigde telefooninrichting ten aan
zien van door tussenkomst van zulk een inrichting plaats 
vindend verkeer. De praktische betekenis hiervan is beperkt, 
omdat de in de Telegraaf- en Telefoonwet 1904 (Stb. 7) voor
ziene mogelijkheid, dat een ander dan de Staat (P.T.T.) een 
ten algemenen nutte gebezigde telefooninrichting exploiteert, 
zich in werkelijkheid alleen voordoet hij de voor het openbaar 
verkeer bestemde draadloze telefooninrichtingen van schepen 
en vliegtuigen. 

In dit verband vereist het eveneens in 1922 laatstelijk vast
gesteld artikel 441 van het Wetboek van Strafrecht vermelding. 
Deze onder de overtredingen betreffende de openbare orde ge
rangschikte bepaling beoogt het tegengaan van het onbevoegde-
lijk openlijk bekend maken van met een ontvangoestel opge
vangen, door middel van draadloze telefonie gevoerde ge
sprekken. Zij richt zich tegen een ieder en is dan ook van 
minder vergaande strekking dan de speciaal voor ambtenaren 
der telefonie en daarmede gelijkgestelden geschreven strafbe
palingen. 

Voorts bepaalt artikel 100, derde lid, van het Wetboek van 
Strafvordering, dat ieder die werkzaam is bij een instelling van 
telefonie de officier van justitie op diens vordering de door deze 
gewenste inlichtingen geeft ter zake van alle verkeer, dat door 
tussenkomst van die instelling is geschied, in geval van ont
dekking op heterdaad of van een misdrijf waarvoor voorlopige 
hechtenis is toegelaten. De bepalingen over het recht zich van 
het afleggen van een verklaring als getuige te verschonen zijn 
daarbij van overeenkomstige toepassing. 

Ten aanzien van het telefoongeheim geldt in buitengewone 
omstandigheden het volgende. 

De Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag houdt 
geen bepalingen betreffende het telefoongeheim in. 

Artikel 26 van de Oorlogswet voor Nederland, dat zowel 
voor de staat van oorlog als, ingevolge artikel 42 van die wet, 
voor de staat van beleg geldt, bepaalt, dat het militair gezeg 
bevoegd is te beschikken over de inrichtingen van verrebericht
geving en dat dit gezag bevoegd is wettelijke bepalingen omtrent 
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de verreberichtgeving buiten werking te stellen, te wijzigen of 
aan te vullen. Artikel 45 van die wet, dat alleen in de staat van 
beleg van toepassing is, verleent het militaire gezag o.a. de 
bevoegdheid een aan een inrichting van verreberichtgeving toe
vertrouwd bericht op te nemen. 

Vermelding verdient verder nog artikel 23 van het Rijks-
telefoonreglement, een op grond van artikel 16 van de Tele
graaf- en Telefoonwet vastgestelde algemene maatregel van 
bestuur. Ingevolge dit artikel is het, onverminderd hetgeen 
in het Wetboek van Strafrecht met betrekking tot de telefoon
dienst strafbaar is gesteld, aan degenen, die met de telefoon
dienst zijn belast, overeenkomstig hun ambtseed of belofte 
verboden elke mededeling te doen omtrent telefoongesprekken 
anders dan aan hen, die tot kennisneming bevoegd zijn. 

In het tweede lid van genoemd artikel van het Rijkstelefoon-
reglement is bepaald, dat bedoelde ambtenaren middellijk 
noch onmiddellijk, anders dan ambtshalve, nieuwstijdingen 
mogen verschaffen aan nieuwsbladen of met de redactie van 
die bladen als zodanig, tenzij met vergunning van de Minister 
van Verkeer en Waterstaat, in enige betrekking mogen staan. 

Op te merken valt ten slotte, dat uiteraard ook voor de 
ambtenaren der telefonie bepalingen gelden, die hun als bur
ger of als ambtenaar de verplichting opleggen tot het aan
geven van strafbare feiten (cf. de artikelen 135 en 136 van 
het Wetboek van Strafrecht en 160 en 162 van het Wetboek 
van Strafvordering). 

Een bepaling, die slechts in verwijderd verband staat tot 
het telefoongeheim, is artikel 14 van de Telegraaf- en Tele
foonwet. Volgens dit voorschrift kan een door middel van de 
openbare telefoon gevoerd gesprek worden geweigerd of ge
stuit, wanneer de inhoud in strijd wordt geacht met de 
veiligheid van de Staat, de openbare orde of de goede zeden. 
Het is duidelijk, dat de praktische betekenis van dit artikel 
met de voortschrijding van de automatisering van het tele
foonverkeer steeds geringer wordt. 

Uit de hiervoor besproken bepalingen blijkt, dat de be
scherming van het telefoongeheim tot dusverre vooral heeft 
bestaan in de wettelijke garantie, dat de telefoondienst de 
wetenschap, welke hij omtrent het telefoonverkeer verkrijgt, 
niet wederrechtelijk overdraagt. 

Er is geen strafrechtelijke bepaling, die de ambtenaren van 
de telefoondienst verbiedt een gesprek af te luisteren of die 
hem in dat afluisteren beperkt; een dergelijk verbod zou trou
wens in de situatie van 1922, waarin het telefoonverkeer zich 
door tussenkomst van een telefonist afspeelde, weinig zinvol 
zijn geweest. 

Gezien de stand van de techniek van die dagen, lag de casus
positie, dat een telefoongesprek werd afgeluisterd zonder 
medewerking van een ambtenaar van de telefoondienst, bui
ten de gezichtskring van de toenmalige wetgever. 

