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Inhoudsopgave:

Aan ieder afzonderlijk onderdeel gaat een meer uitgebreide inhoudsopgave vooraf

Onderdeel 1. De strafzaak tegen Baybaşin en de aanvraag tot herziening

1.1. De veroordeling van Baybaşin en de bewijsvoering
De voorgeschiedenis en het justitiële onderzoek
Het bestreden arrest
De bewijsvoering

1.2. Het herzieningsverzoek

1.3. Beschouwing
Het belang van de zaak
Het tCEAS-onderzoek
Het herzieningsverzoek, de tussenconclusie en het tussenarrest

1.4. De aanvang van het herzieningsonderzoek; verantwoording van het
herzieningsonderzoek

1.5. Het toepasselijke recht
Het begrip ‘novum’
Feitenonderzoek

Onderdeel 2. Voorafgaand technisch onderzoek

2.1. Overzicht onderzoeken voorafgaande aan het tCEAS-onderzoek

2.2. Overzicht van het tCEAS-onderzoek
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2.3. De bevindingen van de tCEAS en de ter discussie gestelde punten in
herziening
De bevindingen van de tCEAS
De ter discussie gestelde punten in herziening

Onderdeel 3. De opzet van het technisch onderzoek

3.1. Algemene noties van feitenonderzoek
Inleiding
Notie 1: Oorzaak en gevolg
Notie 2: Waarneming en interpretatie
Notie 3: De noodzaak van een verklarend mechanisme en kennis van zaken
Notie 4: Toetsing van ten minste twee contraire hypothesen
Notie 5: De waarschijnlijkheid van de hypothesen vóór kennisname van het
bewijsmateriaal
Samenvatting van de noties waarop het onderzoek berust

3.2. Toepassing van de noties in de opzet van het herzieningsonderzoek
De waarneming van audiofenomenen
De interpretatie van audiofenomenen
De onderzoekspijlers ten behoeve van de waarneming en interpretatie van
audiofenomenen
Onderzoekspijler 1
Onderzoekspijler 2

3.3. De instelling van het technisch onderzoek in de herzieningszaak
De onderzoeksopzet
De loop van het onderzoek
Verifiërend onderzoek
De deskundigen
Andere personen die hebben bijgedragen aan het onderzoek
De instanties en personen die vanwege specifieke expertise zijn benaderd
Overigen
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Het onderzoeksmateriaal
Signaalanalyse
Appendix signaalanalyse

Onderdeel 4. De normering van mobiele telecommunicatie en interceptie

4.1. De ITU en het ETSI
De International Telecommunication Union (ITU)
Het European Telecommunications Standards Institute (ETSI)

4.2. De GSM en het gsm

4.3. Nationale regelgeving
Inleiding
Regelgeving omtrent de toepassing van ITU- en ETSI-standaarden
Regelgeving omtrent aftapbaarheid

4.4. De justitiële tapinterface specificatie (JTS)
Versiegeschiedenis
De wijze van totstandkoming
De inhoud
Nogmaals de communicatie tussen de DTI en de tapkamer: is encryptie van
het dataverkeer vereist?
De status van de JTS

4.5. Informatiebeveiliging en kwetsbaarheidsanalyse
Voorschriften omtrent informatiebeveiliging door de politie
Informatiebeveiliging en het onderzoeksthema van het herzieningsonderzoek

4.6. De A&K-analyse van PricewaterhouseCoopers
Beschrijving
De officiële reactie op het PwC-rapport
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Een bespreking van het PwC-rapport

4.7. Samenvatting en: het PwC-rapport als novum?

Onderdeel 5. Inleiding op onderzoekspijler 1

5.1. Doelstelling en uitgangspunten binnen onderzoekspijler 1
De doelstelling van het onderzoek binnen pijler 1
Uitgangspunt 1: een sectie van gespreksvervalsers
Uitgangspunt 2: ouder tapmateriaal
Uitgangspunt 3: het onderzoeksmateriaal is afkomstig van de tapkamers
die in de Baybaşin-zaak zijn gebruikt

5.2. Scenario’s van manipulatie

Onderdeel 6. De tapkamer

6.1. Inleiding
Hoofdstuk 10 van het achtergrondrapport van Van den Heuvel
Tijdslijn

6.2. De analoge tapkamer
Inleiding
De architectuur van de analoge ATR-ISDN2-tapkamer
Het opslagmedium: de Uher 6000 Report Universal
De mogelijkheid van manipulatie

6.3. De digitale Kislev 2-tapkamer
De aanbesteding
De architectuur van de digitale Kislev 2-tapkamer. Inleiding

6.4. De architectuur van de digitale Kislev 2-tapkamer volgens Van den Heuvel
7
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Architectuur en onderliggende technologie
De ontsluiting van AVQSBC
Het wissen van gesprekken
Samenvatting

6.5. De bestrijding van Van den Heuvel’s beschrijving van de digitale tapkamer
Inleiding
Argumenten van Van de Ven en van de verdediging

6.6. Een demonstratie van manipulatie in de tapkamer te Nijmegen (2002)?
De claim van Van de Ven, met thans een leeswaarschuwing
Een weerspreking van de claim van Van de Ven door Van Raaij
Een vaststelling van de gang van zaken op basis van documenten uit die tijd
Samenvatting en conclusie
Tegenwerpingen van Derksen
Conclusie na bespreking van de tegenwerpingen van Derksen
Epiloog: een demonstratie in raadkamer?

6.7. Recente demonstraties
De testdag van 8 mei 2014 te Driebergen
De demonstratie in 2015
De demonstratie van 6 april 2017
Conclusie over de demonstraties in 2014, 2015 en 2017

6.8. Heeft Van den Heuvel überhaupt AVQSBC ontsloten?
Inleiding
Van de Ven’s wetenschap van de ontsluiting van AVQSBC
Demonstratie I: het geluidsmateriaal
Demonstratie II: de gespreksgegevens
Evaluatie en conclusie

6.9. Comverse-documenten over de architectuur van de Kislev 2-tapkamer
Inleiding
De beschrijving van de digitale tapkamer door Van de Ven
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Een bespreking van de schriftelijke onderbouwing door Van de Ven
Conclusie over de beschrijving van de (digitale) Kislev 2-tapkamer door Van
de Ven

6.10. Derden over de architectuur van de (digitale) Kislev 2-tapkamer
Inleiding
Jaspers en Verint
De brief van Van Dreunen d.d. 23 november 2015
Documenten en verklaringen uit de T14-zaak
Tegenwerpingen
Conclusie over de mededelingen van derden inzake de architectuur van de
digitale tapkamer van Comverse

6.11. Bezichtiging, beschrijving en conclusie: de (digitale) Kislev 2-tapkamer
De bezichtiging van 12 september 2016
Conclusie

6.12. Het T14-scenario, oftewel: kunnen gegevens die zijn opgeslagen in het
(digitale) Kislev 2-tapkamersysteem worden gewijzigd?
Wijziging van gegevens die zijn opgeslagen in het (digitale) Kislev 2tapkamersysteem
Het opmaken van de balans
Editen van de WAV-bestanden
Het ‘selectief kopiëren’ van tapgesprekken

6.13. Debat over de tapkamertechnologie en de mogelijkheid van manipulatie
Inleiding
De ervaring en kennis van Van de Ven
De schouw in de Nijmeegse tapkamer
De architectuur van de digitale Kislev 2-tapkamer en audiostreaming
“Audiostreaming beschermt niet tegen manipulatie”
Jeroense ontving WAV-bestanden

6.14. Samenvatting en conclusie
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De analoge tapkamer
De digitale tapkamer volgens Van den Heuvel
De digitale tapkamer volgens Van de Ven
De onderzoeksbevindingen
Over de mogelijkheden voor manipulatie
Het volgende onderdeel

Onderdeel 7. Manipulatiescenario’s in het domein van de mobiele
telecommunicatie

7.1. Inleiding
Opzet
De eerste evaluatie van een scenario van manipulatie

7.2. De architectuur en de beveiliging van gsm-netwerken
De architectuur van een gsm-netwerk
De beveiliging van gsm-verkeer
Comp128

7.3. Het kloonscenario
Inleiding
De argumenten van Van de Ven
Een eerste bespreking van de argumenten van Van de Ven
Wederom de ki
Wederom Comp128v1
Methoden om de ki te bemachtigen
De waarschijnlijkheid van sim-cloning als werkbaar manipulatiescenario
Conclusie over het kloonscenario

7.4. Het IMSI-catcher-scenario
De werking van een IMSI-catcher
“Scenario 3”
Vervolg “scenario 3”
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De MIVD
Het PIDS
Conclusie over het IMSI-catcher-scenario

7.5. Het ‘follow me’-scenario en het modemscenario
Inleiding
Het ‘follow me’-scenario
Het modemscenario
Conclusie over het ‘follow me’-scenario en het modemscenario

7.6. Overige scenario’s
De scenario’s van Gonggrijp
“KPN’tje spelen”
Het “scenario van Jaspers”

7.7. Conclusie over de ‘externe’ scenario’s van manipulatie

Onderdeel 8. Inleiding op onderzoekspijler 2

8.1. Waarneming en interpretatie
Terug naar de noties uit paragraaf 3.1
Een kritische beschouwing
Artefacten

8.2. Overzicht meetrapportages
Meetverslagen – analoog geluidsmateriaal
Meetverslagen – digitaal geluidsmateriaal

8.3. Het bepalen van de versnelling
Inleiding
Een rekenmaat voor de versnelling
Het afleiden van de versnelling
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Onderdeel 9. Audiofenomenen I

9.1. De aanzienlijke versnelling van het analoge geluidsmateriaal
Inleiding
Waarnemingen
Het debat over de oorzaak van de versnelling
Onderzoek I: de versnelling in het onderzoeksmateriaal en het tCEAS-materiaal
Onderzoek II: het mechaniek van de Uher 6000
Onderzoek III: hernieuwde snelheidsmeting met een Uher 6000
Onderzoek IV: metingen aan geluidsmateriaal op cassettebandjes
Onderzoek V: de hernieuwde digitalisering op 22 december 2016
Onderzoek VI: een vergelijking met analoog referentiemateriaal
Samenvatting van de onderzoeksresultaten
Evaluatie van de onderzoeksresultaten
Tegenwerpingen
Conclusie over de versnelling

9.2. ‘Modemsignalen’
Inleiding
Waarnemingen van Van de Ven
Het standpunt van Van de Ven omtrent de oorzaak van het audiofenomeen.
Beschrijving en bespreking
Het standpunt van Van den Heuvel
Samenvatting en vervolg
Het standpunt van de tCEAS-deskundigen
Onderzoek I: onderzoek aan de reeds genoemde tapgesprekken
Onderzoek II: het beluisteren van ander geluidsmateriaal
Samenvattende bespreking van de onderzoeksresultaten
Tegenwerpingen
Conclusie over de vermeende ‘modemsignalen’

9.3. Afwijkingen van de standaard voor beltoonkenmerken
Inleiding op het audiofenomeen van de afwijkende beltoonkenmerken
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Waar komen beltonen vandaan?
Het debat
Het tCEAS-onderzoek
Het herzieningsonderzoek
Het standpunt van Van de Ven
Het standpunt van Van den Heuvel
Derksen & Grünwald en Derksen
Samenvatting en vervolg
Onderzoek I: inventarisatie van de afwijkingen
Onderzoek II: ITU-T recommendation E.180 en de ITU-lijst
Onderzoek van de raadsvrouw: vragen aan en het antwoord van het TSB
Onderzoek III: het ETSI technical report uit 1997
Onderzoek IV: referentiemateriaal van vóór het jaar 2000
Onderzoek V: onderzoek naar recente afwijkingen in Nederlandse beltonen
Onderzoek VI: Mededelingen van Vodafone en KPN
Samenvatting en evaluatie van de onderzoeksresultaten
Een zijspoor: de evaluatie van de hypothese van ‘LI-ringing’
Tegenwerpingen
Conclusie

Onderdeel 10. Audiofenomenen II

10.1. De eindegesprekstonen
Beschrijving
De tCEAS-deskundigen
Het standpunt van Van den Heuvel: LI-stop
Het standpunt van Van de Ven, Derksen & Grünwald, Derksen en de verdediging
Onderzoek naar de eindegesprekstonen
Tegenwerpingen
Conclusie

10.2. Het ‘aanzingen van tante Cor’
Beschrijving
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Het standpunt van Van den Heuvel
Het standpunt van Van de Ven
Een evaluatie van de standpunten
Onderzoek
Evaluatie van de onderzoeken
Naschrift: het vijfde aanvullend herzieningsverzoek
Resterende afkappingen in het analoge geluidsmateriaal
Tegenwerpingen
Conclusie

