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Opslag communicatiegegevens in bulk levert 
onder omstandigheden schending art. 8 
EVRM op

Europees Hof voor de Rechten van de Mens 
25 mei 2021, 35252/08, 
ECLI:CE:ECHR:2021:0525JUD003525208
(Spano (President), Kjølbro, Nußberger, 
Lemmens, Grozev, De Gaetano, Pinto de 
Albuquerque, Vehabović, Motoc, Ranzoni, 
Mits, Kucsko-Stadlmayer, Bošnjak, Eicke, 
Pavli, Wennerström, Yüksel)
Noot mr. dr. E. Moyakine, deze noot heeft 
betrekking op «JBP» 2021/62 en «JBP» 
2021/63.

Bulkinterceptie. Opslag persoonsgegevens. 
Signals intelligence. 

[EVRM art. 8]Noot mr. dr. E. Moyakine, deze noot heeft betrekking op «JBP» 2021/62 en «JBP» 2021/63.

Eiser is een particuliere instelling in Zweden. Op 
grond van Zweedse wetgeving is de overheid be-
voegd om door middel van ‘signals intelligence’ 
(SIGINT) communicatie te onderscheppen en te 
onderzoeken. De instelling FRA heeft verder de 
bevoegdheid om deze communicatie te onder-
scheppen ‘in bulk’. Eiser stelt dat dit een schen-
ding oplevert van art. 8 EVRM.
In eerdere jurisprudentie heeft het EHRM zich ook 
uitgelaten over de vraag of het onderscheppen en 
onderzoeken van communicatie door middel van 
‘SIGINT’ een schending van art. 8 EVRM oplevert. 
In deze uitspraken was de reikwijdte van de sur-
veillance echter van minder ingrijpende aard. 
Daarnaast heeft het Hof niet eerder de verschillen 
besproken tussen doelgerichte interceptie en bul-
kinterceptie. Om deze redenen zag het EHRM zich 
genoodzaakt deze uitspraak te wijzen.
Het EHRM oordeelt vervolgens dat de vraag of 
bulkinterceptie een schending oplevert van art. 8 
EVRM, beantwoord dient te worden aan de hand 
van verscheidene criteria. De procedure moet vol-
doende maatregelen bevatten tegen misbruik, en 
voorzien zijn van zekere ‘end-to-end-waarborgen’. 
Dit betekent dat op nationaal niveau voor iedere 
fase van de onderschepping en onderzoeking 

moet worden gecontroleerd of deze voldoet aan 
de eisen van proportionaliteit en subsidiariteit. 
Ook formuleert het EHRM criteria om te controle-
ren of het toestemming geven voor de bulkinter-
ceptie valt binnen de beleidsvrijheid van de over-
heid.
In het onderhavige geval stelt het EHRM vast dat 
het Zweedse systeem op drie manieren tekort-
komt. Ten eerste bestaat er geen duidelijke rege-
ling die ziet op het verwijderen van onderschept 
materiaal dat geen persoonsgegevens bevat. Dit 
levert echter niet snel een inbreuk op art. 8 EVRM 
op, nu het Zweedse recht in verschillende om-
standigheden wel regelingen bevat die zien op de 
vernietiging van onderschept materiaal wanneer 
het wel persoonsgegevens bevat. De tweede te-
kortkoming ziet op de afwezigheid van een wette-
lijke regeling die rekening houdt met de privacy-
rechten van particulieren die inlichtingen 
verspreiden naar het buitenland. Dit kan ervoor 
zorgen dat informatie naar het buitenland wordt 
verspreid die erg privacygevoelig is, maar een 
lage inlichtingenwaarde kent. Deze tekortkoming 
kan wel een significante schending van art. 8 
EVRM opleveren. Ten slotte bestaat er geen effec-
tieve ‘ex post facto’-review. De dubbele rol die de 
bevoegde instantie inneemt en het gebrek aan 
een mogelijkheid voor particulieren om gemoti-
veerde inzichten te verkrijgen over de onder-
schepte informatie, maakt dat de bescherming 
van hun fundamentele rechten niet op adequate 
wijze gewaarborgd kan worden.
Gelet op het bovenstaande oordeelt het EHRM 
dat bulkinterceptie in het onderhavige geval een 
schending van art. 8 EVRM oplevert.

Centrum för Rättvisa
tegen
Zweden

THE LAW

I. Preliminary issue: date of assessment
(...; red.)
(De volledige tekst van het arrest is te vinden op 
https://hudoc.echr.coe.int; red.)

For these reasons, the Court
1. Rejects, unanimously, the respondent Govern-
ment’s preliminary objection regarding the appli-
cant’s victim status.
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2. Holds, by fifteen votes to two, that there has 
been a violation of Article 8 of the Convention;
3. Holds, unanimously, that it is not necessary to 
examine separately the complaint under Article 
13 of the Convention;
4. Holds, unanimously,
(a) that the respondent State is to pay the applic-
ant, with respect to costs and expenses, within 
three months EUR 52,625, plus any tax that may 
be chargeable to the applicant, to be converted 
into the currency of the respondent State at the 
rate applicable at the date of settlement;
(b) that from the expiry of the above-mentioned 
three months until settlement simple interest 
shall be payable on the above amount at a rate 
equal to the marginal lending rate of the Euro-
pean Central Bank during the default period plus 
three percentage points.
(...; red.)

NOOT

Deze noot heeft betrekking op «JBP» 2021/62 en 
«JBP» 2021/63.

Inleiding
U kunt het toeval of goede timing noemen maar 
op 25 mei 2021, precies drie jaar na de dag waar-
op de Algemene Verordening Gegevensbescher-
ming (AVG) in de Europese Unie van toepassing 
werd, heeft de Grote Kamer van het Europees 
Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) een 
tweetal arresten in twee merkwaardige zaken ge-
wezen (EHRM 25 mei 2021, 
ECLI:CE:ECHR:2021:0525JUD003525208 en 
EHRM 25 mei 2021, 
ECLI:CE:ECHR:2021:0525JUD005817013). Dat zijn 
de zaak van Centrum för rättvisa/Zweden en de 
drie gevoegde zaken van Big Brother Watch e.a./
Verenigd Koninkrijk. In beide uitspraken staat 
massasurveillance centraal waarbij de autoritei-
ten van de betrokken staten elektronische sur-
veillanceprogramma’s inzetten in de context van 
nationale veiligheid en overgaan tot ongerichte 
interceptie oftewel bulkinterceptie van communi-
catie en analyse van de op deze manier onder-
schepte gegevens. In de arresten wordt een reeks 
algemene beginselen en waarborgen gepresen-
teerd voor een nationale wettelijke regeling be-
treffende deze vorm van interceptie van commu-
nicatie en ze zijn voor de lidstaten van de Raad 

van Europa, en logischerwijs ook voor Neder-
land, bijzonder relevant. De Nederlandse inlich-
tingen- en veiligheidsdiensten zijn namelijk ook 
betrokken bij bulkinterceptie waarvoor de contro-
versiële Wet op de inlichtingen- en veiligheids-
diensten 2017 (Wiv 2017) ofwel de ‘Sleepwet’ die 
op 1 mei 2018 in werking is getreden, de term 
‘onderzoeksopdrachtgerichte interceptie’ ge-
bruikt.
Aan de ene kant werden de arresten Centrum för 
rättvisa/Zweden en Big Brother Watch e.a./Ver-
enigd Koninkrijk van het Straatsburgse Hof van 
dit jaar bestempeld als ‘een belangrijk arrest dat 
verduidelijkt welke wettelijke beveiligingseisen 
moeten gelden om geheime massasurveillance 
toe te staan’ (Centrum för rättvisa, https://cen-
trumforrattvisa.se/press/#/pressreleases/euro-
padomstolen-fra-lagen-kraenker-den-personliga-
-integriteten-3102521, 25 mei 2021, vertaald uit 
het Zweeds: ‘Det här är en viktig dom som 
klargör vilka rättssäkerhetskrav som ska gälla för 
att hemlig massövervakning ska vara tillåten’), ‘a 
finding that vindicates Mr Snowden’s whistleblo-
wing’ (Big Brother Watch, https://bigbrother-
watch.org.uk/2021/05/uk-mass-surveillance-
-found-unlawful-by-europes-highest-human-
-rights-court/, 25 mei 2021) en ‘victory for 
privacy’ (Privacy International, https://www.pri-
vacyinternational.org/press-release/4522/human-
-rights-groups-win-european-court-human-
-rights-claim-uk-mass-surveillance, 25 mei 2021). 
Aan de andere kant is er ook kritiek geuit door 
verschillende experts die zich in deze stellingen 
niet kunnen vinden en beweren dat de voor het 
Hof verschenen regeringen niet ontevreden over 
de uitkomst van de onderhavige zaken moeten 
zijn (zie bijv. Marko Milanovic, ‘The Grand Nor-
malization of Mass Surveillance: ECtHR Grand 
Chamber Judgments in Big Brother Watch and 
Centrum för rättvisa’, 26 mei 2021, https://www.
ejiltalk.org/the-grand-normalization-of-mass-sur-
veillance-ecthr-grand-chamber-judgments-in-big-
-brother-watch-and-centrum-for-rattvisa/). De 
waarheid ligt waarschijnlijk – zoals dat vaak het 
geval is – ergens in het midden en zal hieronder 
worden onthuld.
Gezien de beperkte omvang van de annotatie be-
vat deze bijdrage geen uitputtende analyse van 
de jurisprudentie van het EHRM. De zittingen van 
het Hof in Straatsburg worden gehouden in ver-
schillende samenstellingen: in dit geval zijn dat 
de Kamer van zeven rechters van de Vierde Sec-
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tie van het Hof en de Grote Kamer van zeventien 
rechters. De uitspraken van de Kamer worden 
door de Grote Kamer in haar arresten in dezelfde 
zaken besproken en deze arresten wijken niet zel-
den af van de uitspraken die door de Kamer zijn 
gewezen. Er zal in deze annotatie in het kort wor-
den stilgestaan bij twee uitspraken van de Kamer 
van de Vierde Sectie van het EHRM uit het jaar 
2018 in twee zaken aangespannen door Centrum 
för rättvisa en Big Brother Watch en anderen. Ver-
volgens zullen twee complexe en uitvoerige ar-
resten van 2021 en enkele cruciale bevindingen 
van de Grote Kamer van het Hof worden behan-
deld en van kritisch commentaar voorzien om 
uiteindelijk een conclusie te kunnen trekken.