Een uitzondering hierop vormt het hierboven genoemde 
artikel 441 van het Wetboek van Strafrecht, dat zich juist tot 
anderen dan leden van het personeel van de telefoondienst 
richt. Dit behandelt het opvangen van radiotelefonische ge
sprekken. Uiteraard wordt deze handeling, welke immers 
met elk daarvoor geschikt radiotoestel kan worden verricht, 
niet verboden. Wel keert het zich tegen het openlijk bekend
maken van een aldus opgevangen bericht, indien dit niet 
voor zodanige bekendmaking bestemd is. 

Uit een oogpunt van de bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer is het radiotelefonisch verkeer echter van geringe 
betekenis, omdat ieder, die zich van dit communicatiemiddel 
bedient, zich ervan bewust is, dat zijn gesprek op eenvoudige 
wijze kan worden opgevangen. 

§ 3. Overzicht van het wetsvoorstel 
A. Globale beschrijving van de bescherming van het tele

foongeheim 
Wanneer dit ontwerp wet zal zijn, zal de bescherming van 

het telefoongeheim een gestalte verkrijgen, welke zich in 
hoofdzaak laat beschrijven als volgt. 

1. De bescherming van het telefoongeheim wordt uitputtend 
geregeld bij de wet in formele zin. 

2. Zij strekt zich uit tot de gesprekken, gevoerd door 
middel van telefooninrichtingen, die voor het openbaar ver
keer bestemd zijn of anderszins ten algemenen nutte worden 
gebezigd, en alle daarmede verbonden telefooninrichtingen. 

3. Het is een ieder verboden, behoudens bij de wet voor
ziene uitzonderingen, een telefoongesprek — anders dan in 
opdracht van een deelnemer aan het gesprek — met een tech
nisch hulpmiddel opzettelijk af te luisteren en de kennis, 
ontleend aan zulk verboden afluisteren, over te dragen. Dit 
is in het algemeen een misdrijf tegen de openbare orde, voor 
personeel van de telefoondienst is het een van een zwaardere 
strafsanctie voorzien ambtsmisdrijf. 

4. Op het verbod tot afluisteren bestaan de volgende uit
zonderingen: 

a. in het geval van het opvangen van een radiotelefonisch 
gesprek met een normaal ontvangtoestel; 

b. in het geval, dat een deelnemer aan het gesprek een 
telefoonaansluiting bezigt, waartoe een ander de gerechtigde 
is; die ander is dan, behoudens in geval van kennelijk mis
bruik, tot afluisteren bevoegd; 

c. ten behoeve van de goede werking van de telefoondienst; 
cl. door de overheid: 

ten behoeve van de strafvordering; 
ten behoeve van de veiligheid van de Staat; 
in de burgerlijke uitzonderingstoestand en in de staat van 
beleg. 

5. Het is aan personeel van de telefoondienst verboden on-
bevoegdelijk mededeling te doen van de inhoud van telefoon
gesprekken, ook indien het op rechtmatige wijze daarvan ken
nis heeft verkregen. 

Een en ander wordt voornamelijk verwezenlijkt door arti
kel I van het wetsontwerp, waarbij in het Wetboek van Straf
recht twee nieuwe artikelen, 139a en 139/), worden ingevoegd 
en artikel 374bis van dat Wetboek wordt herschreven. De 
plaats van invoeging van de beide eerstgenoemde artikelen -— 
in de titel inzake de misdrijven tegen de openbare orde en on
middellijk na de strafbaarstelling van het wederrechtelijk 
binnentreden ■— accentueert het karakter van bescherming 
van de persoonlijke levenssfeer, dat met die artikelen wordt 
beoogd. 

B. Het tot een ieder gerichte verbod tot het afluisteren van 
telefoongesprekken 

Artikel 139a stelt het opzettelijk met een technisch hulpmid
del afluisteren van een telefoongesprek, anders dan in op
dracht van een deelnemer aan het gesprek, strafbaar, be
houdens in de gevallen, omschreven in het tweede lid van 
dat artikel. Met afluisteren stelt de wet het opnemen van 
een gesprek zonder tussenkomst van het menselijk oor, b.v. 
opnemen op een geluidsband, op één lijn. 

De beperking tot afluisteren of opnemen „met een tech
nisch hulpmiddel" is opgenomen, omdat het artikel beoogt de 
telefoon als communicatiemiddel tussen de gesprekspartners 
tegen inbreuken te beveiligen en voorts op de praktische over
weging, dat afluisteren op andere wijze (b.v. doordat iemand 
aan de deur luistert van een vertrek, waarin één van de deel
nemers aan het telefoongesprek zich bevindt), hoe moreel af
keurenswaardig dit veelal zal zijn, toch niet de ernstige aan-
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dacht van de strafwetgever verdient. Daarbij zij aangetekend, 
dat de term „technisch hulpmiddel" niet alleen het toepassen 
van een speciaal afluisterapparaat maar ook het afluisteren 
door schakelmanipulaties in de telefooncentrale in zich sluit. 

In de delictsomschrijving is, zoals reeds werd aangeduid, uit
gezonderd het afluisteren in opdracht van een deelnemer aan 
het betrokken gesprek. 

Die casuspositie behoort reeds hierom niet onder het delict 
van artikel 139a te vallen, omdat zodanig afluisteren hoog
stens misbruik van door de ene gespreksdeelnemer in de andere 
gesteld vertrouwen kan zijn en niet een schending van het ver
trouwen in de telefoon als communicatiemiddel kan ople
veren. 

Overigens zij nog opgemerkt, dat zulk afluisteren, dat wellicht 
juister als meeluisteren kan worden gekarakteriseerd, ook zonder 
voorkennis van de gesprekspartner, in het bijzonder in het 
zaken- en beroepsverkeer een normaal verschijnsel is. Zo komt 
het vaak voor, dat een secretaresse met een speciaal meeluister
apparaat een door haar chef gevoerd telefoongesprek volgt; ook 
worden dikwijls gesprekken ter latere referentie op de band 
vastgelegd. Een niet op het gebied van het zaken- en beroeps
verkeer gelegen voorbeeld is het rechtstreeks uitzenden van een 
telefoongesprek in een radioprogramma. 