10.3. Het ‘volstrekt onverklaarbare’ AGC-patroon in tapgesprek A-1-1
De AGC-regeling
De AGC-regeling in het rapport van Peller
Het standpunt van Van de Ven
Het standpunt van de verdediging
Het standpunt van Van den Heuvel
Onderzoek I: de stelling van Peller
Onderzoek II: de stelling van Van de Ven
Conclusie

10.4. ‘Het geluid van een hefboomschakelaar’
Inleiding
Beschrijving van de puls-trein in tapgesprek A-1-4
De puls-trein in eerder onderzoek
Prof. Künzel
Het standpunt van Van den Heuvel
Het standpunt van Van de Ven
Derksen en de verdediging
Evaluatie en onderzoek
Een puls-trein in tapgesprek A-1-5
Naschrift: het vijfde aanvullend herzieningsverzoek
Tegenwerpingen
Conclusie
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10.5. De ontbrekende JTS-burst
Inleiding
De stellingen van Van de Ven
Het standpunt van Van den Heuvel
Het standpunt van Derksen en de verdediging
Onderzoek en evaluatie
Naschrift: de ‘ontbrekende JTS-burst’ in het vijfde aanvullend herzieningsverzoek
Conclusie

Onderdeel 11. Audiofenomenen III

11.1. Het ontbreken van een tegennummer
Het ‘tegennummer’
Het ontbreken van een tegennummer
Het standpunt van Van den Heuvel
Onderzoek, evaluatie en conclusie

11.2. Een te goede signaal-ruisverhouding voor een gsm-gesprek
Inleiding op het onderwerp van de signaal-ruisverhouding
De signaal-ruisverhouding in deskundigenrapportages
Onderzoek, evaluatie en voorlopige conclusie
Tegenwerpingen
Conclusie

11.3. Meer lichtnetfrequenties in één tapgesprek
Inleiding
Twee of meer lichtnetfrequenties per tapgesprek als aanwijzing van
manipulatie
Aanname van twee lichtnetfrequenties per tapgesprek
Evaluatie van de resultaten
Conclusie over de tweede lichtnetfrequentie

11.4. Het ontbreken van een FSK-signaal
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Inleiding
Onderzoek
Conclusie

11.5. Vermiste tapgesprekken

11.6. Nogmaals tapgesprek A-1-4: verschillende sprekers vóór en na de puls-trein
Inleiding
De rapportage van Künzel
Conclusie

11.7. Klikken, pulsen, ‘gaten’, ‘bandrecorderkoppen’ en (andere?) artefacten
Inleiding
‘Gaten’
Pulsen
‘Bandrecorderkoppen’
Het standpunt van Van den Heuvel
Evaluatie: artefacten
De reactie van Van de Ven
Samenvatting en conclusie

11.8. Een aan het ‘modemsignaal’ verwant geluidje over tap-lijn X-9?
Beschrijving
Onderzoek en evaluatie
Conclusie

11.9. ‘Splices’ en overspraak in het tCEAS-onderzoeksmateriaal
Inleiding
Beschrijving
De twee tCEAS-klikken in het herzieningsonderzoek
Conclusie I: de ‘splices’
Overspraak
Conclusie II: overspraak
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11.10. Systeemruis, ‘signaalloze plekken’, vervorming en kinderstemmen in
tapgesprek A-6-101
Inleiding
De systeemruis-stelling van Derksen
Verdwijnende en verschijnende kinderstemmen, en vervormd stemgeluid
Terug naar de signaalloze plekken
Overige audiofenomenen van technische aard: tikken en oversturing
Samenvatting en conclusie

11.11. Het rapport Meijer: tijdfouten in het patroon van kostenpulsen
Inleiding
De ‘kostenpuls’ in tapgesprek A-4-31
Een bespreking van de drie veronderstellingen van Meijer
Een evaluatie van de hypothesen in het licht van het rapport van Meijer
Samenvatting, evaluatie en conclusie

11.12. Een niet-bestaand telefoonnummer in tapgesprek A-3-24
Beschrijving
Een zijspoor: de omnummering van Israëlische mobiele-telefoonnummers
Het ‘awkard number’ van Peller
Onderzoek naar de geldigheid van het 00000-nummer en een evaluatie
daarvan
Derksen en Dahan
De rapportage van Van den Heuvel
Evaluatie
Conclusie
Naschrift: het vijfde aanvullend herzieningsverzoek

Onderdeel 12. Overzicht van het technische onderzoek

12.1. Samenvatting en evaluatie van de resultaten van het technisch onderzoek
Inleiding
De verantwoording van het technische onderzoek
17
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Regelgeving, informatiebeveiliging en kwetsbaarheidsanalyse
De architectuur en technologie van tapkamers en de mogelijkheden van
manipulatie ervan
Het onderzoek aan audiofenomenen: onderzoekspijler 2
De balans

12.2. De verrichtingen van Van de Ven
Inleiding
De architectuur van de Kislev 2-tapkamer
Gespreksverslagen
Het rapport van 23 december 2014: Rohde & Schwarz
Het rapport van 23 december 2014: Group 2000
Het rapport van 23 december 2014: Eygendaal
De expertise van Van de Ven
Conclusie over de verrichtingen van Van de Ven

12.3. Kritiek op Van den Heuvel
Inleiding
Kritiek op de werkwijze en de onderzoeksresultaten van Van den Heuvel
Kritiek op het (vermeende) achterhouden van sterk ontlastende
informatie
Kritiek op het onjuist citeren uit het rapport van Fransen & Rijnders
Conclusie

Onderdeel 13. Gespreksinhoudelijke argumenten voor manipulatie

13.1. Inleiding

13.2. De Öge-zaak
Inleiding
Tapgesprek A-1-4: novum 62
Tapgesprek A-1-5: novum 9
Tapgesprek A-1-5 en A-1-12: novum 10
18
Index

Conclusie inzake 11-02065 H

Tapgesprek A-1-5: novum 61
Tapgesprek A-1-5: novum 61 en 62
Conclusie

13.3. De Kentucky-zaak
Inleiding
Tapgesprek A-3-24: novum 80
Tapgesprek A-3-27, A-3-37 en A-3-38: novum 84
Tapgesprek A-3-50: novum 85
Tapgesprek A-3-51: novum 11
Conclusie

13.4. De gijzeling van Mehmet Ҫelik
Inleiding
Tapgesprek A-4-28: novum 12 en 96
Tapgesprek A-4-31: vijfde aanvulling
Conclusie

13.5. De Marsil-zaak
Inleiding
Tapgesprekken A-8-6 en A-8-9: novum 100
Tapgesprek A-8-6: novum 101
Tapgesprek A-8-7: novum 101
Conclusie

13.6. Slotsom
Uitgangspunten met betrekking tot de aangevoerde nova
‘Intern inhoudelijke’ en ‘inter gesprek’ analyses van Derksen
Onjuiste algemene gevolgtrekkingen

Onderdeel 14. Resterende argumenten voor de manipulatie van tapgesprekken

14.1. Inleiding
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14.2. Het herzieningsverzoek van 18 april 2011
Novum 23: de gemeenschappelijke afluisterapparatuur te Istanbul
Novum 27: Siemens in Crimelink
Novum 60: een ontbrekend tCEAS-verhoor van Çetinkaya

14.3. De tweede aanvulling op het herzieningsverzoek
Novum 51: tapgesprek A-6-168, “Korkut, je spreekt niet de waarheid”
Novum 66: de tapgesprekken zijn Korkut pas later voorgehouden

14.4. De vierde aanvulling op het herzieningsverzoek: een arrest van de Turkse
hoogste rechter

14.5. Slotsom

Onderdeel 15. Vertalingsbedrog

15.1. Algemene uitgangspunten
De opbouw van het herzieningsverzoek en de aanvullingen
De standpunten in feitelijke aanleg
De verwerping van de verweren
De inventarisatie van de typen nova
De vertrekpunten voor een beoordeling
De verantwoording van het nadere onderzoek

15.2. De nova met betrekking tot de kundigheid van de taptolken
De onbeëdigde taptolken Kurmançi
De taalbeheersing van het Koerdisch/Kurmançi
De onbeëdigde taptolken Engels
Slotsom en inleiding tot de volgende paragrafen

15.3. De Kentucky-zaak
Inleiding
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Index

Conclusie inzake 11-02065 H

(1). Onjuiste vertolking in tapgesprek A-3-18, novum 3 en 78: “Ik wil dat die
deze kant op komt” versus “I want him to deliver”
(2). Toevoegen belastende passage in tapgesprek A-3-18, novum 3: “En zijn
dat mensen die jij vertrouwt?”
(3). Weglaten ontlastende passage in tapgesprek A-3-24, novum 3: “You
have his statement and everything?”
(4). Onjuiste vertolking in tapgesprek A-3-24, novum 3 en 81: “to make him
cold” versus “to make him call”
(5). Onjuiste vertolking in tapgesprek A-3-27, novum 3: “car” versus “car
keys”
(6). Weglaten ontlastende passage in tapgesprek A-3-27, novum 3 en 84:
“The problem is that we cannot buy this car from China”
Tapgesprek A-3-51

15.4. De Öge-zaak
Inleiding
(1). Onjuiste vertolking in tapgesprek A-1-1, novum 3, 5 en 56: “baxçe” of
“boxçe”
(2). Onjuiste vertolking in tapgesprek A-1-1, novum 3 en 5: “Oom dat
ding….dat is geregeld/geklaard” versus “Het is gelukt, het is voor elkaar”
(3). Onjuiste vertolking in tapgesprek A-1-1, novum 58: “Bel mij om een uur
of elf weer terug” versus “Bel hen omstreeks 11 uur op”
(4). Toevoegen belastende passage in tapgesprek A-1-5, novum 60: “dat het
contract op de werkplaats is uitgevoerd”
(5). Toevoegen belastende passage in tapgesprek A-1-5, novum 60: “zij
hebben één keer op hem geschoten”

15.5. De gijzeling van Mehmet Ҫelik
Inleiding
(1). Toevoegen belastende passage in tapgesprek A-4-34, novum 90: “HACI
dan wel Mehmet Ҫelik”
(2). Weglaten ontlastende passage in tapgesprek A-4-34, novum 91: “Ik ben
in Istanbul”
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15.6. De heroïnezaak
Inleiding
(1). Onjuiste vertolking in tapgesprek A-6-101, novum 68: “Ik denk dat als
het goed is, hij vannacht belt” versus “Is it good we call him tonight?”
(2). Weglaten ontlastende passage in tapgesprek A-6-103, novum 69: “Ehh
renaz merhaba”
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1.1.