Centrum för rättvisa en zijn strijd voor privacy in 
Zweden
Centrum för rättvisa is een Zweedse non-gouver-
nementele organisatie (NGO) die in Stockholm is 
gevestigd en voor mensenrechten opkomt. Deze 
organisatie vermoedde dat haar elektronische 
communicatie door de nationale inlichtingen-
diensten werd onderschept of zou worden onder-
schept en heeft op 14 juli 2008 een klacht bij het 
EHRM ingediend. Centrum för rättvisa heeft ge-
steld dat de Zweedse wetgeving op het gebied 
van signals intelligence (SIGINT) en de uitvoe-
ring ervan in de praktijk de rechten van art. 8 
EVRM hebben geschonden en blijven schenden. 
Bovendien was er in Zweden op het nationale 
niveau geen effectief rechtsmiddel voorhanden 
dat Centrum för rättvisa kon aanwenden, met als 
gevolg dat de NGO geen rechtsmiddelen heeft 
kunnen uitputten.
In haar arrest van 19 juni 2018 (EHRM 19 juni 
2018, ECLI:CE:ECHR:2018:0619JUD003525208) 
wees de Kamer van de Vierde Sectie van het 
EHRM op het feit dat er in Zweden inderdaad 
geen rechtsmiddel in de praktijk bestond voor de 
klager wiens communicatie door de Zweedse in-
lichtingendiensten vermoedelijk werd onder-
schept. Door het Zweedse regime van geheime 
surveillance worden in principe alle gebruikers 
van elektronische communicatie getroffen. Net 
zoals in de Zakharov/Rusland-uitspraak (EHRM 
4 december 2015, 
ECLI:CE:ECHR:2015:1204JUD004714306) conclu-
deerde het Hof dat de toetsing van de bovenge-
noemde wetgeving in abstracto gerechtvaardigd 
is (EHRM 19 juni 2018, 
ECLI:CE:ECHR:2018:0619JUD003525208, par. 90-

95). In Zweden wordt bulkinterceptie als een 
vorm van vergaring van buitenlandse inlichtin-
gen uitgevoerd door de overheidsinstantie ge-
naamd National Defence Radio Establishment 
(Försvarets radioanstalt of FRA) die onder het 
ministerie van Defensie valt en deze bevoegd-
heid aan de Signals Intelligence Act (Lagen om 
signalspaning i försvarsunderrättelseverksam-
het) ontleent. Om tot bulkinterceptie te kunnen 
overgaan heeft de FRA autorisatie/toestemming 
van de Foreign Intelligence Court (Försvarsun-
derrättelsedomstolen) nodig wiens activiteiten 
onder de Foreign Intelligence Court Act (Lagen 
om Försvarsunderrättelsedomstol) vallen. Dit ge-
recht bestaat uit één vaste rechter en andere le-
den met relevante expertise.
Door het verwijzen naar de Zakharov/Rusland-
-uitspraak gebruikte de Kamer de zogenoemde 
Weber-criteria: zes minimumvereisten waar een 
geheim surveillanceregime aan moet voldoen en 
die in de nationale wetgeving moeten zijn opge-
nomen (EHRM 19 juni 2018, 
ECLI:CE:ECHR:2018:0619JUD003525208, par. 
103). Deze door het Hof in de context van straf-
rechtelijke onderzoeken ontwikkelde criteria zijn: 
1) een beschrijving van de aard van strafbare fei-
ten die tot interceptie kan leiden; 2) een definitie 
van de categorieën van personen wiens commu-
nicaties onderschept kunnen worden; 3) een be-
perking met betrekking tot de duur van de geno-
men interceptiemaatregelen; 4) de procedure 
voor het analyseren, gebruiken en bewaren van 
de verkregen data; 5) voorzorgsmaatregelen die 
worden getroffen bij het delen van deze gege-
vens met andere partijen; en 6) de omstandighe-
den waaronder deze gegevens mogen of moeten 
worden verwijderd of vernietigd. De Kamer over-
woog echter dat deze vereisten aangepast dien-
den te worden om ze geschikt te maken voor de 
beoordeling van het functioneren van het regime 
van bulkinterceptie in de context van nationale 
veiligheid en besprak de volgende minimumver-
eisten: (1) de toegankelijkheid van de wetgeving 
in kwestie; (2) de reikwijdte van de inzet van in-
terceptie; (3) de duur van deze inzet; (4) de auto-
risatie/toestemming/machtiging (authorisation) 
van de te nemen maatregelen; (5) de procedures 
voor het opslaan, gebruiken, vernietigen en an-
derszins verwerken van de onderschepte gege-
vens; (6) de voorwaarden voor het delen van 
deze gegevens met derden; (7) het uitoefenen 
van toezicht op het treffen van de maatregelen; 
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(8) de kennisgevingsmechanismen; en (9) de 
rechtsmiddelen voorzien door de nationale wet-
geving (EHRM 19 juni 2018, 
ECLI:CE:ECHR:2018:0619JUD003525208, par. 114-
178).
Volgens de Kamer van de Vierde Sectie van het 
EHRM was het Zweedse stelsel van bulkintercep-
tie niet ideaal en behoefde vooral verbetering op 
het gebied van niet alleen het verstrekken van 
persoonsgegevens aan andere staten en interna-
tionale organisaties maar ook het openbaar ma-
ken van de redenen voor een beslissing bij het 
behandelen van de klachten van individuen. Des-
alniettemin introduceerde dit systeem van SI-
GINT een scala aan voldoende adequate waar-
borgen tegen mogelijk misbruik en willekeur. De 
wet in Zweden was helder met betrekking tot de 
reikwijdte van bulkinterceptie en de verdere ver-
werking van de met behulp van deze interceptie-
maatregelen verzamelde gegevens. Deze inter-
ceptie vond alleen plaats ten aanzien van 
grensoverschrijdende communicatie en moest 
worden goedgekeurd door een gerecht volgens 
een specifieke procedure voor de periode van 
maximaal zes maanden. Het systeem van massa-
surveillance was bovendien onderworpen aan 
toezicht en toetsing door onafhankelijke instan-
ties en burgers hadden de mogelijkheid om 
klachten in te dienen, ook al gold er geen notifi-
catieverplichting die op de inlichtingendiensten 
in dit geval zou moeten rusten. In essentie werd 
de Zweedse wetgeving op het gebied van mas-
sasurveillance door de rechters van de Vierde 
Sectie als een soort modelwet aangemerkt dat 
met enkele aanpassingen door andere lidstaten 
zou kunnen worden ingevoerd. Uiteindelijk con-
stateerde de Kamer van de Vierde Sectie van het 
EHRM in het arrest van 19 juni 2018 unaniem dat 
er geen sprake van een schending van art. 8 
EVRM was. Nadat Centrum för rättvisa in sep-
tember 2018 het EHRM had verzocht om de zaak 
naar de Grote Kamer te verwijzen, werd dat ver-
zoek op 4 februari 2019 gehonoreerd.