Of zulk afluisteren en opnemen zonder voorkennis van de 
wederpartij als onbehoorlijk is aan te merken, hangt af van de 
omstandigheden van het geval. Het rechtstreeks uitzenden van 
een gesprek door de radio moet echter steeds als onoirbaar wor
den aangemerkt, als degene die is opgebeld niet is gewaar
schuwd, dat het gesprek direct wordt uitgezonden. De grens van 
de strafwaardigheid, welke overigens op andere overwegingen 
dan die van inbreuk op het telefoongeheim zou moeten be
rusten, wordt in al die gevallen evenwel niet overschreden. 

C. De telefoongesprekken, waartoe de wettelijke bescher
ming zich uitstrekt 

De strafrechtelijke bescherming strekt zich uit tot de tele
foongesprekken, die door tussenkomst van „een ten algemenen 
nutte gebezigde of mede ten algemenen nutte gebezigde tele
fooninrichting" worden gevoerd. Er wordt hier een ruimere 
formule gebruikt dan in de artikelen 371 en 374bis W.v.S., waar 
alleen sprake is van een „ten algemenen nutte gebezigde tele
fooninrichting". 

Het is duidelijk, dat in elk geval gesprekken, gevoerd over 
voor het openbaar verkeer bestemde netten, onder artikel 
139a dienen te worden gebracht; deze zijn begrepen in de for
mule „ten algemenen nutte gebezigd". Blijkens haar geschie
denis (Smidt III, 2e druk, blz. 362) is die term echter ruimer en 
omvat zij ook die inrichtingen, die niet voor het openbaar ver
keer zijn bestemd, doch niettemin bestemd zijn ten nutte van 
het publiek. Daarbij is gedacht aan de spoorwegtelegraaf — 
de telefoon was in 1881, toen het Wetboek van Strafrecht werd 
tot stand gebracht, nog geen voorwerp van regeling door de 
wetgever —, welke de veiligheid van de spoorweg dient en 
daarmede de veiligheid van de personen, die van de spoorweg 
gebruik maken, doch op het gebruik waarvan die personen 
zelf geen recht hebben. 

Ofschoon in het huidige telefoonbestel dergelijke inrich
tingen in de praktijk nauwelijks zullen voorkomen, hebben de 
ondergetekenden haar zekerheidshalve en met het oog op de 
concordantie met de artikelen 371 e.v. W.v.S. onder de wer
king van artikel 139a gebracht. 

Er zijn echter nog andere netten, waarvoor de bescherming 
van het telefoongeheim behoort te gelden, m.n. de interne 
netten, die op het voor het openbaar verkeer bestemde net zijn 
aangesloten. Een wat grotere onderneming of instelling heeft 
b.v. een of meer aansluitingen aan het voor het openbaar 
verkeer bestemde net en, daaraan gekoppeld, een intern tele
foonnet. Via de aansluitingen van het interne net kan zowel 
binnenshuis als met de buitenwereld een gesprek worden ge
voerd. 

Dit interne not wordt derhalve „mede ten algemenen nutte 
gebezigd" en de door tussenkomst daarvan gevoerde interne 

gesprekken vallen mitsdien ook onder de strafrechtelijke be
scherming van artikel 139a. 

Reeds uit praktische overwegingen is dit wenselijk, omdat 
aan het interne net zowel interne als met de buitenwereld ge
voerde gesprekken kunnen worden afgeluisterd. Zou een afluis-
terverbod alleen gesprekken van die laatste categorie betref
fen, dan zou wellicht niet voldoende zijn de manipulatie van 
afluisteren aan het interne net te bewijzen, doch bovendien, 
dat dit afluisteren een gesprek met de buitenwereld betreft. 

Er is echter ook een motief van meer principiële aard beide 
soorten van verkeer hier gelijk te behandelen, nl. dat voor 
het publiek het maken van een onderscheiding in veel geval
len als niet reëel zou worden ervaren. Zo zal het b.v. voor 
een hotelgast, die vanuit zijn kamer een telefoongesprek voert, 
met betrekking tot waarborgen tegen afluisteren geen ver
schil mogen maken, of zijn gesprekspartner zich in, dan wel 
buiten het hotel bevindt. 

D. De uitzonderingen op het verbod tot afluisteren 

Het tweede lid van artikel 139a omschrijft gevallen, waar
voor de strafbaarstelling van het afluisteren en opnemen van 
telefoongesprekken niet geldt. Dit lid is uitputtend, voor zover 
in andere wetten in formele zin geen verdere uitzonderingen 
worden toegestaan. Dit laatste is in de opzet van het ontwerp 
het geval in de Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk 
gezag en de Oorlogswet voor Nederland. 

a. Opvangen van radiotelefonische gesprekken 
Bij radiotelefonische gesprekken valt vooral te denken aan 

gesprekken via de radiotelefoon van b.v. schepen en aan ge
sprekken over het openbaar mobilofoonnet van de P.T.T. Het 
is mogelijk, dat een aangeslotene op het gewone telefoonnet 
een gesprek voert met een schip of met een aangeslotene op 
het mobilofoonnet. De verbinding loopt in die gevallen deels 
over het gewone net, deels langs een draadloze verbinding. 

Uiteraard kunnen, zoals in de vorige paragraaf werd opge
merkt, met een daarvoor geschikt radiotoestel radiotelefonische 
gesprekken worden afgeluisterd. Het heeft geen zin dit te ver
bieden; degenen, die zich van deze communicatievorm bedie
nen, beseffen trouwens, dat deze mogelijkheid tot afluisteren 
bestaat. Voor zover een zekere bescherming tegen deze vorm 
van afluisteren te verwezenlijken valt, wordt daarin door het 
bestaande artikel 441 van het Wetboek van Strafrecht voor
zien. 