De veroordeling van Baybaşin en de bewijsvoering

De voorgeschiedenis en het justitiële onderzoek

Voorgeschiedenis

Hüseyin Baybaşin is op 25 juni 1956 geboren te Lice (Turkije). Hij is van Koerdische
afkomst. Tot 1984 woonde en werkte Baybaşin naar eigen zeggen als zakenman in
Turkije en handelde hij in opdracht van de Turkse overheid in verdovende
middelen.
Op 23 mei 1984 is Baybaşin in Dover (Verenigd Koninkrijk) aangehouden vanwege
het bezit van zes kilogram heroïne. Hiervoor is hij in het Verenigd Koninkrijk
veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van twaalf jaren. Na ommekomst
van ongeveer vijf jaren is hij, al dan niet na bemiddeling van de Turkse overheid,
overgebracht naar Turkije. Daar zou hij begin jaren negentig aan willekeurige
strafvervolgingen en marteling zijn onderworpen nadat hij weigerde zijn
activiteiten ten behoeve van de Turkse staat voort te zetten.
Het proces-verbaal van relaas in de Nederlandse strafzaak van Baybaşin vermeldt
over deze periode (begin jaren negentig) dat Baybaşin gesignaleerd stond in Turkije
vanwege de verdenking van het organiseren van de smokkel van 3.100 kilogram
morfine-base met een zeeschip, Kismetim-I, op 15 december 1992. De
bemanningsleden zouden na hun aanhouding belastend hebben verklaard over
Baybaşin.
Bovendien wordt in datzelfde proces-verbaal van relaas vermeld dat op 7 januari
1993 een schip, Lucky-S, werd opgebracht, waarbij aan boord 11.039 kilogram hasj
en 2.560 kilogram morfine-base werden veiliggesteld. Ten aanzien van Baybaşin is
belastend verklaard door personen die bij deze gelegenheid zijn aangehouden. Zij
noemden Baybaşin als mededader, aldus het proces-verbaal van relaas.
In 1992 is Baybaşin Turkije ontvlucht. Aanvankelijk vestigde hij zich naar eigen
zeggen in Zuid-Afrika, en in 1994 in Engeland. Hij heeft zich in deze periode ingezet
voor de Koerdische zaak. Hij onderhield nauwe banden met Koerdische leiders en
sprak (volgens het herzieningsverzoek) op hoog niveau met buitenlandse diensten
en politieke leiders.
Op 24 december 1995 is Baybaşin door de Koninklijke marechaussee in Nederland
(op de snelweg A16 ter hoogte van Rijsbergen) aangehouden vanwege zijn
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internationale signalering door de Turkse autoriteiten, aldus het proces-verbaal van
relaas. Turkije heeft de uitlevering van Baybaşin gevraagd ter vervolging wegens –
kort samengevat – zijn betrokkenheid bij de aanschaf van een grote hoeveelheid
heroïne te Pakistan en het vervoer daarvan met bestemming Turkije in de periode
van zomer 1991 tot 15 december 1992 (naar ik begrijp: de Kismetim-1-zaak).
De rechtbank te Breda verklaarde op 13 maart 1996 de uitlevering van Baybaşin
toelaatbaar. Bij arrest van 15 oktober 1996 heeft de Hoge Raad deze uitspraak
vernietigd.1 Vervolgens heeft de Hoge Raad bij arrest van 17 december 1996 de
verzochte uitlevering alsnog toelaatbaar verklaard.2 Niettemin heeft de Hoge Raad
de minister van Justitie daarbij geadviseerd geen gevolg te geven aan het
uitleveringsverzoek.
In weerwil van dit advies besliste de minister van Justitie op of omstreeks 14 juli
1997 dat Baybaşin diende te worden uitgeleverd aan Turkije. De rechter in kort
geding verbood de minister van Justitie vervolgens op 28 oktober 1997 zijn
voornemen tot uitlevering uit te voeren.3 Baybaşin heeft van 24 december 1995 tot
aan zijn invrijheidstelling (schorsing) medio c.q. eind december 1996 in
uitleveringsdetentie doorgebracht.

1

ECLI:NL:HR:1996:ZD0547, NJ 1997/533.
ECLI:NL:HR:1996:ZD0602, NJ 1997/534.
Nog afgezien van het cassatieberoep van Baybaşin in de strafzaak, heb ik hiermee geen volledige
opsomming gegeven van de bemoeienissen van (alleen al) de strafkamer van de Hoge Raad met de
zaak van Baybaşin. Ik wijs voorts nog op de beschikkingen
- van 23 juni 1998 (rolnummer 3827, inzake de afwijzing vordering tot uitbreiding gvo d.d. 13
november 1997), met CAG Fokkens van 30 maart 1998,
- van 14 september 1998 (rolnummer 3849, inzake het cassatieberoep tegen ongegrondverklaring
beklag ex 552a Sv),
- van 21 september 1999 (ECLI:NL:HR:1999:ZD1907, NJ 2000/161, rolnummer 3994, omtrent het
cassatieberoep (OM) tegen gegrondverklaring beklag ex 552a Sv),
- van 15 januari 2002 (rolnummer 1904, inzake de ongegrondverklaring van een beklag ex 552a Sv),
- van 16 september 2003 (ECLI:NL:HR:2003:AG3596, NJ 2003/712, rolnummer 00333/03B, inzake een
verlof ex 552p Sv (klacht over sluiting der deuren)),
- van 3 februari 2004 (ECLI:NL:HR:2004:AO0617, rolnummer 01686/03, omtrent de (gedeeltelijke)
gegrondverklaring van een beklag ex 552a Sv),
- van 23 november 2010 (ECLI:NL:HR:2010:BN9340, rolnummer 09/03375B, cassatieberoep tegen een
onbevoegdverklaring om van een klacht ex 552a Sv kennis te nemen).
Bovendien heeft de Hoge Raad verscheidene uitspraken gedaan in (beklag)zaken van bloed- of
aanverwanten van Baybaşin, dan wel in anderszins gerelateerde zaken.
3 President rechtbank te Den Haag van 28 oktober 1997, rolnummer KG 97/1140. Bijlage 3 bij het
herzieningsverzoek betreft niet dit vonnis in kort geding, maar het vonnis in de gelijktijdig dienende
zaak die is ingeleid met Baybaşin’s verzoekschrift strekkende tot schorsing van de beslissing van de
staatssecretaris van Justitie om hem (als vreemdeling) uit te zetten.
2
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Het justitiële onderzoek

Het proces-verbaal van relaas houdt verder in dat medewerkers van de criminele
inlichtingendienst (CID) van het interregionaal rechercheteam Noord- en OostNederland4 vanaf 1996 tot medio augustus 1997 informatie ontvingen over de
betrokkenheid van (de familie van) Baybaşin bij grootscheepse internationale
handel in heroïne.
Op 22 september 1997 heeft de rechter-commissaris een gerechtelijk
vooronderzoek geopend naar aanleiding van een daartoe strekkende vordering d.d.
17 september 1997 (van de officier van justitie mr. Hillenaar), waarin is vermeld dat
Baybaşin werd verdacht van deelneming en leidinggeven aan een criminele
organisatie. Een onderdeel van dit gerechtelijk vooronderzoek was het tappen van
het telefoonverkeer waaraan door Baybaşin zou (kunnen) worden deelgenomen.

Overzicht van de getapte lijnen

Het tapdossier bevat omtrent de tap-lijnen de volgende gegevens:

Taplijn
X-1
X-2
X-3
X-4
X-5
X-6
X-7
X-8
X-9
X-10
X-11
X-12
X-13
X-14
X-15
A-1
B-1
B-2

Nummer
06-55136557
06-51357183
06-55382210
06-59046624
(semafoon)
06-54985832
06-55730801
06-53367699
06-53168825
06-55535888
06-55537976
06-55521983
06-55512150
06-55573381
06-55541450
06-53157118

Netwerkoperator
PTT Telecom
PTT Telecom
Libertel
PTT Telecom

Veronderstelde
gebruiker
Baybaşin
Baybaşin
Baybaşin
Baybaşin

Aanvang machtiging

Einde machtiging

23 september 1997
30 september 1997
17 oktober 1997
11 november 1997

16 oktober 1997
3 februari 1998
19 januari 1998
3 februari 1998

Libertel
Libertel
PTT Telecom
PTT Telecom
Libertel
Libertel
Libertel
Libertel
Libertel
Libertel
PTT Telecom

Giyasettin B
Giyasettin B
Metin
Metin
Baybaşin
Baybaşin
Metin
Baybaşin
Baybaşin
Metin
Metin

14 november 1997
14 november 1997
18 november 1997
12 december 1997
15 december 1997
15 december 1997
19 december 1997
16 januari 1998
13 februari 1998
19 februari 1998
6 maart 1998

29 december 1997
18 december 1997
12 december 1997
5 maart 1998
27 maart 1998
19 januari 1998
30 januari 1998
27 maart 1998
27 maart 1998
27 maart 1998
27 maart 1998

23 september 1997
29 januari 1998

21 oktober 1997
27 maart 1998

29 januari 1998

27 maart 1998

0161-453460
PTT Telecom Baybaşin
IMEI:
Baybaşin
445200516053400
IMEI:
Baybaşin
490111100370210

4

Het IRT NON wordt door mij in deze conclusie steeds ‘kernteam Noord- en Oost-Nederland’ (KNON)
genoemd.

33
Onderdeel 1. De strafzaak tegen Baybaşin en de aanvraag tot herziening

Conclusie inzake 11-02065 H

Toelichting op het schema:
De data van aanvang en einde machtiging betreffen de data waarover de beschikkingen
(tapmachtigingen) van de rechter-commissaris zich uitstrekten. De datum van 27 maart
1998 is gebaseerd op de dag van aanhouding van Baybaşin.
Een tapmachtiging impliceert niet dat de tap-lijn over de gehele periode waarvoor een
machtiging is verstrekt daadwerkelijk heeft gelopen. Bijvoorbeeld, de eerste RC-machtiging
voor interceptie van telefoongesprekken over tap-lijn X-3 strekte zich uit over een periode
die aanving op vrijdag 17 oktober 1997. Het eerste tapgesprek waarvan het tapverbaal van
deze tap-lijn melding maakt is echter gevoerd op dinsdag 21 oktober 1997, volgens de ‘tante
Cor’-melding eindigend om 12.30 uur.
(Einde toelichting op het schema)

Behoudens in geval van tap-lijn A-1, werden de taps aangelegd op mobieletelefoonverbindingen.5 Tap-lijn A-1 betrof een vaste-telefoonverbinding. Deze taplijn heeft in het onderzoek geen enkele rol gespeeld.6 Ik zal om die reden hieronder
– daar waar dat ter sprake komt – steeds benadrukken dat alle getapte lijnen
betrekking hadden op mobiele telefonie (gsm), zonder telkens afzonderlijk melding
te maken van de uitzondering op deze regel.

De aanhouding van Baybaşin

In de vroege ochtend van 27 maart 1998 is Baybaşin in een woning in Lieshout
gearresteerd. Daarbij is onder zijn hoofdkussen een pistool aangetroffen.

Het bestreden arrest

In eerste aanleg is Baybaşin bij vonnis van 9 februari 2001 door de
arrondissementsrechtbank te Breda veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de
duur van twintig jaar.7 Tegen dit vonnis hebben zowel Baybaşin als het Openbaar
Ministerie hoger beroep ingesteld. Het gerechtshof te Den Bosch heeft bij arrest
van 30 juli 2002 het vonnis vernietigd en Baybaşin veroordeeld tot een levenslange

5

Dat betekent uiteraard niet dat de gesprekspartner van degene die onder de tap is gesteld ook
gebruik moet hebben gemaakt van een mobiele telefoon.
6 Het tapverbaal maakt melding van slechts één telefoongesprek, dat bovendien kennelijk als niet
relevant is aangemerkt en kennelijk niet is gevoerd door Baybaşin. Volgens een mondelinge
mededeling van de raadsvrouw gebruikte Baybaşin deze telefoonlijn niet.
7 Rechtbank Breda 9 februari 2001, ECLI:NL:RBBRE:2001:AA9941.
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gevangenisstraf.8 Het tegen dit arrest ingestelde cassatieberoep is verworpen op
21 oktober 2003.9
De misdrijven waarvoor de veroordeling is uitgesproken betreffen volgens het
veroordelend arrest en de aanvulling daarop kort samengevat:

(1).

De Öge-zaak (dossier 1):
Het medeplegen van moord (tezamen met Yavuz en Nuri Korkut en de
uitvoerder(s) van de moord) op Sadik Suleyman Öge op 9 november 1997
(omstreeks 16.25 uur) in (een theetuin in) Istanbul. Baybaşin heeft deze
moord in Nederland beraamd, en daartoe instructies gegeven aan Yavuz en
Korkut en aldus indirect de personen aangestuurd die deze moord moesten
plegen.

(2).

De Kentucky-zaak (dossier 3):
Poging tot uitlokking van A.A. Ahmadi om in de periode van 25 oktober 1997
tot en met 27 januari 1998 K.C. Mahboub in Kentucky (Verenigde Staten) te
vermoorden. Baybaşin heeft hiertoe inlichtingen verstrekt en een beloning
in het vooruitzicht gesteld.

(3).

De gijzeling van Mehmet Çelik (dossier 4), oftewel de gijzelingszaak:
Medeplegen van wederrechtelijke vrijheidsberoving van 22 tot en met 30
november 1997 van Mehmet Çelik (alias Haci Hasan) te Istanbul. Baybaşin
heeft de gijzeling beraamd, heeft instructies gegeven en heeft toezeggingen
gedaan om de kosten voor zijn rekening te nemen.

(4).

De heroïnezaak (dossier 6):
Van 9 november 1997 tot en met 9 januari 1998 heeft Baybaşin instructies
gegeven en contacten gelegd ter voorbereiding van de invoer van twintig
kilogram heroïne naar Nederland en de voorbereiding tot uitlokking daartoe
van Nuri Korkut.

8
9

Gerechtshof Den Bosch 30 juli 2002, ECLI:NL:GHSHE:2002:AE5920.
HR 21 oktober 2003, ECLI:NL:HR:2003:AH9922.
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(5).

De Marsil-zaak (dossier 8):
Poging tot uitlokking van I. Metin tot het plegen van moord op M. Marsil en
M. Malkoc in de periode van 18 tot en met 19 februari 1998.

(6).

Deelneming aan een criminele organisatie:
Van 22 september 1997 tot en met 27 maart 1998 als bestuurder deelnemen
aan een organisatie die tot oogmerk had het plegen van moord, gijzeling en
opzettelijke invoer van heroïne.