Big Brother is watching you in the United King-
dom and beyond
Na de Snowden-onthullingen die in 2013 waren 
gedaan, wilde een aantal journalisten en men-
senrechtenorganisaties, waaronder een in Lon-
den gevestigde NGO Big Brother Watch, zich bij 
de vergaande SIGINT-activiteiten van de Govern-
ment Communications Headquarters (GCHQ) in 

het Verenigd Koninkrijk niet neerleggen en be-
sloot daar juridische stappen tegen te nemen. De 
verzoekschriften van deze klagers werden op 
4 september 2013, 11 september 2014 en 20 mei 
2015 bij het EHRM ingediend. Daarin werd door 
hen betoogd dat hun elektronische communica-
tie door de Britse inlichtingendiensten onder-
schept en/of van communicatiedienstaanbieders/
buitenlandse inlichtingendiensten verkregen zou-
den kunnen zijn en dat deze praktijken hun rech-
ten vervat in art. 8 en 10 EVRM schonden.
In deze zaak werden drie surveillance regimes 
van het Verenigd Koninkrijk aan de kaak gesteld. 
Dat zijn de bulkinterceptie van communicatiege-
gevens conform sectie 8(4) van de Regulation of 
Investigatory Powers Act (RIPA), het ontvangen 
van informatie van buitenlandse inlichtingen-
diensten en het verkrijgen van data van commu-
nications service providers oftewel telecom- en 
internetaanbieders op grond van hoofdstuk II 
van de RIPA. De Kamer van de Vierde Sectie van 
het EHRM verwees naar dezelfde Weber-mini-
mumvereisten die ook in haar uitspraak Centrum 
för rättvisa/Zweden werden besproken en wei-
gerde om aanvullende vereisten voor bulkinter-
ceptie van telefoon- en internetverkeer, zoals ob-
jectief bewijs voor een redelijke verdenking, tot 
stand te brengen wat de verzoekers graag wilden 
bewerkstelligen. Het Hof gaf wel aan dat deze zes 
criteria volgens de Zakharov/Rusland-beslissing 
ook in het kader van interceptie van communica-
tie voor het beschermen van nationale veiligheid 
gelden (EHRM 13 september 2018, 
ECLI:CE:ECHR:2018:0913JUD005817013, par. 
307). Er moesten zes Weber-criteria met enkele 
aanpassingen met betrekking tot bulkinterceptie-
regimes en andere relevante factoren worden 
gebruikt zoals dat ook in het arrest Centrum för 
rättvisa/Zweden door de rechters was gedaan 
(EHRM 13 september 2018, 
ECLI:CE:ECHR:2018:0913JUD005817013, par. 
320).
In dit eerste arrest betreffende massasurveillance 
na de onthullingen van Snowden concludeerde 
de Kamer bij monde van vijf van de zeven rech-
ters dat de manier waarop de door de Britse in-
lichtingendiensten onderschepte communicatie-
gegevens met buitenlandse diensten werden 
gedeeld, niet in strijd met art. 8 EVRM was. Het 
regime van bulkinterceptie van het Verenigd Ko-
ninkrijk leverde echter volgens dezelfde meerder-
heid wel een schending van die bepaling op. Er 
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was namelijk onvoldoende toezicht over de se-
lectie van de zogenoemde internet bearers ofte-
wel dragers van elektronische communicatie 
(voornamelijk de onderzeese glasvezelkabels) en 
het proces van filteren, zoeken en selecteren van 
de gegevens die worden verzameld. Daarnaast 
waren de waarborgen voor het selecteren van de 
verwante communicatiegegevens niet adequaat. 
Volgens het oordeel van zes van de zeven rech-
ters werden communicatiedata van de betrokken 
aanbieders ook in strijd met art. 8 EVRM verkre-
gen aangezien dat niet in overeenstemming met 
de wet plaatsvond. In aanvulling hierop verklaar-
de dezelfde meerderheid van de rechters van het 
Hof dat deze twee regimes niet conform art. 10 
EVRM functioneerden: er waren niet voldoende 
waarborgen om het communicatiegeheim voor 
journalistieke doeleinden te beschermen. Op 
12 december 2018 hadden de klagers het EHRM 
verzocht de zaak naar de Grote Kamer te verwij-
zen en dit verzoek werd net als in het geval van 
Centrum för rättvisa op 4 februari 2019 ingewil-
ligd.

Op één bijzondere dag slaat de Grote Kamer 
twee keer terug
In de hierboven besproken uitspraken van de Ka-
mer van de Vierde Sectie van het EHRM werd 
overwogen dat de autoriteiten van de lidstaten 
van de Raad van Europa een zekere margin of 
appreciation of beoordelingsmarge hebben bij 
het bepalen van de wijze waarop ze het legitieme 
doel van de bescherming van nationale veilig-
heid willen bereiken (EHRM 19 juni 2018, 
ECLI:CE:ECHR:2018:0619JUD003525208, par. 104 
en EHRM 13 september 2018, 
ECLI:CE:ECHR:2018:0913JUD005817013, par. 
308). Voorts erkende het Hof dat de beoordelings-
marge in het kiezen van de beste manier om 
voor de belangen van nationale veiligheid op te 
komen wijd is en dat de totstandbrenging van 
een bulkinterceptieregime niet buiten de 
reikwijdte van deze beoordelingsmarge valt 
(EHRM 19 juni 2018, 
ECLI:CE:ECHR:2018:0619JUD003525208, par. 112 
en EHRM 13 september 2018, 
ECLI:CE:ECHR:2018:0913JUD005817013, par. 
314). Dat blijkt ook uit de eerdere EHRM-jurispru-
dentie, namelijk de uitspraken Weber en Saravia/
Duitsland (EHRM 29 juni 2006, 
ECLI:CE:ECHR:2006:0629DEC005493400) en Li-
berty e.a./Verenigd Koninkrijk (EHRM 1 juli 2008, 