Volledigheidshalve zij er nog op gewezen, dat de moderne 
draadloze overbrenging, die wordt toegepast in het normale 
binnenlandse interlocale telefoonverkeer, van zodanige aard 
is, dat de daarlangs geleide gesprekken niet met een ontvang
toestel kunnen worden afgeluisterd. 

Uit de wetstekst volgt, dat alleen afluisteren met een ont
vangtoestel is uitgezonderd. Afluisteren op andere wijze, b.v. 
aan of met behulp van een centrale, een lijnverbinding of een 
aansluiting is dus, tenzij een andere bij de wet omschreven 
uitzondering van toepassing is, verboden. 

b. De positie van de gerechtigde tot een voor het gesprek 
gebezigde aansluiting 

In artikel 139a, tweede lid, wordt voorts een uitzondering 
geformuleerd ten behoeve van de gerechtigde tot een der aan
sluitingen, die voor het telefoongesprek worden gebezigd. 

Het betreft hier derhalve telefoongesprekken, waarbij een 
van de deelnemers gebruik maakt van de aansluiting van een 
ander, b.v. het geval, dat een werknemer een gesprek voert 
door middel van de telefoon van zijn werkgever of dat iemand 
gebruik maakt van de telefoonaansluiting van een café of een 
hotel. 

Het afluisteren van een gesprek door de gerechtigde tot 
de aansluiting wordt door de deelnemers aan dat gesprek 
minder als een inbreuk op het telefoongeheim ervaren dan het 
afluisteren door een willekeurige derde, omdat hier voor het 
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gesprek bewust een aansluiting is gekozen, waarover de ge
spreksdeelnemer geen eigen zeggenschap heeft. 

Bovendien behoort de „dominus" van de aansluiting in het 
algemeen rechtens in staat te zijn na te gaan, welk gebruik 
er van zijn aansluiting wordt gemaakt. De ondergetekenden 
mogen in dit verband nog verwijzen naar de beschouwingen 
van jhr. mr. P. J. W. de Brauw in zijn pre-advies aan de 
Nederlandse Juristen-Vereniging van 1965, blz. 33. Een in de 
praktijk belangrijk punt is b.v. de controle, die de werkgever 
wil en redelijkerwijs ook moet kunnen uitoefenen, dat de 
werknemers zijn telefoon niet misbruiken voor privégesprekken. 
Verder kan een onderzoek naar telefoongesprekken gewenst 
zijn b.v. in het kader van interne controle tegen fraude of het 
verifiëren van de naleving van instructies van de werkgever. 
Ook in café's en vooral hotels kan, zij het wellicht in meer 
uitzonderlijke gevallen, een zeker toezicht op het gebruik van 
de telefoon door gasten onontbeerlijk zijn. 

Het zou de ondergetekende echter te ver gaan het afluis
teren door de „dominus" van de aansluiting op geen enkele 
wijze te beperken, ook al gezien de grote plaats, die het tele
foneren via andore dan eigen aansluitingen inneemt. 

In het wetsontwerp is daarom de oplossing gekozen, dat 
afluisteren door of vanwege de „dominus", dat als kennelijk 
misbruik is aan te merken en b.v. alleen uit nieuwsgierigheid 
of uit nog verwerpelijker motieven wordt bedreven, binnen 
het bereik van de strafwet wordt gebracht. 

De ten behoeve van de gerechtigde tot de aansluiting voor
ziene uilzondering betekent slechts, dat deze, als hij binnen 
de door die uitzondering getrokken grenzen een telefoonge
sprek afluistert, niet onder de strafbepaling van artikel 139a 
valt. Dit sluit niet uit, dat zulk afluisteren, naar de omstandig
heden van het geval, geen rechtsinbreuk van andere aard kan 
zijn, b.v. dat het een dringende reden vormt om een arbeids
overeenkomst te beëindigen. Hetzelfde geldt voor bepaalde vor
men van gebruik van door overigens geoorloofd afluisteren ver
kregen gegevens. 

De term „kennelijk misbruik" laat aan de rechter een zekere 
ruimte voor appreciatie van wat maatschappelijk aanvaard
baar is. Dit lijkt de ondergetekenden onvermijdelijk, omdat 
een uitputtende omschrijving van dj gevallen waarin de gerech
tigde tot een aansluiting de bevoegdheid tot het controleren 
van gesprekken moet worden onthouden, onmogelijk is. 

Als gerechtigde tot een telefoonaansluiting op het voor 
het openbaar verkeer bestemde telefoonnet moet, behoudens 
uitzonderingen voortvloeiende uit bijzondere rechtsverhou
dingen, de abonné worden aangemerkt. Ten aanzien van de 
aansluitingen van een intern net van b.v. een onderneming 
of instelling zal gewoonlijk de leiding van die onderneming 
of instelling gerechtigde zijn. Deze bepaalt immers, welke 
aansluitingen er zijn en wie ervan gebruik mag maken en 
kan instructies geven over het gebruik. 

c. De goede werking van de telefooninrichting 
Verder wordt in artikel 139a tweede lid, een uitzondering 

gemaakt voor afluisteren van telefoongesprekken ten behoeve 
van de goede werking van de telefooninrichting. Deze uit
zondering behoeft nauwelijks toelichting. Het is immers dui
delijk, dat de beheerder van de telefoondienst over deze moge
lijkheid moet beschikken, o.a. voor de afwikkeling van het tele
foonverkeer, vooral voor zover dat niet geautomatiseerd is, 
voor de opsporing van storingen en voor het beproeven van 
de kwaliteit van het geluid. 

d. De strafvordering 
Ook is een uitzondering op de strafbaarstelling, omschre

ven in artikel 139 a, eerste lid, voorzien ten behoeve van de 
strafvordering. Tot dusverre heeft afluisteren van telefooon-
gesprekken in het kader van een strafrechtelijk onderzoek niet 
plaatsgevonden. In een afgeronde regeling van de waarbor
ging van het telefoongeheim kan echter een opening in het 
stelsel van bescherming ten dienste van een zo hoog te waar
deren belang als de strafrechtspleging niet ontbreken. 