Alleen het onder 1 genoemde misdrijf geeft een wettelijke grondslag voor de
oplegging van een levenslange gevangenisstraf.

De bewijsvoering

Voor

’s hofs

bewijsoordeel

omtrent

Baybaşin’s

betrokkenheid

bij

de

bewezenverklaarde feiten zijn de transcripties van onderschept telefoonverkeer
van doorslaggevende betekenis geweest. Het bewijsoordeel veronderstelt (1) dat
de aan Baybaşin toegeschreven deelneming aan deze telefoongesprekken berust
op de werkelijkheid, (2) dat het telefoonverkeer op de daarbij vermelde datum en
tijdstippen heeft plaatsgehad, en (3) dat de in transcripties neergelegde tekst een
getrouwe (vertolkte) weergave is van (de essentie van) de inhoud van deze
gesprekken.10
Het hof is niet voetstoots uitgegaan van de juistheid van deze veronderstellingen,
aangezien de authenticiteit, de

integriteit

en de vertolking van de

telefoongesprekken op de vele terechtzittingen die het hof aan deze zaak heeft
gewijd omstandig aan de orde is gekomen.

Aan het veroordelend arrest vallen op ten aanzien van punten (1) en (2) onder meer
de volgende overwegingen te ontlenen:
“7.4. (…)