ECLI:CE:ECHR:2008:0701JUD005824300), waarin 
hetzelfde soort surveillance werd aangevochten.
Helaas werd er in de uitspraken van de Kamer in 
de zaken Centrum för rättvisa/Zweden en Big 
Brother Watch e.a./Verenigd Koninkrijk geen 
woord gerept over het feit dat de door het Hof 
aangehaalde jurisprudentie al aanzienlijk oud en 
aan verandering toe was. Het staat namelijk vast 
dat veel technologische ontwikkelingen onder-
tussen hebben plaatsgevonden en onverminderd 
doorrazen. Dat leidt er niet alleen toe dat crimi-
nelen, terroristen en vijandige statelijke en niet-
-statelijke actoren op het internet moeilijker te 
traceren zijn en dat het lastig te voorspellen is op 
welke wijze elektronische communicatie zal wor-
den verstuurd, zoals het EHRM overweegt 
(EHRM 19 juni 2018, 
ECLI:CE:ECHR:2018:0619JUD003525208, par. 112; 
EHRM 13 september 2018, 
ECLI:CE:ECHR:2018:0913JUD005817013, par. 314; 
EHRM 25 mei 2021, 
ECLI:CE:ECHR:2021:0525JUD003525208, par. 237; 
EHRM 25 mei 2021, 
ECLI:CE:ECHR:2021:0525JUD005817013, par. 
323). Dat heeft ook de inzet van deze moderne 
technologie door de nationale autoriteiten als 
gevolg, waaronder het gebruik van Big Data en 
AI-analyses, in digitale surveillancepraktijken, 
hetgeen betekent dat de door het Hof gebruikte 
criteria en beoordelingsaspecten ook met de tijd 
mee moeten gaan. De Kamer vermeldde wel dat 
de beschikbare technologie die voor interceptie 
kan worden gebruikt, steeds geavanceerder werd 
en dat de nationale wetgeving voor de burgers 
duidelijkheid moest scheppen over de omstan-
digheden en vereisten voor het inzetten van in-
terceptiemaatregelen (EHRM 19 juni 2018, 
ECLI:CE:ECHR:2018:0619JUD003525208, par. 101 
en EHRM 13 september 2018, 
ECLI:CE:ECHR:2018:0913JUD005817013, par. 
306).
De Grote Kamer die net als de Kamer van de 
Vierde Sectie een niet al te helder taalgebruik be-
zigt en naar specifieke termen verwijst die tevens 
niet altijd even duidelijk zijn, benadrukt na de 
nieuwe beoordeling van de zaken in de arresten 
Centrum för rättvisa/ Zweden en Big Brother 
Watch e.a./Verenigd Koninkrijk ook dat de lidsta-
ten een wijde beoordelingsmarge genieten bij 
het vaststellen hoe ze hun nationale veiligheid 
willen beschermen (EHRM 25 mei 2021, 
ECLI:CE:ECHR:2021:0525JUD003525208, par. 252 
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en EHRM 25 mei 2021, 
ECLI:CE:ECHR:2021:0525JUD005817013, par. 
338). Ze mogen dus zelf elke vorm van intercep-
tie kiezen, gericht of ongericht. Zowel de Kamer 
als de Grote Kamer zijn van oordeel dat de be-
oordelingsvrijheid bij het opereren van een der-
gelijk interceptiestelsel beperkter is (EHRM 
19 juni 2018, 
ECLI:CE:ECHR:2018:0619JUD003525208, par. 113; 
EHRM 13 september 2018, 
ECLI:CE:ECHR:2018:0913JUD005817013, par. 315; 
EHRM 25 mei 2021, 
ECLI:CE:ECHR:2021:0525JUD003525208, par. 261; 
EHRM 25 mei 2021, 
ECLI:CE:ECHR:2021:0525JUD005817013, par. 
347). De Grote Kamer heeft ongelukkigerwijs na-
gelaten een nadere toelichting te geven waarom 
de beoordelingsmarge bij het kiezen van een 
stelsel van interceptie en het opereren ervan niet 
even beperkt kan zijn, want het is verre van van-
zelfsprekend.
Daarnaast gaat de Grote Kamer mee met de re-
denering van de Kamer van de Vierde Sectie met 
betrekking tot bulkinterceptie in het Verenigd Ko-
ninkrijk die in vier verschillende fasen valt onder 
te verdelen, en beschrijft deze als een stapsge-
wijs proces (EHRM 13 september 2018, 
ECLI:CE:ECHR:2018:0913JUD005817013, par. 329 
en EHRM 25 mei 2021, 
ECLI:CE:ECHR:2021:0525JUD005817013, par. 
325). Het proces van bulkinterceptie is als volgt 
opgebouwd: 1) het onderscheppen en bewaren 
van communicatie en metadata zoals (a) ver-
keersgegevens in de vorm van bijvoorbeeld de 
datum van communicatie, IP- en e-mailadressen 
en (b) locatiegegevens als GPS-data van mobiele 
apparaten; 2) het toepassen van bepaalde selec-
tors oftewel zoektermen op de opgeslagen gege-
vens; 3) het analyseren van de geselecteerde 
communicatie en metadata door analisten; en 4) 
het daaropvolgende bewaren van de gegevens 
en het gebruik van ‘het eindproduct’, dus ook het 
delen ervan met derden. Art. 8 EVRM is van toe-
passing op alle bovengenoemde fasen (EHRM 
25 mei 2021, 
ECLI:CE:ECHR:2021:0525JUD005817013, par. 
330). Niet in elk nationaal massasurveillanceregi-
me kunnen dezelfde stappen worden onderschei-
den en ze hoeven niet per se op dezelfde wijze te 
worden gevolgd maar de mate van inmenging in 
de uitoefening van de rechten van art. 8 EVRM 

door individuen wordt met het doorlopen van 
elke fase verhoogd.
Bij het beoordelen of de inmenging in de rechten 
ex art. 8 EVRM gerechtvaardigd is, bespreekt de 
Grote Kamer van het EHRM de zes minimumver-
eisten die hierboven zijn genoemd. Daarbij stel-
len en beantwoorden de rechters de pertinente 
vraag of het ontwikkelen van de jurisprudentie 
op dit gebied noodzakelijk is en wat de aanpak 
van het Hof moet zijn (EHRM 25 mei 2021, 
ECLI:CE:ECHR:2021:0525JUD003525208, par. 
254-278 en EHRM 25 mei 2021, 
ECLI:CE:ECHR:2021:0525JUD005817013, par. 340-
364). Dat is namelijk een kwestie waar de Kamer 
van de Vierde Sectie zich niet in heeft verdiept. 
Zonder twijfel is het zeer bevredigend dat de 
Grote Kamer het initiatief neemt om de bestaan-
de hiaten te vullen en eindelijk het een en ander 
zegt over deze zes criteria en de jurisprudentie 
waarin ze ten aanzien van bulkinterceptieregimes 
werden toegepast, namelijk de zaken Weber en 
Saravia/Duitsland en Liberty e.a./Verenigd Ko-
ninkrijk. Beide arresten zijn al meer dan tien jaar 
oud en het EHRM begrijpt dat de technologische 
ontwikkelingen van de afgelopen jaren de ma-
nier waarop men met elkaar communiceert, in 
vele opzichten aanzienlijk hebben veranderd. De 
aard en kwaliteit van de moderne elektronische 
communicatie zijn tegenwoordig zonder meer 
anders dan tien jaar geleden: men leidt zijn leven 
vaak online en er worden gigantische hoeveelhe-
den data gegenereerd. Ten tijde van het wijzen 
van de arresten Weber en Saravia/Duitsland en 
Liberty e.a./Verenigd Koninkrijk was de reikwijdte 
van geheime surveillance veel beperkter. Ook 
legt de Grote Kamer uit dat het Hof in die uitspra-
ken geen rekening hield met het verschil tussen 
gerichte interceptie en ongerichte bulkintercep-
tie.
Daarnaast geven de rechters van het EHRM tot 
vreugde van vele IT-juristen aan dat niet alleen 
de inhoud van communicatie maar ook andere 
gegevens die hier verband mee houden, namelijk 
gegevens over deze communicatie of metadata, 
op dezelfde wijze moeten worden beschermd. 
Als één van de interveniërende staten heeft Ne-
derland echter in zijn interventie in beide zaken 
benadrukt dat het nog steeds van belang is om 
onderscheid tussen deze twee soorten informatie 
te maken. De Nederlandse regering vindt dat de 
inhoud van communicatie gevoeliger is dan me-
tadata. De vraag is natuurlijk of dat vandaag de 



Sdu opmaat.sdu.nl402

62 «JBP»

Jurisprudentie Bescherming Persoonsgegevens 30-09-2021, afl. 4

 
 

dag nog klopt. Terwijl de inhoud van communica-
tie versleuteld en niet bruikbaar voor de onder-
scheppende autoriteiten zou kunnen zijn, bevat-
ten andere soorten informatie die met de inhoud 
worden overgedragen zoals verkeers- en locatie-
gegevens een breed spectrum van persoonsge-
gevens dat veel over de personen in kwestie ver-
telt. Het is dus niet correct om te beweren dat het 
onderscheppen van metadata minder indringend 
is dan het onderscheppen van de inhoud van 
communicatie. Het Hof overweegt: voor intercep-
tie en verdere verwerking van deze aan commu-
nicatie gerelateerde gegevens gelden dezelfde 
waarborgen als voor de inhoud.
Uiteindelijk merkt de Grote Kamer in beide arres-
ten van 2021 op dat een bulkinterceptiesysteem 
met behulp van een bredere scala aan criteria 
moet worden beoordeeld om te kunnen vaststel-
len of een staat binnen zijn beoordelingsmarge is 
gebleven en dat de Weber-vereisten niet afdoen-
de zijn. Al in zijn beslissing in de zaak Szabó and 
Vissy/Hongarije uit 2016 heeft het EHRM zich op 
het standpunt gesteld dat de waarborgen die 
door zijn rechtspraak worden vereist, dienen te 
worden versterkt gezien het feit dat de nationale 
autoriteiten nu in staat zijn om in hun surveillan-
cepraktijken gedetailleerde profielen van indivi-
duen op te stellen (EHRM 12 januari 2016, 
ECLI:CE:ECHR:2016:0112JUD003713814, par. 70). 
In de onderhavige uitspraken ontwikkelt het Hof 
een achttal criteria voor regimes van bulkinter-
ceptie. Het nationale wetgevingsraamwerk moet 
namelijk het volgende duidelijk specificeren: 1) 
de gronden waarop bulkinterceptie mag worden 
toegestaan; 2) de omstandigheden waaronder 
communicatie mag worden onderschept; 3) de 
procedure voor het verlenen van autorisatie/
machtiging; 4) de procedures voor het selecte-
ren, analyseren en gebruiken van het onder-
schepte materiaal; 5) de te nemen voorzorgs-
maatregelen voor het verstrekken van dat 
materiaal aan andere partijen; 6) de beperkingen 
van de duur van interceptie, de opslag van het 
onderschepte materiaal en de omstandigheden 
waaronder dit materiaal moet worden verwijderd 
en vernietigd; 7) de procedures en modaliteiten 
voor het toezicht op naleving van de bovenge-
noemde waarborgen door een onafhankelijke 
instantie en haar bevoegdheden om niet-nale-
ving aan te pakken; 8) de procedures voor een 
onafhankelijke ex post facto evaluatie van een 
dergelijke naleving en de bevoegdheden van een 