In artikel II van het wetsvoorstel wordt het afluisteren 
van telefoongesprekken ten dienste van de strafvordering ge
regeld. Ingevolge artikel 1 van het Wetboek van Strafvorde
ring is dit een uitputtende regeling; afluisteren van telefoon
gesprekken ter opheldering van strafbare feiten is dan ook 
slechts geoorloofd, voor zover dit geschiedt in overeenstem
ming met het in artikel II voorgestelde nieuwe artikel 125g 
van het Wetboek van Strafvordering. 

Dit artikel legt de beslissing in handen van de rechter, t.w. 
de rechter-commissaris. Verder is vereist, dat in de betrokken 
zaak een gerechtelijk vooronderzoek is ingesteld en het een 
misdrijf betreft, waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten. 
Bovendien mag alleen afluisteren en opnemen plaatsvinden 
van telefoongesprekken, ten aanzien waarvan het vermoe
den kan bestaan, dat de verdachte eraan deelneemt en dan nog 
slechts als het onderzoek dit dringend vordert. 

Naar het gevoelen van de ondergetekenden kan in de hui
dige situatie worden volstaan met deze beperkte en rechtswaar
borgen van verschillende aard inhoudende bepalingen, die 
waarschijnlijk geen veelvuldige toepassing zullen vinden. 
Hiermede willen zij echter niet stellen, dat later niet wets
voorstellen noodzakelijk zullen blijken, die op dit stuk voor de 
strafvordering aanmerkelijk uitgebreider bevoegdheden in
ruimen. Het geleidelijk in betekenis verminderen van de na
tionale grenzen en de toenemende mogelijkheden tot snelle 
verplaatsing kunnen er nl. toe leiden, dat, ook in ons land, de 
georganiseerde misdaad een grotere plaats gaat innemen dan 
zij tot dusverre heeft. Er moet dan rekening mede worden 
gehouden, dat de huidige bestrijdingsmethoden niet meer vol
doende zullen zijn. Aangezien bij de voorbereiding en uit
voering van de operaties van misdaadbenden de telefoon een 
grote rol speelt, kan het noodzakelijk zijn in het belang van de 
bestrijding van zware criminaliteit o.a. meer armslag te geven 
bij het afluisteren van telefoongesprekken. 

Dit is echter nog slechts een toekomstperspectief, waarvan 
de ondergetekenden uiteraard hopen, dat het niet zal worden 
verwezenlijk. Het zou voorbarig zijn reeds thans bij de wet
geving met dit perspectief rekening te houden. 

e. De veiligheid van de Staat 
Het tweede lid van artikel I39n houdt mede een uitzon

dering in op het eerste lid van dat artikel ten behoeve van de 
veiligheid van de Staat. 

De werkzaamheid ten behoeve van de veiligheid van de 
Staat is een onmisbaar onderdeel van de overheidstaak bij 
de verdediging van het grondgebied en van de democratische 
rechten en vrijheden tegen aantasting door een van buiten 
komende of binnenslands opererende vijand. Zij dient zich 
te richten tegen activiteiten, die met het oogmerk van zoda
nige aantasting plaatsvinden: spionage, sabotage en andere 
subversieve handelingen. 

Het zou, gezien de belangen, die hier voor de nationale 
gemeenschap in het geding zijn en de methoden, waarvan 
degenen, die deze gemeenschap willen aantasten, zich even
tueel bedienen, onverantwoord zijn aan hen. die met werk
zaamheden ten behoeve van de veiligheid van de Staat zijn 
belast, de middelen te onthouden om hun taak naar behoren 
te vervullen. Een van die middelen is het onderzoek van tele
foongesprekken welke door van subversieve activiteiten ver
dachte personen worden gevoerd. Uit die gesprekken kunnen 
voor de staatsveiligheid onontbeerlijke gegevens worden geput, 
die niet langs andere weg kunnen worden verkregen. 

Dat rechtens de mogelijkheid moet bestaan in het belang 
van de veiligheid van de Staat telefoongesprekken af te luis
teren, staat voor de ondergetekenden dan ook boven twijfel. 
Zij wijzen erop, dat ook in het verdrag van Rome zulk een 
inbreuk op de bescherming van het privé-leven is voorzien. 
Hiervan werd in § 2 van deze memorie reeds melding ge
maakt. 

Anders dan bij de strafvordering kan de beslissing over het 
afluisteren van telefoongesprekken ten dienste van de staats
veiligheid niet in handen van de rechter worden gelegd, doch 
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behoort deze bij het politiek verantwoordelijke gezag. Het 
gaat om een werkzaamheid, die een onderdeel is van de totale 
verdediging van het Koninkrijk en die derhalve slechts kan 
worden uitgeoefend in het kader van het beleid op dit ge
bied in zijn geheel. 

Overeenkomstig deze gcdachtengang is de huidige praktijk, 
dat de beslissing over het afluisteren van telefoongesprekken 
ten behoeve van de staatsveiligheid berust bij de hoogste politieke 
verantwoordelijke autoriteiten, al. de betrokken Ministers. Zoals 
ook reeds door de heer Vondeling in zijn eerder genoemde ver
klaring van 19 november 1963 werd medegedeeld, is voor zo
danig afluisteren de uitdrukkelijke en gezamenlijke toestemming 
vereist van de Minister-President en de Ministers van Binnen
landse Zaken, van Justitie en van Verkeer en Waterstaat. 