10 “Althans dat de

vertalingen die de politietolken hebben gemaakt in essentie weergeven datgene dat
besproken is door de deelnemers aan de afgeluisterde gesprekken.” Citaat uit het bestreden arrest in
overweging 10.3.11.
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ad f. Ter terechtzitting is niet aannemelijk geworden dat de
telefoongesprekken zijn gemanipuleerd. De vaststelling dat het technisch
mogelijk is om telefoontaps te manipuleren is onvoldoende om aannemelijk
te achten dat dit ook is gebeurd. Dit laatste is gelet op de praktische
uitvoerbaarheid van manipulatie van een zeer grote hoeveelheid gesprekken
als in de onderhavige strafzaak ook onwaarschijnlijk.
Door drs. A.P.A. Broeders is uitgebreid onderzoek verricht naar manipulatie
van telefoontaps. Hij concludeerde in zijn rapport d.d. 22 december 2000 dat
het uitgevoerde onderzoek naar de aard van de door de verdediging ten
aanzien van de onderzochte opnamen genoemde onregelmatigheden geen
steun geeft aan de stelling dat deze opnamen op enigerlei wijze zijn
gemanipuleerd en dat ook overigens bij het overwegend auditieve onderzoek
van de onderzochte opnamen geen indicaties zijn aangetroffen die steun
geven aan de stelling dat er van manipulatie sprake zou zijn. Ter
terechtzitting in hoger beroep zijn door de verdediging aan drs. A.P.A.
Broeders vele vragen gesteld. Hij heeft bij die gelegenheid volhard in zijn
conclusie als deskundige dat hij bij het onderzoek van de door de verdediging
geselecteerde gesprekken geen indicaties heeft gevonden voor manipulatie
van die gesprekken. Door de verdediging zijn geen feiten of omstandigheden
aangevoerd die het hof aanleiding geven te twijfelen aan de deskundigheid
van drs. A.P.A. Broeders of aan de juistheid van zijn bevindingen. Voor wat
betreft de via het digitale systeem afgeluisterde telefoongesprekken heeft
ook het hoofd van de tapkamer te Apeldoorn I.A.M. Dieker verklaard dat hem
van manipulatie van gesprekken niet is gebleken.
Een door de verdediging uitgelicht gesprek van 1 december 1997 is op verzoek
van de advocaat-generaal nader onderzocht door drs. Broeders en die met
betrekking tot zijn bevindingen op 10 april 2002 een rapport uitgebracht. Ook
dit onderzoek leverde geen enkele aanwijzing op voor enigerlei vorm van
manipulatie of montage. In voornoemde onderzoeken zijn de opmerkingen
van de verdediging over tikken en achtergrondgeluiden en dergelijke
betrokken. Gelet op de bevindingen van drs. A.P.A. Broeders, is het ontbreken
van contranummers ook onvoldoende om manipulatie aan te nemen.
Dat Nederland geen controle zou hebben over het functioneren van de
tapkamers doordat er in Nederland geen kennis bestaat van de uit Israël
afkomstige software is, voor zover dit al juist zou zijn, onvoldoende om aan
te nemen dat er met telefoontaps is gemanipuleerd. Uit het onderzoek van
de afgeluisterde telefoongesprekken zijn voor die veronderstelling, zoals
gezegd, geen feitelijke aanwijzingen gevonden en de inhoud van de
gesprekken komt ook veelal overeen met gebeurtenissen die zich in
werkelijkheid hebben afgespeeld.
In dit kader verwijst het hof naar hetgeen hieromtrent bij de bijzondere
overwegingen onder punt 10 door het hof wordt overwogen.”
Onder het genoemde punt 10 heeft het hof overwogen:
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“10.2 De manipulatie van de getapte telefoongesprekken
Door de raadslieden is -kort en zakelijk weergegeven- gesteld dat als
vaststaand moet worden aangenomen dat bepaalde taps van
telefoongesprekken zijn gemanipuleerd door derden van buitenaf, zodat
iedere betrouwbaarheid van die taps cq. die tapverbalen ontbreekt, weshalve
de taps cq. die tapverbalen van het bewijs moeten worden uitgesloten.
Het hof overweegt ten aanzien van dit verweer als volgt.
Het hof heeft kennisgenomen van alle vormen van rapportage en overige
informatieverstrekking, ingebracht zowel schriftelijk als mondeling ter zitting
door het openbaar ministerie enerzijds en de verdediging anderzijds.
Het hof volgt deskundige drs. A.P.A. Broeders van het Nederlands Forensisch
Instituut, hierna te noemen NFI, in zijn - meermalen herhaalde - conclusie dat
het door het NFI uitgevoerde onderzoek naar de aard van de door de
verdediging ten aanzien van de onderzochte opnamen genoemde
onregelmatigheden geen steun geeft aan de stelling dat deze opnamen op
enigerlei wijze zijn gemanipuleerd, terwijl ook overigens geen indicaties zijn
aangetroffen die steun geven aan de stelling dat er van manipulatie sprake
zou zijn.
Vooropgesteld moet worden dat het aan de rechter die over de feiten
oordeelt, in casu dit hof, is voorbehouden om, binnen de door de wet
getrokken grenzen, van het beschikbare materiaal datgene tot het bewijs te
bezigen hetwelk hem uit een oogpunt van betrouwbaarheid daartoe dienstig
voorkomt en datgene terzijde te stellen wat hij voor het bewijs van geen
waarde acht. Deze beslissing behoeft, behoudens bijzondere gevallen, geen
motivering.
In deze zaak is van de zijde van de verdediging uitvoerig, onder overlegging
van talrijke stukken, aangevoerd dat de telefoontaps zijn gemanipuleerd.
Het hof volgt evenwel - als bovengemeld - de conclusies van deskundige
Broeders c.q. het NFI met name om de navolgende redenen.
De deskundigheid van Broeders op het gebied van authenticiteit- en
integriteitonderzoek van audio-opnamen wordt door hemzelf uitvoerig en
gedocumenteerd aangetoond, met name in het aanvullend deskundigen
rapport van het NFI van 18 juni 2002. De stelling van de verdediging als zou
Broeders op deze relevante gebieden niet deskundig zijn wordt door het hof
om deze reden verworpen.
Het hof gaat derhalve uit van de deskundigheid van Broeders ondermeer op
de gebieden van authenticiteit- en integriteitonderzoek van audio-opnamen.
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Daarenboven gaat het hof uit van de - door de verdediging betwiste onafhankelijkheid van deskundige Broeders. Broeders verklaart - naar
aanleiding van door de verdediging geponeerde andersluidende stellingen uitvoerig over zijn onafhankelijkheid als deskundige in de eerder genoemde
rapportage van het NFI van 18 juni 2002. Tedienaangaande overweegt het
hof, wellicht ten overvloede, dat Broeders deel uit maakt van het sedert vele
jaren te goeder naam en faam bekend staande Nederlands Forensisch
Instituut, voorheen bekend als het Gerechtelijk Laboratorium. Broeders
treedt als deskundige in de in casu relevante gebieden veelvuldig op in zaken
waarin de aan Broeders voorgelegde problematiek vergelijkbaar is met die
van de onderhavige zaak.
Broeders heeft voorts in zijn rapportage duidelijk aangegeven op welke wijze
het NFI de taps op manipulatie heeft onderzocht. Het onderzoek van het NFI
heeft zich niet gericht op het aantonen van de mogelijkheid van manipulatie
maar op de feitelijkheid van manipulatie. Van feitelijkheid van manipulatie is
in het geheel, aldus het NFI cq. drs. Broeders niet gebleken. Naar het oordeel
van het hof zijn daarmee door de verdediging opgeworpen stellingen omtrent
de gevolgen die voortvloeien uit het niet geijkt zijn van de tapkamer en een
al dan niet bestaande samenwerking tussen Turkse en Israëlische geheime
diensten waardoor gemanipuleerd tapmateriaal via het Comverse-systeem in
het onderhavige tapdossier terecht gekomen zou zijn en de overige in dit
kader geponeerde stellingen, niet meer dan speculaties en derhalve zijn die
stellingen voor de oordeelsvorming van het hof irrelevant.
Het hof acht de wijze waarop het onderzoek door het NFI is uitgevoerd
zomede de rapportage daaromtrent adequaat en volledig.
Het hof is van oordeel dat de omschreven methoden van onderzoek
betrouwbaar zijn. Bovendien is het hof van oordeel dat het NFI als geheel en
drs. A.P.A. Broeders in het bijzonder in staat zijn deze methoden vakkundig
toe te passen.
De verdediging heeft uitvoerig door verschillende personen onderzoek laten
doen cq. rapporten laten opstellen omtrent de door henzelf gestelde
manipulatie. Het hof oordeelt dat hetgeen de door de verdediging
ingeschakelde personen ter informatie inbrengen, dan wel hetgeen overigens
anderszins is gesteld of gebleken, niet af doet aan de hierboven genoemde
resultaten van het onderzoek door het NFI cq. drs. A.P.A. Broeders. Gelet op
de inhoud van de door de verdediging geëntameerde contra-expertise en de
reactie van drs. A.P.A. Broeders daarop in zijn rapport van 18 juni 2002, acht
het hof nader onderzoek over deze kwestie niet noodzakelijk
Daarmede stelt het hof vast dat niet is gebleken van enige manipulatie van
telefoontaps, zomede dat de telefoontaps en de tapverbalen betrouwbaar
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zijn. De taps cq. de tapverbalen kunnen mitsdien tot het bewijs worden
gebezigd. Het hof verwerpt dit verweer.”
Voorts gaat aan ’s hofs bespreking van zijn bewijsoordeel in de afzonderlijke zaken
de volgende overweging vooraf:
“Rekening houdend met versluierd taalgebruik in de tot bewijs gebezigde
tapgesprekken welke het hof als zodanig behoedzaam gebruikt en waaraan
het hof, gelet op de context waarin een en ander voorkomt en de samenhang
daarvan met de externe werkelijkheid, dat wil zeggen zich buiten de
tapgesprekken voordoende uit de bewijsmiddelen naar voren komende feiten
die duidelijk maken waarop die tapgesprekken betrekking hebben, inhoud
geeft, overweegt het hof met betrekking tot het bewezen verklaarde nog als
volgt:”
Ten aanzien van de afzonderlijke delicten heeft het hof overwogen:
“10.6.1 Dossier 1/Feit 1 ("Öge-zaak")
Uit de telefoontaps in dossier 1 leidt het hof af, gelet op de tijdstippen waarop
die gesprekken gevoerd werden en de informatie die over en weer tussen de
gespreksdeelnemers werd uitgewisseld, dat verdachte nauw bij de moord op
Sadik Suleyman Öge betrokken was.
Verdachte had voor de moord telefonisch contact met Yavuz en Nuri Korkut.
Daaruit blijkt dat verdachte opdrachten met betrekking tot de moord geeft,
indirect de personen die uiteindelijk de opdracht moesten uitvoeren,
aanstuurt en de gang van zaken daaromheen dirigeert.
Ook uit de telefoongesprekken na de moord blijkt van die betrokkenheid:
- verdachte wordt op de hoogte gehouden van de uitvoering van de opdracht.
Als blijkt dat Öge op 9 november 1997 's middags om 16.25 uur in een
theetuin in Istanbul wordt vermoord, wordt verdachte kort daarna, om 17.16
uur, door Yavuz gebeld dat de "opdracht" in de tuin was uitgevoerd, waarop
verdachte verheugd reageert (tapgesprek A-1-1). Tijdens het verhoor bij de
rechter-commissaris op 13 januari 1999 met betrekking tot dit gesprek
verklaart verdachte overigens dat hij met iemand over deze moord heeft
gesproken op een tijdstip dat nog geen sprake kan zijn van publicatie in een
krant, terwijl hij eerder in het verhoor aangeeft dat het gesprek gaat over
hetgeen in een krant is verschenen over de moord op Öge.
- verdachte geeft opdracht dat over deze zaak niet mag worden gesproken
(tapgesprek A-1-3).
- er worden details over de zaak in uitgewisseld.
- er is sprake van de eerloze Sakkali (man met de baard) (tapgesprek A-1-4),
terwijl op de foto van het slachtoffer in de Hürriyet (dossierpagina 356) een
persoon te zien is met een volle baard.
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- er is eenmaal op het slachtoffer geschoten (tapgesprek), hetgeen
overeenstemt met een ter zake opgemaakte medische verklaring (één
inschotverwonding, dossierpagina 349)
- er worden bijzonderheden over de liquidatie besproken. Er wordt
aangegeven dat het contract op de werkplaats was en dat daarbij één keer
op hem was geschoten. (tapgesprek A-1-5). Dat het de werkplaats was van
het slachtoffer blijkt uit eerdergenoemd artikel in de Hürriyet, waarin wordt
vermeld dat Öge de theetuin exploiteerde (dossierpagina 355).
Het hof is op grond van het vorenstaande van oordeel dat tot medeplegen
van moord kan worden geconcludeerd. De betrokkenheid van verdachte
bestond uit het geven van opdrachten met betrekking tot de moord en het
aansturen van de uiteindelijke dader. Het hof is van oordeel dat tussen
verdachte, die in Nederland verbleef, en Yavuz, Nuri Korkut en de pleger van
het feit, een zeer nauwe samenwerking heeft bestaan, die op niets anders
dan de dood van Öge gericht kon zijn. Verdachte moet dan ook als mededader
worden aangemerkt en daaraan doet niet af dat verdachte bij de moord niet
lijfelijk aanwezig was.
10.6.2 Dossier 3/Feit 2 ("Kentuckyzaak")
Uit de telefoontaps blijkt van de zeer initiërende rol van verdachte waar het
betreft de poging tot uitlokking van moord op K.C. Mahboub en anderen.
Na de moord op Berdirhan Isik neemt verdachte de zoektocht naar de
vermoedelijke dader Kaveh Mahboub over en schakelt hij criminele contacten
in om de broer van Kaveh Mahboub, genaamd Kamyar Cyrus Mahboub, te
laten liquideren. Met betrekking tot deze poging om Kamyar Cyrus Mahboub
te laten liquideren, heeft verdachte veelvuldig telefonisch contact gehad met
Selim Isik en (onder andere) Ali Akbar Ahmadi. Tegenover de rechtercommissaris heeft verdachte ook toegegeven dat hij met Selim (Isik) met
betrekking tot de vermissing en de dood van Berdirhan Isik diverse keren
contact heeft gehad.
Voorts leidt het hof uit de tapgesprekken af dat verdachte degene was die de
mensen in de Verenigde Staten aanstuurde om Mahboub te liquideren en hij
degene was die de benodigde informatie heeft verstrekt en gelden in het
vooruitzicht heeft gesteld om de liquidatie van Kamyar Cyrus Mahboub tot
stand te brengen.
De bedoeling van verdachte om K.C. Mahboub en anderen te doden, wordt
met name duidelijk uit de navolgende tapgesprekken:
A-3-18: Hierin geeft verdachte aan dat hij eerst met de broer van degene die
een hele goede vriend van verdachte heeft vermoord wil afrekenen, hem af
wil maken. Deze woont in Kentucky.
A-3-24: Hierin geeft verdachte aan dat iemand naar de man in Kentucky moet
gaan en het contract met hem ondertekent. Gelet op het hiervoor vermelde
in tapgesprek A-3-18 en hetgeen hiervoor met betrekking tot dossier 1 is
overwogen ten aanzien van de term contract, moet worden verstaan dat het
hier gaat om een verzoek tot liquidatie van Mahboub.
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A-3-27: Hierin wordt, hoewel wordt gesproken over auto's, duidelijk
gesproken over het lokaliseren van Mahboub. Verdachte vraagt daar of het
gaat om foto's van de auto of van het complex. Beide zegt Ahmadi. De foto
van de auto is nu in zijn bezit. De foto blijkt bijna hetzelfde, maar hij is wat
ouder. Verdachte vraagt dan: met baard en al? Ahmadi bevestigt even later,
terwijl hij aangeeft naar deze foto te kijken, dat hij een soort type
professorbaard met snor heeft. Bij de huiszoeking wordt bij Ahmadi een kopie
aangetroffen, waarop zowel de foto (met personalia) van Mahboub, als het
complex zijn afgedrukt (dossierpagina 459).
A-3-37: Hierin geeft Ahmadi aan dat er op deze plaats (de werkplek van
Mahboub) 5 à 6 auto's samen zijn. Hiermee wordt kennelijk bedoeld dat
Mahboub is omringd door andere personen, hetgeen overeenkomt met
hetgeen Mahboub vermeldt in zijn telefonische verklaring aan de rechtercommissaris d.d. 31 mei 1999, namelijk dat hij op advies van de politie nooit
ergens alleen naar toe ging, maar altijd in gezelschap was van anderen, ook
en met name op zijn werk.
Verdachte zegt als dat element aan het einde van het gesprek ter sprake
komt, dat ze dan meer auto's moeten kopen. Na beëindiging van dat gesprek
belt Ahmadi verdachte direct terug en gaat met het onderwerp verder
(tapgesprek 3-38). Verdachte geeft aan dat de mensen daar hun werk af
moeten maken, hoe dan ook. Als de mensen daar meer auto's tegelijk willen
kopen, dan moet dat maar, als dat tenminste de enige manier is.
Dit kan in verband met het voorgaande naar 's hofs oordeel niet anders
worden begrepen, dan als een opdracht dat niet alleen Mahboub, maar ook
de groep of groepen van personen die hem omringen, moeten worden
vermoord.
10.6.3.Dossier 4/Feit 3 (Gijzeling Mehmet Celik)
Uit de telefoontaps in dossier 4 leidt het hof af, gelet op de tijdstippen waarop
die gesprekken worden gevoerd en de informatie die door de betrokken
gespreksdeelnemers over en weer werd uitgewisseld, dat verdachte nauw bij
de gijzeling van Mehmet Celik (alias Haci Hasan) betrokken was.
Verdachte had voor de gijzeling telefonisch contact met Tekin, Kenan Saritas
en Erol. Daaruit blijkt dat onder meer verdachte de gijzeling beraamt en in
dat kader opdrachten geeft, indirect de personen die uiteindelijk de opdracht
uitvoeren aanstuurt en de gang van zaken daaromtrent dirigeert.
Er worden details over de zaak uitgewisseld. Er moet een persoon -welke in
de tapgesprekken wordt geduid als Haci Hasan- worden vastgezet in een huis
vanwege een geldbedrag wat hij verschuldigd is en (terug) moet betalen, in
welk verband Erol een ontmoeting moet arrangeren in restaurant Koru in
Haremidere, om hem van daaruit door anderen naar eerdergenoemde plaats
te laten brengen. De gang van zaken , te weten vastgezet worden in een huis
door anderen dan Erol, na een ontmoeting in een eethuis in Haremidere, komt
overeen met de verklaring van Mehmet Celik (dossierpagina 824).
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Dat waar in de telefoontaps wordt gesproken over Haci (Hasan) Mehmet
Celik wordt bedoeld, kan ook worden afgeleid uit tapgesprek A-4-34, waarin
verdachte spreekt over Haci of dan wel Mehmet Celik.
Verder wordt verdachte op de hoogte gehouden van het verloop van de
gijzeling (zie bijvoorbeeld tapgesprek A-4-14 en A-4-23), ook als deze wordt
beëindigd, zie tapgesprek A-4-25, waarin de tijdsaanduiding van het einde
van de gijzeling "die morgen vroeg", overeenkomt met het tijdstip van
aanhouding van de bij de gijzeling betrokken personen, vermeld in het procesverbaal terzake op dossierpagina 805 en tapgesprek A-4-31, waarin Kenan
Saritas aangeeft dat "die andere, niet die van ons, zich van drie hoog uit het
raam naar beneden heeft gegooid", hetgeen overeenkomt met de verklaring
van het desbetreffende slachtoffer Ojahan (dossierpagina 819).
Aldus blijkt naar het oordeel van het hof van een zo nauwe samenwerking
tussen verdachte en anderen gericht op de gijzeling van Celik, dat verdachte
als mededader moet worden aangemerkt, waaraan ook hier niet afdoet dat
verdachte niet lijfelijk bij de gijzeling aanwezig was.
10.6.4 Dossier 6/ Feit 4 ("Heroïnezaak")
Uit de telefoontaps in dossier 6 leidt het hof af, gelet op de tijdstippen waarop
de daarin opgenomen gesprekken werden gevoerd en de informatie die door
de betrokken gespreksdeelnemers wordt uitgewisseld in combinatie met
onder andere de voor verdachte belastende verklaringen van M. Korkut en
Ilie Priescu, afgelegd op 13 respectievelijk 14 januari 1998 tegenover de
Turkse politie, op 16 januari 1998 tegenover officier van justitie Salihoglu en
op 16 januari 1998 tegenover rechter Zeyrek, deze laatste voor zover zij
inhouden in hoeverre de eerdergenoemde verklaringen juist zijn, dat de
telefoontaps betrekking hebben op het bewezen verklaarde en de rol van de
verdachte daarin.
Dat de tot bewijs gebezigde verklaringen van Korkut en Priescu niet als
zodanig bruikbaar zijn, omdat ze onder druk (marteling) tot stand zijn
gekomen, zoals dit door de verdediging is gesteld, is uit het onderzoek ter
terechtzitting niet aannemelijk geworden.
In de eerste plaats wijst het hof er op dat in die verklaringen niet wordt gerept
over dwang of marteling. Voorts wijst het hof in dit verband op het verslag
van medisch onderzoek d.d. 30 april 1998, opgemaakt door forensisch
geneeskundige Fatima Öztürk, bijlage D-6-40, dossierpagina 1490,
inhoudende:
“(…)
1. oud operatielitteken van 4 cm aan de linkerkant van de rug van NURI
KORKUT, zoon van Mehmet, geboren in 1950; geen littekens als gevolg van
mishandeling.
(…)
4. geen littekens als gevolg van mishandeling bij Hamza Kameri
5. geen littekens als gevolg van mishandeling bij Ilie Priescu
(……)”
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Het door de verdediging impliciet ingenomen standpunt dat deze in Turkije
opgemaakte medische verklaring niet is/kan zijn opgemaakt in
onafhankelijkheid, legt het hof als onvoldoende onderbouwd en ook
overigens niet aannemelijk geworden, terzijde.
Voorts blijkt er ruimte te zijn geweest om terug te komen op eerdere
verklaringen, zoals blijkt uit de verklaring van Korkut tegenover de Turkse
rechter en uit de verklaring van Priescu tegenover de Turkse officier van
justitie.
Ook de verklaring van Hamza Kameri, afgelegd tegenover de Turkse politie
op 14 januari 1998, acht het hof bruikbaar voor het bewijs.
Weliswaar stelt Kameri tegenover eerdergenoemde Turkse rechter op 16
januari 1998, dat hij niet zo'n verklaring afgelegd heeft, dat hij gedwongen
was om de verklaring te tekenen en dat de inhoud niet klopt, maar
onderbouwt dit, terwijl het toch om een zeer gedetailleerde verklaring gaat,
niet, terwijl voorts uit eerdergenoemd medisch onderzoeksrapport van
F. Öztürk ook ten aanzien van Kameri niet blijkt van beschadiging als gevolg
van mishandeling.
De impliciete stelling van de verdediging dat ook deze verklaring onder
druk/marteling tot stand is gekomen, is naar 's hofs oordeel niet aannemelijk
geworden.
Dat door of vanwege de Nederlandse justitie vóór februari 1998
onderzoeksinformatie (bijvoorbeeld tapgesprekken en niet zijnde de door de
advocaat-generaal bij repliek beschreven sturingsinformatie van de
Nederlandse politie aan de Turkse politie (7 januari 1998) verstrekt over
Priescu) voor zover hier van belang, op basis waarvan de Turkse justitie
onderzoekshandelingen zou hebben verricht (bijvoorbeeld door die
tapgesprekken voor te houden aan Nuri Korkut zoals deze dit aan verdachte
telefonisch meldt) zou zijn verstrekt, welke hier zijn beslag zou hebben
gekregen, is naar 's hofs oordeel niet aannemelijk geworden. Het hof gaat
hierbij uit van de verklaringen van de betrokken Nederlandse
justitiefunctionarissen, terzake afgelegd of overgelegd in het vooronderzoek
en/of ter terechtzitting bij het hof (Van Schaik, Klunder, Hillenaar en Van
Raay, zoals aangegeven door de advocaat-generaal bij zijn repliek).
Dat Korkut in januari 1998 tegenover verdachte telefonisch aangeeft met
tapgesprekken te zijn geconfronteerd door de Turkse politie, ziet het hof als
een poging van die Korkut om zich in te dekken tegenover verdachte met
betrekking tot het feit dat hij is doorgeslagen en verdachte heeft belast. Het
hof houdt de verklaring van Korkut in zoverre voor onwaar.
10.6.5 Dossier 8/ Feit 5 ("Marsilzaak")
Uit de telefoontaps in dossier 8 leidt het hof af, gelet op de tijdstippen waarop
de daarin opgenomen gesprekken werden gevoerd en de informatie die door
betrokken gespreksdeelnemers wordt uitgewisseld in combinatie met voor
verdachte belastende verklaringen van Mehmet Malkoc en Mehmet Marsil,
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dat de telefoontaps betrekking hebben op het bewezen verklaarde en de rol
van verdachte daarin.
Uit de gebezigde bewijsmiddelen komt naar 's hofs oordeel naar voren dat
verdachte heeft gepoogd Metin te bewegen het bedoelde misdrijf te begaan
door de combinatie van misbruik van gezag en het verschaffen van
inlichtingen.
Dat sprake is van misbruik van gezag blijkt uit de gebezigde bewijsmiddelen
nu daaruit naar voren komt dat Metin steeds aangeeft dat de uiteindelijke
beslissing om het bedoelde misdrijf uit te voeren bij verdachte ligt, waarna
verdachte diverse keren de opdracht daartoe herhaalt.
Door de verdediging is aangevoerd dat de verklaring van Marsil, afgelegd
tegenover de Turkse politie, niet bruikbaar is voor het bewijs, omdat deze
onder invloed van Turkse politiemensen is afgelegd met behulp van
onrechtmatig aan Turkije afgegeven informatie (taps).
Het hof is met de advocaat-generaal van oordeel, dat waar het hier gaat over
het verhoor van Marsil in Turkije in het kader van een Nederlands
rechtshulpverzoek, geen sprake is van het geven van informatie, maar dat het
gaat om onderzoekshandelingen van de Nederlandse justitie, die voor wat
betreft de uitvoering vallen onder verantwoordelijkheid van Turkije, waarna
de onderzoeksresultaten weer aan Nederland ter beschikking zijn gesteld.
Van onregelmatigheden bij de uitvoering van het rechtshulpverzoek, die
bewijsuitsluiting tot gevolg zouden moeten hebben, is niet gebleken, noch zijn
deze aannemelijk geworden.
Bovendien hebben de verhoren van Marsil in Turkije op verzoek van de
verdediging plaatsgevonden, waarbij zijdens de verdediging is aangegeven
dat het de bedoeling was, dat daarbij de banden met daarop de
tapgesprekken afgedraaid zouden worden, zodat verdachte er aldus zelf mee
heeft ingestemd dat bij de uitvoering van het rechtshulpverzoek aanwezige
Turkse politiemensen of andere justitiefunctionarissen op de hoogte zouden
geraken van de informatie die Marsil moest worden voorgehouden.
10.6.6 Feit 6 (Criminele organisatie)
Uit de gebezigde bewijsmiddelen komt naar voren dat in casu sprake is van
een (duurzaam) gestructureerd samenwerkingsverband waaraan de in de
bewezenverklaring genoemde personen feitelijk deelnamen, welk
samenwerkingsverband tot oogmerk had het plegen van de in de
bewezenverklaring opgenomen strafbare feiten.
In de hiërarchische verhoudingen binnen genoemd samenwerkingsverband
kan verdachte op grond van de gebezigde bewijsmiddelen niet anders worden
gezien dan als de man aan de top.”
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1.2. Het herzieningsverzoek