daartoe competente instantie om mogelijke ge-
vallen van niet-naleving aan te pakken (EHRM 
25 mei 2021, 
ECLI:CE:ECHR:2021:0525JUD003525208, par. 275 
en EHRM 25 mei 2021, 
ECLI:CE:ECHR:2021:0525JUD005817013, par. 
361). Deze waarborgen spelen een grote rol in 
bulkinterceptie en verdere verwerking van niet 
alleen de inhoud van communicatie maar ook 
metadata, ook al kunnen de laatstgenoemde ge-
gevens volgens het Hof na de onderschepping 
door inlichtingendiensten anders dan de inhoud 
worden behandeld (EHRM 25 mei 2021, 
ECLI:CE:ECHR:2021:0525JUD003525208, par. 277-
278 en EHRM 25 mei 2021, 
ECLI:CE:ECHR:2021:0525JUD005817013, par. 363-
364). De rechters zijn bovendien van oordeel dat 
de wettelijke bepalingen die verwerking van deze 
twee soorten data betreffen, niet identiek hoeven 
te zijn. Verdere uitleg van het Hof over deze as-
pecten en de manier waarop ze moeten worden 
gereguleerd, zou hier bepaald niet misplaatst zijn 
geweest.
In de twee arresten ontwikkelt de Grote Kamer 
van het Hof aanvullende waarborgen voor bul-
kinterceptieregimes die het ‘eind-tot-eindwaar-
borgen’ noemt (EHRM 25 mei 2021, 
ECLI:CE:ECHR:2021:0525JUD003525208, par. 264 
en EHRM 25 mei 2021, 
ECLI:CE:ECHR:2021:0525JUD005817013, par. 
350). Deze effectieve waarborgen die het Hof als 
‘the cornerstone of any Article 8 compliant bulk 
interception regime’ opvat, moeten worden inge-
bouwd in een dergelijk massasurveillancestelsel 
om het risico op misbruik ervan zo klein mogelijk 
te maken. Toezicht en toetsing zijn erg ingewik-
keld in deze context aangezien de lidstaten om 
redenen van nationale veiligheid informatie over 
het functioneren van hun regimes niet publieke-
lijk willen en kunnen maken. Deze waarborgen 
houden in dat de noodzakelijkheid en proportio-
naliteit op het nationale niveau in elke fase van 
het surveillanceproces moeten worden beoor-
deeld. Daarnaast moet bulkinterceptie in het be-
gin van elke interceptie-operatie worden onder-
worpen aan een onafhankelijke autorisatie en 
moeten toezicht en onafhankelijke ex post facto 
toetsing met betrekking tot iedere operatie wor-
den uitgeoefend. Om te kunnen vaststellen of 
een bulkinterceptieregime in overeenstemming 
met de verdragsrechten in het leven is geroepen 
dient het functioneren ervan blijkens de vaststel-
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lingen van het Hof aan de hand van een globale 
beoordeling (a global assessment) te worden ge-
analyseerd. Dat betekent dat moet worden be-
zien of een nationaal wettelijk kader van een lid-
staat voldoende waarborgen tegen misbruik 
biedt en of de eind-tot-eindwaarborgen in het uit 
de vier fasen bestaande interceptieproces zijn 
geïmplementeerd (EHRM 25 mei 2021, 
ECLI:CE:ECHR:2021:0525JUD003525208, par. 274 
en EHRM 25 mei 2021, 
ECLI:CE:ECHR:2021:0525JUD005817013, par. 
360). Het is echter niet helemaal duidelijk wat on-
der de globale aard van de bovengenoemde be-
oordeling moet worden verstaan en wat precies 
de status van de door het Hof geïntroduceerde 
fundamentele waarborgen in de context van 
deze beoordeling is. Deze vraag wordt in de ar-
resten helaas niet verhelderd. Wat uit de uitspra-
ken wel blijkt, is dat een staat niet verplicht is om 
aan alle acht criteria bij het uitvoeren van de glo-
bale beoordeling te voldoen. Sommige vereisten 
kunnen achterwege worden gelaten of worden 
verwaarloosd terwijl er meer aandacht aan de 
rest wordt besteed waardoor de bovengenoem-
de beoordeling toch in het voordeel van de staat 
in kwestie zal uitvallen.
Opvallend is dat het EHRM in beide arresten zich 
over het delen van inlichtingen op het internatio-
nale niveau heeft uitgelaten. In de zaak Centrum 
för rättvisa/Zweden ging het om het verstrekken 
van het onderschepte materiaal aan anderen ter-
wijl het in Big Brother Watch e.a./Verenigd Ko-
ninkrijk het verkrijgen van dat materiaal van an-
deren betrof. In dat verband vermeldt het Hof dat 
het tot nu toe geen specifieke richtlijnen heeft 
opgesteld met betrekking tot het nemen van 
voorzorgsmaatregelen voor het verstrekken van 
onderschepte gegevens aan derden (EHRM 
25 mei 2021, 
ECLI:CE:ECHR:2021:0525JUD003525208, par. 276 
en EHRM 25 mei 2021, 
ECLI:CE:ECHR:2021:0525JUD005817013, par. 
362). Uit de praktijk van massasurveillance blijkt 
echter dat de lidstaten niet zelden het onder-
schepte materiaal met hun inlichtingenpartners 
delen en die partners zelfs toegang tot hun syste-
men geven. De rechters van het Hof zijn daarom 
van mening dat het verstrekken van deze gege-
vens aan derde staten of internationale organisa-
ties alleen toegestaan is als ze conform het 
EVRM zijn verzameld en opgeslagen. Bovendien 
dient de overdracht zelf te voldoen aan een aan-

tal aanvullende vereisten. Ten eerste moeten de 
omstandigheden waaronder een overdracht van 
gegevens mag geschieden, in een nationale wet-
geving duidelijk zijn vastgelegd. Ten tweede is de 
verstrekkende staat verplicht om ervoor te zor-
gen dat de ontvangende staat in het verwer-
kingsproces waarborgen heeft geïmplementeerd 
voor het voorkomen van misbruik en onevenre-
dige inmenging. Ten derde is het noodzakelijk dat 
verdergaande waarborgen worden ingebouwd 
voor het delen van de data met bijzondere ver-
trouwelijkheidseisen zoals informatie betreffende 
journalistieke activiteiten. Ten slotte moet de 
overdacht van communicatiegegevens aan bui-
tenlande inlichtingenpartners worden onderwor-
pen aan een vorm van onafhankelijke controle.
In het arrest Centrum för rättvisa/Zweden vindt 
de meerderheid van vijftien rechters van de Gro-
te Kamer van het EHRM tegen twee dat art. 8 
EVRM is geschonden. Op hoofdlijnen voldeed 
het Zweedse massasurveillanceregime aan de 
vereisten van de ‘kwaliteit van de wet’ en bleef 
binnen de grenzen van wat noodzakelijk in een 
democratische samenleving is. Het Hof heeft ech-
ter drie tekortkomingen in dit systeem van bul-
kinterceptie geconstateerd. In de nationale wet-
geving bestonden geen duidelijke regels voor 
het verwijderen van het onderschepte materiaal 
dat geen persoonsgegevens bevatte. Dat werd 
volgens de rechters enigszins gecompenseerd 
door heldere bepalingen in de Zweedse wetge-
ving ten aanzien van de vernietiging van het ver-
kregen materiaal in bepaalde gevallen en het 
materiaal waarin persoonlijke informatie was op-
genomen. Er was ook geen vereiste in de Signals 
Intelligence Act of andere relevante wettelijke 
regeling voor het in aanmerking nemen van pri-
vacybelangen van personen bij het overgaan tot 
het delen van het verzamelde materiaal met 
buitenlandse partners. Bovendien was de FRA 
niet verplicht om te beoordelen of de ontvangen-
de partners in het buitenland voldoende aan-
vaardbare waarborgen konden bieden. Als laat-
ste was er geen sprake van een effectieve ex post 
facto evaluatie. Het Zweedse bulkinterceptieregi-
me in zijn geheel had niet voldoende eind-tot-
-eindwaarborgen en kon geen adequate en effec-
tieve garanties bieden tegen mogelijke willekeur 
en misbruik.
Alle rechters van de Grote Kamer zijn in de uit-
spraak Big Brother Watch e.a../Verenigd Konink-
rijk van oordeel dat een schending van art. 8 en 
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10 EVRM met betrekking tot zowel sectie 8(4) als 
hoofdstuk II van de Britse RIPA heeft plaatsge-
vonden. Ook al bevatte sectie 8(4) RIPA betreffen-
de bulkinterceptie enkele safeguards, deze had 
niet voldoende eind-tot-eindwaarborgen om ade-
quate en effectieve garanties tegen willekeur en 
misbruik te kunnen bieden. Er was geen onaf-
hankelijke autorisatie die moest worden ver-
leend, categorieën van selectors werden in een 
aanvraag van een interceptiebevel niet opgeno-
men en selectors die aan bepaalde personen 
werden verbonden, werden niet aan een vooraf-
gaande interne autorisatie onderworpen. In te-
genstelling tot de Zweedse zaak voldeed sectie 
8(4) niet aan de ‘kwaliteit van de wet’-vereisten 
en was de inmenging in kwestie niet noodzakelijk 
in een democratische samenleving: een schen-
ding van art. 8 EVRM is dus onvermijdelijk en 
wordt aannemelijk gemaakt. Het vertrouwelijke 
materiaal van journalisten kon met behulp van 
het regime van sectie 8(4) opzettelijk of als bij-
vangst worden onderschept. Ook al stelt het Hof 
vast dat de waarborgen met betrekking tot het 
bewaren, doorsturen en vernietigen van vertrou-
welijke gegevens van journalisten in het Ver-
enigd Koninkrijk adequaat waren, voldeed dit 
systeem niet aan de door de rechters genoemde 
vereisten. Zo was er bijvoorbeeld geen sprake 
van een rechterlijke machtiging of een machti-
ging van een andere onafhankelijke instantie 
voor het gebruik van specifieke selectors die in 
verband met bepaalde journalisten kunnen wor-
den gebracht. Deze instantie moet namelijk kun-
nen nagaan of dat gebruik van ‘sectors’ gerecht-
vaardigd is door een dwingende reden van 
openbaar belang en of een andere minder indrin-
gende maatregel kan worden ingezet. Art. 10 
EVRM is dus geschonden. Hoofdstuk II van de 
RIPA dat het verkrijgen van gegevens van tele-
com- en internetaanbieders betreft, was volgens 
de Kamer van de Vierde Sectie van het Hof niet in 
overeenstemming met het recht en schond art. 8 
en 10 van het Verdrag. De Grote Kamer kan zich 
in deze conclusie vinden. Wat het verwerven van 
inlichtingen van buitenlandse inlichtingendien-
sten betreft, vindt de meerderheid van twaalf 
rechters tegen vijf dat er geen sprake van een 
schending van art. 8 EVRM is aangezien het Brit-
se regime aan de in de rechtspraak ontwikkelde 
vereisten voldeed en was conform deze bepaling.