In beginsel is de wijze, waarop deze bewindslieden zich van 
die taak kwijten, onderworpen aan de normale verplichting 
tot politieke verantwoording. Die verplichting is echter aan 
beperkingen onderhevig, omdat de aard van de materie mede
brengt, dat het verstrekken van andere dan globale inlich
tingen aan de Staten-Generaal in het algemeen strijdig zal zijn 
met het belang van de Staat en daarom, met een beroep op 
artikel 104, tweede lid, van de Grondwet, achterwege zal 
moeten blijven. 

De praktijk heeft, zoals reeds meermalen en in het bijzonder 
bij de in § 1 van het algemene deel van deze memorie genoemde 
gelegenheden in het openbaar in de Staten-Generaal is ter 
sprake gekomen, evenwei in de vorm van vertrouwelijk beraad 
tussen de Vaste Commissie voor de Binnenlandse Veiligheids
dienst van de Tweede Kamer en de regering een methode ge
vonden om aan de ministeriële verantwoordelijkheid op dat 
gebied zoveel mogelijk inhoud te geven. 

Het afluisteren van telefoongesprekken ten behoeve van de 
staatsveiligheid vindt overigens op slechts zeer geringe schaal 
plaats. 

Eventuele klachten met betrekking tot het afluisteren van 
telefoongesprekken kunnen worden gericht tot genoemde 
Kamercommissie. Deze onderzoekt die klachten en doet van 
haar conclusies rechtstreeks mededeling aan degene, die zich 
tot haar heeft gewend. 

In aansluiting aan de bestaande praktijk bepaalt het wets
ontwerp, dat ten behoeve van de veiligheid van de Staat slechts 
telefoongesprekken mogen worden afgeluisterd op bijzondere 
last van de betrokken Ministers. Dit betekent, dat voor elk 
afluisteren een ministeriële last is vereist en dat die last niet 
bij voorbaat in het algemeen of voor groepsgewijze omschre
ven gevallen mag worden gegeven. 

De wijze, waarop de bewindslieden, binnen de grenzen van 
artikel 104, tweede lid. van de Grondwet, van hun ter zake 
gevoerd beleid verantwoording afleggen, kan niet het onder
werp van een regeling bij de wet zijn, omdat dit mede af
hankelijk is van de inrichting der werkzaamheden van de 
Staten-Generaal. De ondergetekenden zouden echter ook voor 
de toekomst een procedure in de trant van de thans bestaande 
op prijs stellen. 

/. De burgerlijke uitzonderingstoestand en de staat van 
beleg 

Behalve de uitzonderingen op de norm van artikel 139a, 
eerste lid, vervat in het tweede lid van dat artikel, behandelt 
het wetsontwerp voorts nog beperkingen van de waarborging 
van het telcfoongeheim in de Wet buitengewone bevoegd
heden burgerlijk gezag en de Oorlogswet voor Nederland 
(artikelen III en IV van het ontwerp). 

Eerstgenoemde wet kent twee bijzondere rechtstoestanden: 
de toestand van verhoogde waakzaamheid en de burger
lijke uitzonderingstoestand. De ondergetekenden menen, dat 
de implicaties van de toestand van verhoogde waakzaamheid 
niet van zodanige ernst zijn. dat zij een bijzondere inbreuk 
op het telefoongeheim rechtvaardigen. Daarentegen dient naar 
hun gevoelen in de extreme situatie, waarvoor de burgerlijke 
uitzonderingstoestand toepassing kan vinden, de waarborging 
van het telefoongeheim te worden opgeschort. 

In de Oorlogswet voor Nederland zijn eveneens twee 
bijzondere rechtstoestanden voorzien: de staat van oorlog 
en de staat van beleg. In het wetsvoorstel is voor de staat 
van oorlog geen afwijking van de normaal geldende wetgeving 
op het stuk van het telefoongeheim opgenomen. Uitdrukkelijk 
wordt bepaald dat aan het militair gezag in de staat van 
oorlog ten deze ook geen wetgevende bevoegdheid toekomt. 

De Oorlogswet voor Nederland kent reeds de bevoegdheid 
van het militair gezag in de staat van beleg telefoonge
sprekken op te nemen. Kennelijk is bedoeld hieronder de be
voegdheid tot het afluisteren van gesprekken te begrijpen. 
Artikel IV beoogt dit ook in de tekst van de Oorlogswet tot 
uitdrukking te brengen. Verder wordt in dat artikel aan 
het militair gezag in de staat van beleg wetgevende bevoegd
heid ten aanzien van het afluisteren en opnemen van telefoon
gesprekken verleend. 

E. Strafbepalingen ten aanzien van door ongeoorloofd 
afluisteren verkregen gegevens 

Het wetsontwerp volstaat er niet mede het afluisteren van 
telefoongesprekken strafbaar te stellen en de uitzonderingen 
hierop nauwkeurig te omschrijven. Het houdt in de vorm 
van het voorgestelde nieuwe artikel 139b van het Wetboek 
van Strafrecht tevens strafbepalingen in ten aanzien van gege
vens, die door ongeoorloofd afluisteren zijn verkregen. 

Deze bepalingen geven uiteraard een belangrijke materiële 
uitbreiding aan de bescherming van het telefoongeheim. 
Artikel 139b kan bovendien nuttig blijken in die gevallen, 
waarin de daad van het afluisteren niet, doch het feitelijk 
bestandde -1 van een van de drie in dat artikel omschreven 
delicten wel kan worden bewezen. 

F. Ambtsmisdrijven 

De voorgestelde artikelen 139a en 1396 van het Wetboek 
van Strafrecht richten zich tot een ieder, derhalve ook tot 
de ambtenaar van de telefonie en andere personen belast 
met de dienst van of het toezicht op een ten algemenen nutte 
gebezigde telefooninrichting. Het is gewenst, dat dezen bij 
overtreding van de in die artikelen gestelde normen onder een 
zwaardere strafbedreiging vallen dan in het algemeen geldt. 