Het herzieningsverzoek strekt tot vernietiging van het hiervoor aangehaalde
veroordelende arrest van het gerechtshof te Den Bosch. De raadsvrouw van
Baybaşin, mw. mr. A.G. van der Plas, advocaat te Amsterdam, heeft aan de Hoge
Raad onder meer het volgende doen toekomen:
-

een aanvraag tot herziening van 94 pagina’s, gedateerd 18 april 2011,
vergezeld van twee ordners met bijlagen, genummerd van 1 tot en met 69;

-

een brief van 19 september 2011 van drie pagina’s met een toelichting op
twee aanvullende bijlagen, genummerd 70 en 71;

-

een mondelinge toelichting van het herzieningsverzoek voor de
terechtzitting van 7 februari 2012 van zes pagina’s, en voorzien van één
bijlage (de ‘justitiële tapinterface specificatie’);

-

een brief van 5 maart 2012 van acht pagina’s, inhoudende een schriftelijke
reactie op een ter terechtzitting van de Hoge Raad van 7 februari 2012
gestelde vraag over de wettelijke status van de op die zitting overgelegde
justitiële tapinterface specificatie, voorzien van 4 producties; (deze brief is
gevolgd door een brief van 12 maart 2012 waarin een jaartal is
gerectificeerd);

-

een brief van 5 maart 2012 van twee pagina’s, met een toelichting op een
bijlage, genummerd 72;

-

een aanvullend herzieningsverzoek van 26 februari 2015 van 38 pagina’s,
met 134 pagina’s aan bijlagen;

-

een tweede aanvullend herzieningsverzoek d.d. 1 februari 2016 van 228
pagina’s, alsmede met 685 pagina’s verdeeld over 35 bijlagen;

-

een derde aanvullend herzieningsverzoek d.d. 16 maart 2016 van 77 pagina’s
en met negen bijlagen (van in totaal 128 pagina’s);

-

een vierde aanvullend herzieningsverzoek d.d. 28 juli 2016 van zes pagina’s
en met vier bijlagen (van in totaal 37 pagina’s);

-

een brief van 21 maart 2017 van eenentwintig pagina’s, met een reactie op
het verslag van een door mij ingeschakelde tolk, met tien bijlagen (van in
totaal 103 pagina’s);

-

een vijfde aanvullend herzieningsverzoek d.d. 12 juni 2017 van 80 pagina’s,
met een reactie op onderzoeksverslagen en twee aanvullende nova, met
zeven appendices en zeven bijlagen (van in totaal ongeveer 150 pagina’s);
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-

een zesde aanvullend herzieningsverzoek d.d. 19 juni 2017, grotendeels
overeenkomstig de genoemde brief van 21 maart 2017, met dezelfde tien
genoemde bijlagen.

Mw. mr. Van der Plas (hierna ‘de raadsvrouw’ of ‘de verdediging’ genoemd) voert
als gronden voor herziening aan: de bekendwording van gegevens die niet zijn
betrokken in het onderzoek ter terechtzitting dat tot de onherroepelijke
veroordeling heeft geleid en die het ernstige vermoeden doen ontstaan dat het
onderzoek van de strafzaak zou hebben geleid tot (1) een vrijspraak of (2) nietontvankelijkverklaring van het Openbaar Ministerie ingeval de rechter met die
omstandigheid bekend zou zijn geweest.

De kern van het initiële herzieningsverzoek is meer specifiek te vinden in paragraaf
4 (p. 4-5). Ik citeer:
“Sinds het arrest van het hof zijn uit diverse Turkse en Nederlandse bronnen
nieuwe feiten naar voren gekomen over de achtergronden van deze indertijd
tegen verzoeker geïnitieerde strafvervolging en over de wijze waarop het
bewijsmateriaal in deze strafprocedure is vergaard. Tezamen en in onderlinge
samenhang bezien leiden deze nieuwe feiten tot de dwingende conclusie dat
aan verzoekers arrestatie en veroordeling een samenspanning ten grondslag
ligt vanaf hoog politiek niveau met als doel verzoeker in Nederland te laten
veroordelen voor nooit door hem gepleegde delicten. Hiertoe heeft
gedurende een aantal jaren overleg en samenwerking plaatsgevonden tussen
de Turkse en Nederlandse justitiële autoriteiten, welke samenwerking
indertijd tegenover het hof onder ede valselijk is ontkend. In het kader van
deze samenwerking hebben Nederlandse en Turkse politiefunctionarissen in
Istanbul gezamenlijk telefoongesprekken van verzoeker afgeluisterd en zijn
door Turkse politiefunctionarissen gemanipuleerde telefoongesprekken en
ander vals bewijsmateriaal aan de Nederlandse politie overhandigd met als
doel deze in de Nederlandse strafprocedure tegen verzoeker als bewijs in te
brengen.”
Kort gezegd centreert de aanvraag tot herziening zich rond de volgende twee
stellingen:

(1).

De Turks/Nederlandse samenwerking:
Door Nederlandse politiële en justitiële autoriteiten is welbewust geen
melding gemaakt van een langdurige en intensieve samenwerking tussen de
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Turkse en Nederlandse politie/justitie in het vooronderzoek dat heeft geleid
tot de bestreden veroordeling van Baybaşin. Bovendien hebben ambtenaren
van justitie en politie daarover (onder ede) gelogen. Deze samenwerking
dateert van ver vóór de aanhouding van Baybaşin op 27 maart 1998.

(2).

De vervalsing van de telefoontaps:
Een belangrijk deel van de telefoontaps die door het gerechtshof voor de
bewijsvoering

zijn

gebruikt,

betreft

géén

authentiek

en

integer

geluidsmateriaal, maar is door ‘manipulatie’ tot stand gekomen teneinde
belastend bewijsmateriaal tegen Baybaşin te fabriceren.

De eerste en de tweede stelling hangen nauw samen, zo begrijp ik althans het
herzieningsverzoek. De langdurige en intensieve samenwerking (zoals bedoeld in
de eerste stelling) is een randvoorwaarde geweest voor de vervalsing van het
geluidsmateriaal (zoals bedoeld in de tweede stelling). Indien het telefoonverkeer
van Baybaşin bijvoorbeeld al enkele jaren werd getapt, beschikten de Turkse en de
Nederlandse politie/justitie over veel onverdacht en onschuldig geluidsmateriaal
van tapgesprekken waarmee door (onder meer) “knippen en plakken” belastend
bewijsmateriaal kon worden gefabriceerd.
Voor beide stellingen geldt dat zij, indien juist, na herziening dienen te leiden tot
de niet-ontvankelijkverklaring van het Openbaar Ministerie in de strafzaak tegen
Baybaşin. Indien juist, kan de tweede stelling na herziening uiteraard (ook) de
vrijspraak van Baybaşin meebrengen.

In de voornoemde aanvullingen op de oorspronkelijke aanvraag tot herziening zijn
vervolgens een derde en een vierde stelling geponeerd:

(3).

Het “gesjoemel” met de vertalingen van de tapgesprekken:
Door niet-beëdigde tolken Turks en Kurmançi alsook door tolken Engels is
het hof misleid. Nieuwe taalkundige analyses van de tapgesprekken wijzen
uit dat de aan het hof gepresenteerde tapverbalen ernstig misleidende
vertaalfouten bevatten die de essentie van het origineel besprokene in
belastende zin hebben vervormd.
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(4).

Het bestaan van aanwijzingen voor alternatieve scenario’s in de Öge-zaak
(feit 1/dossier 1), de Kentucky-zaak (feit 2/dossier 3), de Gijzelingszaak (feit
3/ dossier 4) en in de Marsil-zaak (feit 5/dossier 8):
Het scenario waarin ‘vluchtelingen ergens moeten worden ondergebracht’ is
in de Öge-zaak waarschijnlijker (juist) dan het door hof aangenomen
liquidatie-scenario. In de Kentucky-zaak heeft het hof met het
‘liquidatiecontract’ bovendien een verkeerde voorstelling van zaken gegeven
op basis van (naar alle waarschijnlijkheid) vervalst geluidsmateriaal,
vertalingsbedrog en een onjuiste interpretatie van het daadwerkelijk
besprokene, terwijl er aanwijzingen waren voor het bestaan van een
handelscontract. In de gijzelingszaak bestaat het slachtoffer Mehmet Çelik in
werkelijkheid niet. In de Marsil-zaak beweegt Baybaşin zijn gesprekspartner
Metin niet tot het vermoorden van de door het hof aangenomen
slachtoffers, maar zijn het juist Metin en zijn handlanger die worden
achtervolgd.