Een elektronische ‘Big Brother’ marcheert door 
Europa
Zoals eerder aangestipt, worden verschillende 
specifieke termen zoals related communications 
data en selectors in de uitspraken van het EHRM 
niet of niet voldoende uitgelegd. Het is waar dat 
de terminologie die in de context van massasur-
veillance wordt gebruikt, vaak vaag en onduide-
lijk is en van de ene tot de andere staat kan ver-
schillen, wat ook uit de twee arresten van de 
Grote Kamer van het Hof naar voren komt 
(EHRM 25 mei 2021, 
ECLI:CE:ECHR:2021:0525JUD003525208, par. 236 
en EHRM 25 mei 2021, 
ECLI:CE:ECHR:2021:0525JUD005817013, par. 
322). Dat maakt het echter lastig voor de gemid-
delde lezer om te begrijpen waar de bevindingen 
van de rechters precies betrekking op hebben. 
Gelukkig heeft rechter Pinto de Albuquerque in 
zijn partly concurring and partly dissenting opin-
ion in het Big Brother Watch-arrest van de Grote 
Kamer een deel van zijn uitgebreide bijdrage ge-
wijd aan deze termen en begrippen: het is dus 
aan te raden om dat eerst goed door te nemen. 
Volgens de rechter heeft dat te maken met de 
ruimte die het Hof wilde creëren voor de discreti-
onaire uitvoering van het arrest door de verwe-
rende staat en de aarzeling van de rechters om 
hun rechterlijke taken uit te oefenen. Hoe dan 
ook lijkt deze omstandigheid inderdaad te leiden 
tot de afzwakking van de door het Hof geformu-
leerde standaarden en principes en wellicht ook 
van zijn gezag. In de bewoordingen van rechter 
Pinto de Albuquerque met betrekking tot de uit-
spraak in de zaak Big Brother Watch e.a./Verenigd 
Koninkrijk zijn er met deze twee arresten de poor-
ten voor een elektronische ‘Big Brother’ in Euro-
pa geopend.
Het Hoog Commissariaat voor de Mensenrechten 
van de Verenigde Naties was stellig in zijn rap-
port: ‘As also highlighted by the Special Rappor-
teur on the promotion and protection of human 
rights and fundamental freedoms while counte-
ring terrorism, mass secret surveillance is not 
permissible under international human rights 
law, as an individualized necessity and proportio-
nality analysis would not be possible in the con-
text of such measures’ (‘Report on best practices 
and lessons learned on how protecting and pro-
moting human rights contribute to preventing 
and countering violent extremism’, A/HRC/33/29, 
21 juli 2016, par. 58). Het belangrijkste en wellicht 
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het meest angstaanjagende aspect van beide on-
derhavige arresten, is mijns inziens het feit dat 
het EHRM massasurveillanceregimes in Europa 
als de nieuwe realiteit ziet en ze als het ware legi-
timeert. Gezien de huidige situatie en de perma-
nente dreigingen die van verschillende actoren 
uitgaan, lijkt het erop dat de lidstaten hier niet 
meer zonder kunnen en dat het alziend oog van 
Big Brother uit ons leven niet meer weg te den-
ken is. Wat dat betreft, liggen de overwegingen 
van de Kamer van de Vierde Sectie en de Grote 
Kamer van het Hof op één lijn en dat is een ge-
miste kans om een andere wending aan de juris-
prudentie te geven ten gunste van de bescher-
ming van fundamentele mensenrechten die door 
het EHRM niet is gegrepen.
Het feit is en blijft dat ten minste zeven Europese 
landen – waaronder Finland, Frankrijk, Duitsland, 
Nederland, Zweden, Zwitserland en het Verenigd 
Koninkrijk – volgens het Hof regimes van bulkin-
terceptie hanteren en in Noorwegen wordt over-
wogen om een dergelijk systeem van massasur-
veillance in te voeren (EHRM 25 mei 2021, 
ECLI:CE:ECHR:2021:0525JUD003525208, par. 131-
132 en EHRM 25 mei 2021, 
ECLI:CE:ECHR:2021:0525JUD005817013, par. 242-
243). Dat is maar een redelijk klein deel van de 47 
lidstaten van de Raad van Europa. In de arresten 
uit 2021 verkondigen de rechters van de Grote 
Kamer echter dat ze er geen twijfels over hebben 
dat bulkinterceptie van vitaal belang voor de lid-
staten is om nieuwe bedreigingen voor hun nati-
onale veiligheid aan het licht te kunnen brengen 
(EHRM 25 mei 2021, 
ECLI:CE:ECHR:2021:0525JUD003525208, par. 365 
en EHRM 25 mei 2021, 
ECLI:CE:ECHR:2021:0525JUD005817013, par. 
424). Volgens hen verbiedt het EVRM het gebruik 
van bulkinterceptie niet als het gaat om de be-
scherming van nationale veiligheid en andere 
gewichtige staatsbelangen tegen ernstige exter-
ne bedreigingen (EHRM 25 mei 2021, 
ECLI:CE:ECHR:2021:0525JUD003525208, par. 261 
en EHRM 25 mei 2021, 
ECLI:CE:ECHR:2021:0525JUD005817013, par. 
347). Hiermee lijkt de deur gesloten te zijn voor 
het verklaren dat massasurveillance in strijd met 
de in het EVRM vastgelegde fundamentele rech-
ten is en als zodanig verboden dient te worden. 
Nadat de uitspraken zijn gewezen, hebben natio-
nale autoriteiten van de Europese landen direct 