Ingevolge artikel 44 van het Wetboek van Strafrecht 
wordt, indien iemand door het begaan van een strafbaar feit, 
een ambtsplicht schendt of bij het begaan van zulk een feit 
gebruik maakt van macht, gelegenheid of middel hem door 
zijn ambt geschonken, het strafmaximum met een derde ver
hoogd. Deze bepaling is echter in casu niet voldoende. In de 
eerste plaats geldt zij niet voor-functionarissen van een telefoon-
inrichting, die geen ambtenaar zijn. In de tweede plaats blijft 
na toepassing van de verhoging met één derde het straf
maximum nog aanzienlijk onder de huidige voor personeel van 
een telefoondienst geschreven strafsancties tegen schending 
van het telefoongeheim, m.n. die gesteld in de artikelen 
374bis en 375 van het Wetboek van Strafrecht. In de derde 
plaats is het systematisch juister het verboden afluisteren van 
gesprekken door personeel van de telefoondienst te rang
schikken onderde ambtsmisdrijven. 

Op deze overwegingen is in het wetsontwerp artikel 314bis 
van het Wetboek van Strafrecht op zodanige wijze uitgebreid, 
dat daaraan, voor zover dit nog nodig was, de volledige 
inhoud van de delicten van de artikelen 139a en 1396 is 
toegevoegd. 

Artikel 314bis, onder 1°. is daarbij de parallel van arti
kel 139a. Het verbiedt aan ambtenaren der telefonie en daar
mede gelijkgestelden het opzettelijk en wederrechtelijk af
luisteren en opnemen van telefoongesprekken. Onder „weder
rechtelijk" afluisteren en opnemen is hier te verstaan het 
opnemen en afluisteren in de gevallen, waarin artikel 139a 
dit verbiedt. 

Artikel 314bis, onder 2°, is de pendant van artikel 1396, 
onder 1°. Beide bepalingen zullen in de artikelsgewijze toe
lichting nog nader worden besproken. 
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Artikel 314bis, onder 3°, vormt de huidige inhoud 

van dat artikel; het verbiedt het opzettelijk en wederrechtelijk 
aan een ander bekendmaken van de inhoud van een telefoon
gesprek. Het is daarbij niet van belang, of die inhoud langs 
regelmatige of langs onregelmatige weg ter kennis van het 
betrokken personeelslid van de telefoondienst is gekomen. Het 
is dus van een ruimere strekking dan artikel 139/», onder 2°. 

Artikel 374bis, onder 4°, stelt strafbaar het opzettelijk en 
wederrechtelijk ter beschikking stellen aan een ander van een 
voorwerp, waarin de inhoud van een telefoongesprek is be
lichaamd. Ook deze bepaling is niet beperkt tot onregel
matig afgeluisterde gesprekken, doch heeft betrekking op alle 
gesprekken. 

De inhoud van artikel 374bis werkt automatisch door in 
artikel 375, dat de deelneming door een lid van het perso
neel van de telefoondienst aan een strafrechtelijke inbreuk 
op het telefoongeheim door een ander behandelt. 

Artikelen 

Artikel I 
Artikel 139a W.v.S. In § 3 van het algemene deel van 

deze memorie werd dit artikel reeds uitvoerig besproken. 
Voor de strafsanctie is aansluiting gezocht bij artikel 138 

W. v. S., het misdrijf van huisvredebreuk, omdat het daar
mede, juist vanuit de optiek van de bescherming van de per
soonlijke levenssfeer, enige verwantschap vertoont. 

Artikel 139b W.v.S. Zoals in het algemene deel van deze 
memorie reeds werd aangeduid, heeft dit artikel in de eerste 
plaats tot doel de werkingssfeer van het telefoongeheim uit te 
breiden door bepaalde handelingen, die slechts in aanslui
ting op verboden afluisteren van telefoongesprekken kunnen 
worden verricht en ook op zichzelf strafwaardig zijn, in straf
bepalingen te vatten. Deze bepalingen kunnen in de praktijk 
van de strafrechtspleging misschien van grotere betekenis zijn 
dan artikel 139a zelf, omdat de opsporing en de bewijsleve
ring eenvoudiger is. 

Sub 1°. Hier wordt strafbaar gesteld het ter beschikking 
hebbben van b.v. een geluidsband, waarop een telefoonge
sprek voorkomt, dat wederrechtelijk, hetgeen hier betekent in 
strijd met artikel 139a of 374bis, is opgenomen. Voor de straf
baarheid is vereist, dat degene, die deze geluidsband ter be
schikking heeft, wist of behoorde te weten, dat het gesprek 
als gevolg van ongeoorloofd afluisteren of opnemen op de 
band is gekomen. 

Niet is vereist, dat degene, die de band ter beschikking 
heeft, zelf in enig opzicht bij het afluisteren of opnemen be
trokken is geweest, dan wel dit heeft uitgelokt. Ook behoeft de 
band, die in zijn bezit is, niet dezelfde te zijn, als die waarop 
het gesprek oorspronkelijk is opgenomen. 

Sub 2°. Dit onderdeel van artikel 139b behandelt het 
geval van opzettelijk aan een ander bekendmaken van de in
houd van een wederrechtelijk, nl. in strijd met artikel 139a 
of 374bis, afgeluisterd of opgenomen telefoongesprek. Ook 
dit is slechts strafbaar, als de dader wist of had dienen te we
ten, dat hij zijn wetenschap omtrent de inhoud van het telefoon
gesprek heeft verkregen als gevolg van zulk verboden afluiste
ren of opnemen. Daarbij is het irrelevant, of hijzelf bij het af
luisteren of opnemen was betrokken of daartoe aanleiding 
heeft gegeven en hoeveel schakels van kennisoverdracht er 
zijn gelegen tussen degene, die het afluisteren of opnemen aan 
of met behulp van de telefoonverbinding verrichtte, en hem
zelf. 