Ook deze standpunten kunnen niet los van elkaar en van stelling (2) over de
vervalsing van tapgesprekken worden gezien. De verdediging betoogt immers dat
de onjuiste interpretatie van de vertalingen van de tapgesprekken mede het gevolg
zijn van technische manipulatie van het geluidsmateriaal. Gelijk voor de eerder
aangevoerde stellingen (1) en (2) geldt dat deze standpunten (3) en (4), indien juist,
dienen te leiden hetzij tot de niet-ontvankelijkverklaring van het Openbaar
Ministerie, hetzij tot vrijspraak.
Daarnaast wordt in de verschillende aanvullingen ten aanzien van alle voornoemde
stellingen nog de toepassing van een minder zware strafbepaling bepleit, aldus
begrijp ik telkens de verdediging.
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1.3. Beschouwing
Het belang van de zaak

In het herzieningsverzoek wordt betoogd dat Baybaşin door de rechter schuldig is
verklaard en tot een levenslange gevangenisstraf is veroordeeld, terwijl hij in
werkelijkheid onschuldig is. Indien juist, is dat op zichzelf al zeer ingrijpend voor
hem en voor zijn naasten. Een dergelijk lot laat zich niet gemakkelijk relativeren.
Maar dat is niet alles: in de aanvraag tot herziening wordt de stelling betrokken dat
Baybaşin is veroordeeld doordat de politie vals bewijsmateriaal heeft vervaardigd,
mogelijk in opdracht van de hoogste echelons binnen het politie- en
justitieapparaat. Ik ben beslist niet onbekend met gevallen waarin processenverbaal van opsporingsambtenaren de waarheid geweld aandoen,11 maar de
mogelijkheid die door het herzieningsverzoek wordt geschetst is ongekend en laat
zich in omvang, stelselmatigheid en raffinement met die andere gevallen nauwelijks
vergelijken. Alleen intensief feitenonderzoek naar de (eventuele) toedracht van
deze misdaden opent de weg naar herstel van het leed dat Baybaşin in dat geval is
aangedaan.

Er is echter ook een tweede mogelijkheid. Die houdt in dat er géén ‘manipulatie’
van bewijsmateriaal heeft plaatsgehad, dat Baybaşin werkelijk de man is voor wie
het veroordelende gerechtshof hem houdt, en dat verscheidene intelligente
mensen zich hebben laten mobiliseren voor een ongerechtvaardigde zaak. Ook
deze tweede mogelijkheid rechtvaardigt alleszins intensief feitenonderzoek. De
onderzoeksresultaten zouden de rechtsstaat en overheidsfunctionarissen (kunnen)
vrijwaren van valse aantijgingen.

11

Zie bijvoorbeeld HR 5 januari 2016, ECLI:NL:HR:2016:9, NJ 2016/153. In de aan dit arrest ten
grondslag liggende zaak is in het proces-verbaal van de verbalisanten het letsel van de verdachte
alsook hetgeen op de camerabeelden te zien was onjuist weergegeven. Zie ook HR 18 maart 2014,
ECLI:NL:HR:2014:639, NJ 2014/190, waarin in feitelijke aanleg bleek dat de verbalisant het op
audiobanden vastgelegde verhoor van de getuige op één onderdeel onjuist had geverbaliseerd.
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Het tCEAS-onderzoek

Het herzieningsverzoek in 2011 kwam niet uit de lucht vallen. Dat het
geluidsmateriaal van de telefoontaps is gemanipuleerd (en bovendien onjuist
geverbaliseerd, onjuist vertolkt alsook onjuist geïnterpreteerd), was zoals gezegd
reeds aangevoerd in de strafzaak zelf. Na de onherroepelijk geworden veroordeling
is de kwestie op verscheidene momenten ook onder de aandacht gebracht van de
toegangscommissie van de Commissie Evaluatie Afgesloten Strafzaken (hierna: de
tCEAS).
Zo heeft prof. dr. B.P.F. Jacobs, hoogleraar ‘software security and correctness’ aan
de universiteit te Nijmegen, in juni 2006 bij de tCEAS aandacht gevraagd voor deze
strafzaak en daartoe vragen opgeworpen over de veiligheid van de Nederlandse
tapkamers.12 Zijn verzoek om deze zaak te doen onderzoeken is echter nietontvankelijk verklaard omdat hij aan de strafzaak van Baybaşin in concreto geen
specifieke publicatie had gewijd. Wel had Jacobs enkele vragen over deze zaak
opgeworpen in zijn oratie.13
Vervolgens heeft de raadsvrouw van Baybaşin bij brief van 7 maart 2007 de zaak
voorgelegd aan de tCEAS. Aan deze brief was een bijlage gehecht waarin de
verklaring van een anonieme informant, X1, was opgenomen. Nadien heeft de
tCEAS van de zijde van de verdediging nog andere bescheiden ontvangen. De tCEAS
heeft vervolgens onderzoek ingesteld. Op de inhoud daarvan kom ik in paragraaf
2.2 terug.
Bij eindrapport van 3 januari 2011 heeft de tCEAS meegedeeld dat zij geen
aanleiding zag voor vervolgonderzoek door een zogeheten CEAS-driemanschap.14
Daarmee was de weg naar een voortzetting van het door de tCEAS aangevangen
feitenonderzoek afgesloten.

12

Zie eindrapport van de tCEAS d.d. 3 januari 2011, p. 3.
B. Jacobs, De computer de wet gesteld (oratie Nijmegen), Nijmegen: 16 mei 2003.
14 Zie eindrapport van de tCEAS d.d. 3 januari 2011, p. 19.
13
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Het herzieningsverzoek, de tussenconclusie en het tussenarrest

Het herzieningsverzoek

Kort daarop, zoals gezegd op 18 april 2011, heeft de raadsvrouw van Baybaşin
namens hem een herzieningsverzoek ingediend bij de Hoge Raad der Nederlanden.
Op de zitting van de Hoge Raad van 7 februari 2012 heeft de raadsvrouw het
herzieningsverzoek mondeling toegelicht.

De tussenconclusie

Op 4 september 2012 heb ik een voorlopig oordeel gegeven over het
herzieningsverzoek en de daartoe aangevoerde gronden.15 Bestudering van alle
ingebrachte stukken bracht mij tot de volgende slotsom:
“De aangevoerde gegevens zijn m.i. ontoereikend voor het ontstaan van een
ernstig vermoeden dat het onderzoek van de zaak zou hebben geleid tot een
vrijspraak of tot niet-ontvankelijkverklaring van het openbaar ministerie in
het geval de rechter bij het onderzoek ter terechtzitting daarmee bekend was
geweest. Zonder nader onderzoek kan thans onvoldoende worden
beoordeeld in hoeverre kan en moet worden vertrouwd op de inhoud van het
overgelegde materiaal. Niettemin meen ik dat het materiaal waarmee het
herzieningsverzoek is onderbouwd aanleiding geeft voor nader onderzoek
naar de vraag of een grond voor herziening aanwezig is. Het gewicht van de
zaak, de aard van de beschuldiging jegens de Nederlandse overheid en de
twijfels die kunnen worden opgeroepen door het overgelegde materiaal
brengen de noodzaak hiervan mee. De onderzoeksresultaten kunnen van
grote betekenis zijn voor een (herziene) waardering van de door de rechter
tot het bewijs gebezigde middelen.
Ik meen dat het door mij beoogde onderzoek zich primair moet richten op
eventuele aanwijzingen van manipulatie van het bewijsmateriaal en op de
eventuele mogelijkheden daarvoor. Daarmee zou het onderzoek zich
uitstrekken over de mogelijkheid van onregelmatigheden in de telefoontaps
waarop het bewijs tegen Baybaşin mede is gebaseerd en het
opsporingsonderzoek dat indertijd tegen Baybaşin is verricht. In dat verband
acht ik onder meer nader audiotechnisch onderzoek als hierboven beschreven
aangewezen.

15 Zie ECLI:NL:HR:PHR:2012:BX6402.

Mijn bedoeling is echter dat de thans voorliggende eindconclusie
zich goed laat begrijpen zonder kennisneming van de tussenconclusie.
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Uiteraard kunnen
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de

resultaten

van

dit

onderzoek

leiden

tot

De vraag is vervolgens op welke wijze dit onderzoek vorm moet krijgen. Met
de inwerkingtreding van de Wet hervorming herziening ten voordele is niet
alleen verruiming beoogd van het novumbegrip. Daarnaast zullen op 1
oktober 2012 een aantal bepalingen in werking treden die het mogelijk
maken om onderzoek te doen naar de aanwezigheid van gronden voor
herziening als bedoeld in artikel 457 Sv. Dit onderzoek kan (na
inwerkingtreding van de Wet hervorming herziening ten voordele) worden
opgedragen aan de procureur-generaal bij de Hoge Raad (art. 469 Sv),
waarna hem de mogelijkheden van artikel 463 Sv ten dienste staan. Dat is
wat ik Uw Raad adviseer te doen. Bij beslissingen over de inrichting en de
uitvoering van het onderzoek zullen de verzoeker en zijn raadsvrouw worden
gekend, en dit in de stellige overtuiging dat de gelegenheid tot tegenspraak
niet alleen een universeel beginsel van “fair trial” betreft, doch ook een
noodzakelijke voorwaarde voor verantwoorde waarheidsvinding.”
Het tussenarrest

Op 2 oktober 2012 heeft de Hoge Raad naar aanleiding van deze conclusie onder
meer als volgt geoordeeld:
“3.3. Voormelde wet bevat geen bepalingen inzake het overgangsrecht. Op
de gronden die zijn vermeld in de conclusie van de Advocaat-Generaal onder
2 [D.A.: mijn schets van het rechtsregime] moet worden aangenomen dat de
bovenvermelde bepalingen bij de invoering van de wet onmiddellijk in
werking zijn getreden. Dit houdt onder meer in dat de Procureur-Generaal
vanaf de inwerkingtreding van de wet op 1 oktober 2012 bevoegd is om
voorafgaand aan het nemen van een (aanvullende) conclusie een nader
onderzoek in te stellen.
(…)
4.3. Nu de Advocaat-Generaal in zijn conclusie geen standpunt heeft
ingenomen met betrekking tot de gegrondheid van de aanvraag, zal de Hoge
Raad hem in de gelegenheid stellen zich daarover alsnog uit te laten. Met het
oog daarop dient de zaak naar de rolzitting te worden verwezen.
Opmerking verdient dat de Advocaat-Generaal, die klaarblijkelijk van mening
is dat aanleiding kan bestaan voor een nader onderzoek als bedoeld in art.
468, tweede lid, Sv, voorafgaand aan het nemen van zijn nadere conclusie
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een zodanig onderzoek kan instellen indien en voor zover hij dit noodzakelijk
acht.”16
Na deze uitspraak ben ik aangevangen met het nadere feitenonderzoek.

16

HR 2 oktober 2012, ECLI:NL:HR:2012:BX6402.
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1.4. De aanvang van het herzieningsonderzoek; verantwoording van het
herzieningsonderzoek

Zoals gezegd berust het initiële herzieningsverzoek in grote lijnen op twee
stellingen. Dat zijn:
(1).

het verzwijgen van en meinedig verklaren over de meerjarige en intensieve
samenwerking, samenspanning c.q. samenzwering tussen Turkse en
Nederlandse politiële en justitiële autoriteiten, en

(2).

de vervalsing c.q. (frauduleuze) ‘manipulatie’ van het geluidsmateriaal van
telefoontaps teneinde ten laste van Baybaşin bewijsmateriaal te creëren.

Het onderzoek dat mij op de voet van art. 468 Sv, jo art. 463 Sv in 2012 voor ogen
stond behelsde een onderzoek naar de juistheid van beide stellingen. Dit onderzoek
omvat twee onderdelen:
(1).

tactisch onderzoek naar de juistheid van beide stellingen door het onder ede
verhoren van getuigen door de rechter-commissaris in strafzaken;

(2).

technisch onderzoek naar de juistheid van stelling 2, te verrichten door
deskundigen die als zodanig door de rechter-commissaris zijn aangesteld.