een argument paraat om Europese burgers aan 
geheime surveillancepraktijken te onderwerpen.
In beide uitspraken wordt stilgestaan bij het feit 
dat er tegenwoordig niet alleen steeds meer 
communicatie via het internet plaatsvindt maar 
dat er ook meer dreigingen voor zowel de lidsta-
ten van de Raad van Europa als hun onderdanen 
zijn. Wat eronder valt, zijn volgens het EHRM on-
der andere wereldwijd terrorisme, drugshandel, 
mensenhandel en seksuele uitbuiting van kinde-
ren. Nederland heeft als interveniërende staat in 
beide zaken betoogd dat bulkinterceptie noodza-
kelijk is voor het vaststellen van onbekende be-
dreigingen voor nationale veiligheid en voor het 
onderzoeken ervan op een tijdige en doeltreffen-
de wijze (EHRM 25 mei 2021, 
ECLI:CE:ECHR:2021:0525JUD003525208, par. 228 
en EHRM 25 mei 2021, 
ECLI:CE:ECHR:2021:0525JUD005817013, par. 
303). In het licht van de technologische vooruit-
gang omvatten deze bedreigingen niet alleen ter-
roristische activiteiten maar ook cyberoperaties 
van statelijke en niet-statelijke actoren tegen de-
mocratische processen in de lidstaten en cy-
beraanvallen tegen vitale sectoren zoals drinkwa-
tervoorziening, energie en telecom. Het Hof 
beschouwt massasurveillanceregimes derhalve 
niet alleen als toelaatbaar maar ook als een 
waardevol instrument in het identificeren van 
nieuwe dreigingen in het digitale domein – waar 
in de Nederlandse interventie trouwens ook voor 
wordt gepleit – en vindt het vanzelfsprekend dat 
geheimhouding bij het opereren van deze regi-
mes onontbeerlijk is. Dat leidt er ook toe dat er 
zeer weinig of geen informatie over het functio-
neren van de systemen van inlichtingen- en vei-
ligheidsdiensten publiekelijk wordt gemaakt. He-
laas heeft het Hof niet scherp aangeduid hoe de 
moderne technologie in de handen van de staat 
kan worden misbruikt en wat heimelijke massas-
urveillance voor fundamentele mensenrechten 
en andere belangen van burgers in de praktijk 
betekent of kan betekenen. In de joint partly con-
curring opinion hebben rechters Lemmens, Veha-
bović en Bošnjak terecht gesteld dat de behande-
ling van deze cruciale aspecten in de beoordeling 
van het Hof onmisbaar is. Volgens de meerder-
heid van de Grote Kamer is de inzet van massa-
surveillance niet onrechtmatig, hoeft niet te wor-
den beschouwd als disproportioneel en mag 
simpelweg doorgaan.
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Conclusie
Na de uitspraken van de Kamer van de Vierde 
Sectie van het Straatsburgse Hof van 19 juni 2018 
en 13 september 2018 in de zaken Centrum för 
rättvisa/Zweden en Big Brother Watch e.a./Ver-
enigd Koninkrijk die bepaald niet onomstreden 
waren, heeft de Grote Kamer van het Hof op 
25 mei 2021 eindelijk twee arresten gewezen die 
ook niet zonder controverse blijken te zijn. In hun 
joint concurring opinion bij het arrest van de 
Grote Kamer in de zaak Centrum för rättvisa/
Zweden geven rechters Lemmens, Vehabović en 
Bošnjak aan dat zowel deze uitspraak als Big Bro-
ther Watch e.a./Verenigd Koninkrijk ‘should go 
considerably further in upholding the importance 
of the protection of private life and correspon-
dence, in particular by introducing stricter mini-
mum safeguards, but also by applying those 
safeguards more rigorously to the impugned 
bulk interception regime’. Dat is de mening die 
de auteur van deze noot ook deelt: deze wending 
in de jurisprudentie van de hoogste rechterlijke 
instantie van de Raad van Europa in de context 
van massasurveillance en bulkinterceptie is na-
melijk in meerdere opzichten een kwalijke zaak.
Het opereren van massasurveillanceregimes 
door de autoriteiten van de lidstaten wordt door 
het Hof niet als onverenigbaar met het EVRM, 
meer in het bijzonder art. 8 en 10 van het Europe-
se mensenrechtenverdrag, beschouwd en is dus 
toelaatbaar. Dat is opmerkelijk en staat in con-
trast met de bevindingen van het Hof van Justitie 
van de Europese Unie (HvJ EU) in de arresten 
Digital Rights Ireland/Ierland (HvJ EU 8 april 
2014, ECLI:EU:C:2014:238) en Tele2 Sverige AB/
Post-och telestyrelsen en Secretary of State for 
the Home Department/Tom Watson e.a. (HvJ EU 
21 december 2016, ECLI:EU:C:2016:970). De 
hoogste rechter van de EU was van oordeel dat 
precieze en vergaande conclusies konden wor-
den getrokken over het privéleven van personen 
wiens metadata door de aanbieders van elektro-
nische communicatiediensten werden bewaard. 
Deze inmenging in de rechten van art. 7 en 8 
Handvest van de grondrechten van de Europese 
Unie is volgens het oordeel van de rechters bij-
zonder ernstig en ruim en de algemene en onge-
differentieerde bewaarplicht ten aanzien van alle 
verkeers- en locatiegegevens is disproportioneel 
en in strijd met het EU-recht. De conclusies van 
het Hof in Straatsburg zijn bepaald van een an-
dere strekking maar gelukkig onderkent het ‘een 

aanzienlijk potentieel’ dat bulkinterceptiestelsels 
kunnen worden misbruikt waardoor het recht op 
eerbiediging van het privéleven van een groot 
aantal personen wordt geschonden. Het moet 
wel worden vermeld dat het vastberaden stand-
punt van het HvJ EU in zijn recente arrest enigs-
zins lijkt te zijn afgezwakt en nu meer in lijn is 
met de aan bulkinterceptie gerelateerde jurispru-
dentie van het EHRM. Uit de uitspraak in de ge-
voegde zaken La Quadrature du Net e.a./Premier 
Minister e.a. (HvJ EU 6 oktober 2020, 
ECLI:EU:C:2020:791) komt naar voren dat een al-
gemene en ongedifferentieerde bewaring van 
metagegevens door telecomaanbieders op 
grond van een nationale wettelijke regeling voor 
de bescherming van nationale veiligheid is toe-
gestaan. In dit geval moet er sprake zijn van vol-
doende concrete aanwijzingen dat de lidstaat in 
kwestie met deze maatregelen ernstige bedrei-
gingen van zijn nationale veiligheid wil tegen-
gaan en dat deze bedreigingen werkelijk en actu-
eel/voorzienbaar zijn. Daarnaast werd ook het 
arrest Privacy International/Verenigd Koninkrijk 
(HvJ EU 6 oktober 2020, ECLI:EU:C:2020:790) 
over het algemene en ongedifferentieerde door-
zenden van verkeers- en locatiegegevens aan in-
lichtingen- en veiligheidsdiensten en de onver-
enigbaarheid daarvan met het EU-recht gewezen.
Wat het delen van inlichtingen met andere staten 
en internationale organisaties betreft, zijn de ar-
resten van de Grote Kamer ook problematisch. 
Op grond van de door het Hof geformuleerde 
criteria dient de staat die het onderschepte mate-
riaal verstrekt, te kunnen garanderen dat de ont-
vangende partij alle noodzakelijke waarborgen 
biedt om misbruik en onevenredige inmenging 
te voorkomen: te denken valt aan de veilige op-
slag van de data en beperking van verdere ver-
strekking aan anderen. Hierbij maken de rechters 
een kanttekening dat het beschermingsniveau 
van de ontvangende partij niet vergelijkbaar met 
dat van het verstrekkende land hoeft te zijn. Dat 
is niet de standaard die in de jurisprudentie van 
het HvJ EU is ontwikkeld, meer in het bijzonder 
in de arresten Maximillian Schrems/Data Protec-
tion Commissioner (HvJ EU 6 oktober 2015, 
ECLI:EU:C:2015:650) en Data Protection Commis-
sioner/Facebook Ireland Limited en Maximillian 
Schrems (HvJ EU 16 juli 2020, 
ECLI:EU:C:2020:559) die het EHRM zelf in zijn be-
slissingen noemt: bij de overdracht van per-
soonsgegevens naar derde landen moet een ni-
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veau van bescherming van mensenrechten in 
grote lijnen overeenkomen met het bescher-
mingsniveau van de EU. Bovendien dient het 
doorsturen van het onderschepte materiaal aan 
buitenlandse inlichtingenpartners volgens de uit-
leg van het EHRM in de besproken arresten te 
worden onderworpen aan onafhankelijk toezicht. 
Er wordt echter geen aandacht besteed aan de 
noodzaak van toezicht bij het verkrijgen van in-
lichtingen van derde partijen, vooral landen met 
een lager beschermingsniveau, en de extraterri-
toriale toepassing van de EVRM-rechten.
Verder vormen de door het EHRM geïdentificeer-
de vereisten en waarborgen geen specifieke 
richtlijnen die moeten worden gevolgd en een 
globale beoordeling die door het Hof in het kader 
van bulkinterceptie wordt uitgevoerd, is bepaald 
niet een heldere en naar behoren uitgewerkte 
toets die in de praktijk effectief kan worden toe-
gepast. Het EHRM roept wel de eind-tot-eind-
waarborgen in het leven die voor het functione-
ren van bulkinterceptiesystemen conform het 
EVRM zonder meer van groot belang zijn. Deze 
waarborgen in aanmerking nemend kan worden 
geconcludeerd dat het Nederlandse systeem van 
onderzoeksopdrachtgerichte interceptie oftewel 
OOG-interceptie dat in art. 48-50 Wiv 2017 is 
neergelegd, deze toetsing van het Hof hoogst-
waarschijnlijk zou doorstaan. Voor de interceptie 
van telecommunicatie wordt in Nederland in elke 
fase van het onderscheppingsproces door de Al-
gemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) 
en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst 
(MIVD) een aanvraag bij de ministers van Bin-
nenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Defen-
sie ingediend die vervolgens toestemming voor 
de inzet van deze bevoegdheden kunnen geven. 
Daarnaast moet de Toetsingscommissie Inzet Be-
voegdheden (TIB) deze inzet goedkeuren en voert 
de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en 
Veiligheidsdiensten (CTIVD) achteraf toezicht uit. 
Het is verder een positieve ontwikkeling dat het 
Hof in Straatsburg dezelfde criteria voor bulkin-
terceptie en verwerking van zowel de inhoud van 
communicatie als metadata toepast en aansluit 
bij de lijn van de jurisprudentie van het HvJ EU. 
De situatie in Nederland is echter anders en het 
gebruik van metadata in de Wiv 2017 is onder-
worpen aan minder waarborgen zoals geconclu-
deerd door de Evaluatiecommissie Wiv 2017 in 
het onlangs gepubliceerde rapport (‘Evaluatie 
2020: Wet op de Inlichtingen en Veiligheidsdien-