Onder aan een ander bekendmaken van de inhoud van een 
telefoongesprek is uiteraard het openbaar maken van zodanige 
inhoud begrepen. 

Sub 3°. Het ter beschikking stellen van b.v. een geluids
band, waarop de inhoud van een telefoongesprek voorkomt, 

is op één lijn te stellen met het aan een ander mededelen van 
die inhoud. Daarom dient in de strafbaarstelling van deze han
deling op analoge wijze als onder 2° is bepaald, te worden 
voorzien. 

Artikel 374bis W.v.S. De onderlinge verhouding tussen 
dit artikel en de artikelen 139a en 1396 van het Wetboek 
van Strafrecht wordt geregeld door artikel 55 van dat wet
boek. 

Voor de toelichting op de aanhef én het onderdeel 1° van dit 
artikel zij verwezen naar het algemene deel van deze memorie. 

Voor het onderdeel 2° geldt hetzelfde als omtrent artikel 
1396, onder 1 °, hierboven werd opgemerkt. 

De onderdelen 3° en 4° hadden in het algemene deel van de 
memorie reeds de aandacht. 

Artikel II 
Bij dit artikel wordt aan de vierde titel van het eerste boek 

van het Wetboek van Strafvordering, welke titel handelt over 
de bijzondere dwangmiddelen, een achtste afdeling toege
voegd, waarin alle bepalingen over het onderzoek van telefoon
gesprekken zijn bijeengebracht. 

Er zij op gewezen, dat deze bepalingen geen wijziging bren
gen in het bewijsrecht in strafzaken. 

Artikel 125f W.v.Sv. Dit artikel treedt in de plaats van 
het bestaande artikel 100, derde lid, en de verwijzing daarnaar 
in het vierde lid van dat artikel. Het heeft slechts betrekking op 
verkeer, dat in het verleden heeft plaatsgehad. 

Artikel 125g W.v.Sv. In het algemene deel van deze memo
rie werd reeds op dit artikel ingegaan. 

Artikel 125h W.v.Sv. Veelal zal afluisteren of opnemen van 
door de verdachte te voeren telefoongesprekken, die voor de 
strafzaak van belang zijn, alleen kunnen geschieden in de vorm, 
dat van een bepaalde aansluiting uitgaande of bij die aanslui
ting binnenkomende gesprekken gedurende een zekere tijd wor
den afgeluisterd of opgenomen. Hierdoor kan het afluisteren 
of opnemen zich uitstrekken tot door de verdachte gevoerde 
gesprekken, die voor de strafzaak irrelevant zijn, en door an
deren, via die aansluiting gevoerde gesprekken. Dit artikel legt 
de rechter-commissaris de verplichting op al het materiaal om
trent niet voor de strafzaak relevante gesprekken zo spoedig 
mogelijk te vernietigen. 

Het tweede lid strekt ertoe te waarborgen, dat het niet ver
nietigde materiaal normaal aan het voor de terechtzitting be
stemde strafdossier wordt toegevoegd, zodat de verdachte en 
zijn raadsman daarvan kunnen kennis nemen. 

In het algemeen zal een opdracht van de rechter-commissaris 
tot het afluisteren van telefoongesprekken voor de verdachte en 
diens raadsman worden geheim gehouden. Daarom is bepaald, 
dat de toevoeging aan de processtukken van het materiaal be
treffende afgeluisterde gesprekken eerst uiterlijk aan het eind 
van het vooronderzoek plaatsvindt. Dit heeft tot gevolg, dat 
gedurende het vooronderzoek het ontbreken van dit materiaal 
in het procesdossier dat dossier niet tot een onvolledig dossier 
maakt en derhalve niet de mededeling, bedoeld in artikel 30, 
tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering, behoeft te 
worden gedaan. 

Artikel III 
Door deze bepaling verkrijgt de overheid in de burgerlijke 

uitzonderingstoestand de bevoegdheid telefoongesprekken te 
doen afluisteren of opnemen. Verwezen zij naar het algemene 
deel van deze memorie. 

Aitikel IV 

Ook op dit artikel werd reeds in het algemene deel van de 
memorie ingegaan. 
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Sub a. Door deze wijziging van de Oorlogswet voor Neder
land wordt tot uitdrukking gebracht, dat gedurende de staat 
van oorlog het militair gezag de bepalingen inzake het afluis
teren en opnemen van telefoongesprekken niet kan intrekken, 
wijzigen of aanvullen. 

Sub b. De Oorlogswet voor Nederland maakt het militair 
gezag reeds bevoegd in de staat van beleg o.a. telefoongesprek
ken op te nemen. Onder „opnemen" is hier kennelijk „afluiste
ren" begrepen. Om op dit punt de Oorlogswet te doen aanslui
ten op de overige bepalingen inzake het telefoongeheim wordt 
in de voorgestelde wijziging naast het opnemen ook afluisteren 
genoemd. 

Sub c. Deze aanvulling van de Oorlogswet voor Neder
land stelt buiten twijfel, dat het militair gezag in de staat van 
beleg wettelijke bepalingen betreffende het telefoongeheim tijde
lijk mag intrekken, wijzigen en aanvullen. 

De Minister-President, 
Minister van Algemene Zaken, 

J. CALS. 

De Minister van Justitie, 
SAMKALDEN. 

De Minister van Binnenlandse Zaken a.L, 

SAMKALDEN. 

De Minister van Defensie a.L, 
TH. H. BOT. 

De Minister van Verkeer en Waterstaat, 
J. G. SUURHOFF. 