sten 2017’, 20 januari 2021, https://www.aivd.nl/
documenten/rapporten/2021/01/20/evaluatie-
-2020-wet-op-de-inlichtingen--en-veiligheidsdien-
sten-2017, p. 60-61). Het onderscheid tussen de 
inhoud van communicatie en metadata dat niet 
meer zo scherp is te maken, kan als gevolg van 
de twee EHRM-arresten uit de Nederlandse wet 
beter worden geschrapt.
Zoals enkele jaren geleden opgemerkt door de 
VN Speciaal Rapporteur inzake privacy, Joseph 
Cannataci: ‘Despite the momentum created by 
the revelations of Edward Snowden, privacy and 
surveillance are topics that few countries are 
keen to discuss.’ (‘Report of the Special Rappor-
teur on the right to privacy’, A/HRC/37/62, 25 ok-
tober 2018, par. 104). Nu is het tijd voor een fun-
damenteel en principieel debat over de toekomst 
van Europa. Nadat de twee in deze annotatie be-
sproken arresten van de Grote Kamer van het 
Hof in Straatsburg zijn gewezen, kunnen de ver-
dragsluitende staten bij het opzetten en onder-
houden van massasurveillancesystemen refere-
ren aan de relevante bespiegelingen van de 
rechters over een vitale rol van bulkinterceptie in 
de moderne digitale samenleving. Ze hebben 
daarmee in mijn optiek echter bepaald geen vrij-
brief om alle spreekwoordelijke remmen los te 
gooien: het laatste woord is namelijk nog niet 
gezegd en de laatste strijd voor privacy en ande-
re essentiële belangen van ons allemaal is nog 
lang niet gestreden.

mr. dr. E. Moyakine
Universitair docent, Rijksuniversiteit Groningen.
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EHRM formuleert waarborgen voor verenig-
baarheid bulkinterceptie met art. 8 EVRM

Europees Hof voor de Rechten van de Mens 
25 mei 2021, 58170/13, 62322/14 en 24960/15, 
ECLI:CE:ECHR:2021:0525JUD005817013
(Spano (President), Kjølbro, Nußberger, 
Lemmens, Grozev, De Gaetano, Pinto de 
Albuquerque, Vehabović, Motoc, Ranzoni, 
Mits, Kucsko-Stadlmayer, Bošnjak, Eicke, 
Pavli, Wennerström, Yüksel)
Noot mr. dr. E. Moyakine, onder «JBP» 
2021/62.

Communicatiegegevens. Big Brother Watch. 
End-to-end-waarborgen. 

[EVRM art. 8, 10]Noot mr. dr. E. Moyakine, onder «JBP» 2021/62.

Het gaat in deze zaak om een Britse regeling van 
bulkinterceptie van grensoverschrijdende infor-
matie bij inlichtingendiensten. Klagers zijn niet-
-gouvernementele organisaties volgens wie deze 
vorm van bulkinterceptie in strijd is met art. 8 en 
10 EVRM.
Het Hof stelt voorop dat dit soort bulkinterceptie 
een potentieel groot bereik heeft, waardoor goe-
de waarborgen aan de toepassing ervan moeten 
worden gesteld. Anderzijds erkent het Hof dat 
deze vormen van bulkinterceptie nodig zijn om 
terrorisme en criminaliteit te bestrijden, en dat 
staten daarbij enige vorm van geheimhouding 
nodig hebben. Bulkinterceptie is volgens het Hof 
anders dan de gerichte interceptie waarvoor het 
Hof in Weber en Saravia en Liberty e.a. waarbor-
gen had ontwikkeld. Anders dan gerichte inter-
ceptie, richt bulkinterceptie zich op meer internati-
onale communicatie, buitenlandse inlichtingen en 
het opsporen van zowel bekende als onbekende 
actoren. Daarom zijn bij bulkinterceptie andere 
waarborgen nodig.
Het Hof onderscheidt verschillende stadia van bul-
kinterceptie: 1) onderschepping en initiële bewa-
ring van communicatie en aanverwante communi-
catiegegevens; 2) toepassing van specifieke 
selectiecriteria op de bewaarde communicatie/aan-
verwante communicatiegegevens; 3) onderzoek 

van de geselecteerde communicatie/aanverwante 
communicatiegegevens door analisten; en 4) daar-
opvolgende bewaring van gegevens en gebruik 
van het ‘eindproduct’, met inbegrip van het delen 
van gegevens met derde partijen. In ieder volgend 
stadium neemt de inbreuk op privacyrechten toe. 
Het Hof oordeelt dat het toepassen van bulkinter-
ceptie verenigbaar kan zijn met art. 8 EVRM, mits 
voldoende waarborgen worden geboden.
Het Hof benadrukt dat bij bulkinterceptie met 
name end-to-end-waarborgen relevant zijn. Daar-
bij dient in elke fase van het proces een beoorde-
ling gemaakt te worden van de noodzakelijkheid 
en proportionaliteit. Aan het begin van het proces 
moet een onafhankelijke autorisatie plaatsvinden 
van de inzet van de bulkinterceptie. Dit gebeurt 
door een onafhankelijk orgaan, dat op de hoogte 
is van de doelstellingen en de verwachte intercep-
tie die zal gaan plaatsvinden. Tijdens het gehele 
proces moet toezicht worden gehouden door een 
onafhankelijke autoriteit. Daarnaast dient de in-
terceptie achteraf voldoende getoetst te worden 
en moet er een effectief rechtsmiddel openstaan 
voor iedereen die vermoed dat zijn communicatie 
is onderschept door deinlichtingendiensten.
Het Hof formuleert voorts waarborgen voor de 
doorgifte van het door bulkinterceptie verkregen 
materiaal naar andere staten: 1) de omstandighe-
den waaronder een dergelijke doorgifte kan 
plaatsvinden, moeten duidelijk in het nationale 
recht worden omschreven; 2) de staat van door-
gifte moet ervoor zorgen dat de staat van ont-
vangst bij de behandeling van de gegevens over 
waarborgen beschikt waarmee misbruik en on-
evenredige inmenging kunnen worden voorko-
men (in het bijzonder veilige opslag en beperking 
van de verdere verspreiding van het materiaal). 
Dit betekent niet noodzakelijkerwijs dat de ont-
vangende staat een bescherming moet hebben 
die vergelijkbaar is met die van de overdragende 
staat. Ook betekent het niet dat vóór elke over-
dracht een garantie moet worden gegeven; 3) er 
zijn strengere waarborgen nodig als materiaal 
wordt overgedragen dat bijzondere geheimhou-
ding vereist, zoals vertrouwelijk journalistiek ma-
teriaal; en 4) ook de overdracht van materiaal aan 
buitenlandse inlichtingendiensten moet aan een 
onafhankelijke controle worden onderworpen.

Big Brother Watch en anderen
tegen
het Verenigd Koninkrijk