Op mijn verzoek bleek mw. mr. Wijnnobel, indertijd coördinerend rechtercommissaris belast met de behandeling van strafzaken in de rechtbank te Den
Haag, bereid om in dit onderzoek als rechter-commissaris te fungeren. Bovendien
heb ik mw. mr. Van der Bijl, destijds de landelijk forensisch officier van justitie,
bereid gevonden in dit onderzoek de taken van officier van justitie te vervullen. Net
zomin als ikzelf, had een van beiden ooit eerder enige bemoeienis gehad met de
strafzaak tegen Baybaşin.
Ten behoeve van de inhoud en de voortgang van met name het technisch
onderzoek heb ik een begeleidingscommissie in het leven geroepen. Ik heb de
raadsvrouw van Baybaşin gevraagd daarin te participeren, naast de officier van
justitie, de rechter-commissaris en mijzelf. Zij heeft dit aanbod aanvaard. De
raadsvrouw heeft bij gelegenheid van de (vele) bijeenkomsten van deze commissie
en bij andere gelegenheden onderzoekswensen geformuleerd, zowel wat betreft
de inhoud van het technische onderzoek, de persoon van de deskundigen als wat
betreft de te horen getuigen. Ik heb deze wensen gedeeltelijk gehonoreerd. Niet
elk door de verdediging verlangd onderzoek was in mijn ogen noodzakelijk.
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Eind 2012 heb ik een aanvang gemaakt met de voorbereidingen van het onderzoek,
met inbegrip van een voorlopige beantwoording van de vragen welke getuigen
zouden moeten worden gehoord en wie als deskundigen zouden moeten worden
benoemd, een en ander in overleg met de raadsvrouw.

De rechter-commissaris heeft in de periode van 13 januari 2013 tot en met 25 april
2014 in totaal twaalf getuigen gehoord, verspreid over zestien verhoordagen. De
raadsvrouw en ik waren daarbij telkens aanwezig en waren in de gelegenheid om
vragen te stellen. Ten slotte is op 28 oktober 2015 Baybaşin gehoord.

Technisch onderzoek is verricht door twee deskundigen die als zodanig door de
rechter-commissaris waren benoemd. In september en oktober 2015 hebben deze
deskundigen hun laatste rapporten ingediend.
De door de deskundigen ingeleverde technische rapporten en de door de
raadsvrouw ingezonden commentaren op deze rapporten gaven mij aanleiding ook
na oktober 2015 zelfstandig, verifiërend onderzoek te verrichten naar de juistheid
van de in het herzieningsverzoek betrokken stelling dat het resultaat van de
telefoontaps is vervalst (zie stelling 2 hierboven). De resultaten van het technisch
onderzoek en van mijn verifiërend onderzoek zal ik bespreken in de onderdelen 3
tot en met 12 van deze conclusie.

Daarnaast bleek mij in 2016, (mede) na indiening van de derde aanvulling op het
initiële herzieningsverzoek, van de noodzaak om een aantal tapgesprekken, of
specifieke gedeelten daarvan, andermaal door een onafhankelijke tolk
Kurmançi/Turks te laten vertalen/vertolken. Ook voor deze tolk geldt dat deze niet
eerder hetzij voor de verdediging, hetzij voor justitie en/of de rechterlijke macht in
feitelijke aanleg of in herziening werkzaamheden heeft verricht in deze zaak. De
resultaten van dit onderzoek en overige vertaalkwesties zal ik in onderdeel 15
bespreken.

Uiteindelijk is er slechts één persoon verantwoordelijk voor het verloop van het
volledige herzieningsonderzoek, met inbegrip van de fouten die daarbij
ongetwijfeld zijn gemaakt, en dat ben ik. Deze zaak heeft mij – voorzichtig
uitgedrukt – vele hoofdbrekens gekost. Ik zal in de navolgende hoofdstukken
trachten zoveel mogelijk verantwoording af te leggen voor de gemaakte keuzes,
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voor de resultaten van dit onderzoek, en voor de door mij uitgevoerde weging c.q.
evaluatie van de bereikte resultaten.

Ik wil het volgende benadrukken: op geen enkel moment is mij van de zijde van de
Nederlandse overheid ook maar één strobreed in de weg gelegd voor het verrichten
van het onderzoek dat mij voor ogen stond. Nimmer is op mij door de overheid
enige druk uitgeoefend om een bepaalde uitkomst van dit onderzoek te
bewerkstelligen. Ik sta er persoonlijk voor in dat het onderzoek onafhankelijk is
uitgevoerd.
Het is in dit verband nuttig erop te wijzen dat ik als advocaat-generaal bij de Hoge
Raad lid ben van het parket bij de Hoge Raad der Nederlanden. Het parket staat
onder leiding van de procureur-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden. Het
parket is géén onderdeel van het Openbaar Ministerie, maar is een onafhankelijk
onderdeel van de rechterlijke macht. Het heeft als hoofdtaak het adviseren van de
Hoge Raad der Nederlanden door het nemen van schriftelijke conclusies. De
voorliggende conclusie is een dergelijk, onafhankelijk, gemotiveerd advies aan de
Hoge Raad.
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1.5. Het toepasselijke recht

Het begrip ‘novum’

De verruiming van het begrip ‘novum’

Het herzieningsverzoek dateert van 18 april 2011. Nadien is het herzieningsrecht
ingrijpend gewijzigd, namelijk met de inwerkingtreding van de Wet hervorming
herziening ten voordele op 1 oktober 2012.17 Door de hierboven aangehaalde
uitspraak van de Hoge Raad van 2 oktober 2012 is niet aan twijfel onderhevig dat
de beoordeling van het herzieningsverzoek wordt beheerst door het thans
geldende, in 2012 gewijzigde, herzieningsrecht. Dit is met name van belang voor de
vraag of de in het herzieningsverzoek aangevoerde argumenten kunnen worden
aangemerkt als een novum, als bedoeld in art. 457, eerste lid, aanhef en onder c,
Sv. Aan de reikwijdte van deze wettelijke grond voor herziening is namelijk bij die
wetswijziging een – in de woorden van de minister van (Veiligheid en) Justitie –
“significante verruiming” gegeven.18 De kern van die wetswijziging is door de
minister als volgt verwoord:
“Vanwege de bovenstaande knelpunten wordt in het wetsvoorstel niet langer
vastgehouden aan de eis dat er sprake dient te zijn van een nieuwe feitelijke
omstandigheid. In de voorgestelde regeling kunnen ook andere gegevens,
zoals nieuwe deskundigeninzichten, onder omstandigheden een novum
opleveren.”19
Een (nieuw) ‘gegeven’

Het toepassingsbereik van de in artikel 457, eerste lid, aanhef en onder c, Sv
bedoelde grond voor herziening, die doorgaans als ‘novum’ wordt betiteld, is dus
met ingang van 1 oktober 2012 verruimd (en niet ingeperkt). Dat betekent dat er
geen wijziging is aangebracht in de mogelijkheid dat ‘omstandigheden van feitelijke
aard’ een novum doen ontstaan. Hieronder in deze conclusie zal ik het begrip

17

Wet van 18 juni 2012, Stb. 2012, 275.
Kamerstukken II 2008/09, 32 045, nr. 3, p. 10 (MvT).
19 Kamerstukken II 2008/09, 32 045, nr. 3, p. 9 (MvT).
18
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‘omstandigheden

van

feitelijke

aard’

vereenzelvigen

met

het

begrip

‘waarnemingen’.
Vanwege de met de wetswijziging beoogde verruiming van de reikwijdte van het
begrip ‘novum’, rijst de vraag waartoe die verruiming zich thans uitstrekt. Kunnen
naast ‘omstandigheden van feitelijke aard’ alle “nieuwe inzichten” van – al dan niet
deskundige – personen onder alle omstandigheden een novum doen ontstaan en
zodoende de rechtsstrijd heropenen? Een bevestigend antwoord op die vraag
verhoudt zich slecht met het beginsel dat aan procedures op enig moment een
einde moet komen. De samenleving is erbij gebaat dat een rechterlijke beslissing
niet tot in het oneindige kan worden aangevochten.

Een (deskundige) interpretatie

Deze notie bracht mij ertoe om bij conclusie van 9 april 2013 een ander, in het licht
van de nieuwe wetgeving meer vruchtbaar onderscheid voor te stellen binnen de
grote hoeveelheid van nieuwe inzichten die omtrent bewijsmateriaal kunnen
opkomen.20 Dat is het onderscheid tussen een methodisch verantwoorde,
deskundige interpretatie van een waarneming enerzijds en anderzijds de gissingen
en speculaties waartoe bewijsmateriaal aanleiding kan geven. Het eerste is een
gefundeerd oordeel over de bewijskracht van een bepaalde waarneming, met
andere woorden: een gemotiveerd antwoord op de vraag hoeveel beter de
waarneming wordt voorspeld door de ene dan door de andere hypothese.
Gissingen en speculaties ontberen doorgaans een dergelijke feitelijke basis en een
dergelijke methode. Kortom, een wetenschappelijk gefundeerde interpretatie is
niet zomaar een mening. De wetgever heeft m.i. beoogd om de deskundige
interpretatie een plaats te geven binnen het nieuwe novumbegrip, doch gissingen
en speculaties niet.
Dit betekent dat waar in het herzieningsrecht van vóór 1 oktober 2012 een
interpretatie, zelfs ingeval zij afkomstig was van een deskundige, niet kon doorgaan
voor een novum indien zij niet was gefundeerd op een nieuwe waarneming, thans
een (nieuwe) op deskundigheid gestoelde interpretatie in beginsel wel als een
(nieuw) ‘gegeven’ kan worden aangemerkt en zodoende in potentie een novum kan

20

Zie mijn conclusie van 9 april 2013, ECLI:NL:PHR:2013:391, (onderdeel B).
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opleveren, ongeacht of die interpretatie is gefundeerd op een nieuwe
waarneming.21

Een deskundige

Daarmee is niet gezegd dat iedere (nieuwe) interpretatie een (nieuw) ‘gegeven’ in
de zin van artikel 457, eerste lid, aanhef en onder c, Sv voortbrengt. De interpretatie
moet namelijk afkomstig zijn van een deskundige. Voor de vraag wie als deskundige
kan worden aangemerkt, moet aansluiting worden gezocht bij de Wet deskundige
in strafzaken.22 Aan de deskundige en het deskundigeninzicht worden dus zekere
kwaliteitseisen gesteld. Die eisen liggen op het terrein van:
(1).

de kennis en vakkundigheid van de persoon van de deskundige;

(2).

de kwantiteit en kwaliteit van de onderzoeksdata; de wijze waarop zij zijn
vergaard;

(3).

de validiteit en de betrouwbaarheid van de toegepaste methode (in
abstracto), en

(4).

de wijze waarop die methode (in concreto) door de deskundige in de
voorliggende zaak op de verkregen data is toegepast.

Een terrein waarop specialistische kennis vereist is

Bovendien kan uit de wetsgeschiedenis worden opgemaakt dat aan het hier
bedoelde ‘inzicht’ van een deskundige alleen betekenis toekomt ingeval de uitleg
van bewijsmateriaal inbreng van specialistische kennis vereist waarover de rechter
niet geacht wordt te beschikken. Ik citeer in dit verband uit de wetsgeschiedenis:
“De kern van het probleem dat zich in de recente grote herzieningszaken
heeft voorgedaan is in mijn ogen niet dat er aanwijzingen zouden zijn dat de
rechter onvoldoende aandacht aan de zaak heeft besteed, maar dat er
aanwijzingen zijn dat de rechter bepaalde feitelijke gegevens, voor de uitleg
waarvan specialistische kennis nodig is, verkeerd heeft geïnterpreteerd. Een

21

Zie mijn conclusie van 9 april 2013, ECLI:NL:PHR:2013:391, (onderdeel B), paragraaf 6.5, “De
kwaliteit van het deskundigeninzicht”.
22 Zie HR 26 april 2016, ECLI:NL:HR:2016:735 en ECLI:NL:HR:2016:736, NJ 2016/305, voorafgegaan
door lezenswaardige conclusies van mijn ambtgenoot Bleichrodt van 22 december 2015,
ECLI:NL:PHR:2015:2769 en van 16 februari 2016, ECLI:NL:PHR:2016:299. Zie ook mijn ambtgenoot
Knigge in zijn vordering voor HR 7 oktober 2008, ECLI:NL:HR:2008:BD4153, NJ 2009/44, §§ 3.6.17 en
3.6.18.
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deskundigenoordeel kan dit aan het licht brengen. Een deskundigeninzicht
kan dus ook een novum opleveren in gevallen waarin dat inzicht betrekking
heeft op gegevens die aan bestaand bewijsmateriaal kunnen worden
ontleend. (…). Indien voor de waardering van de portee van het
bewijsmateriaal specialistische kennis nodig is, en er aanwijzingen zijn dat de
rechter de werkelijke betekenis die aan het bewijsmateriaal moet worden
gehecht niet heeft doorgrond, kan sprake zijn van een novum.”23
Conclusie over de betekenis van het begrip ‘(gewijzigd) deskundigeninzicht’

Samenvattend meen ik dat onder ‘deskundigeninzicht’ thans moet worden
verstaan: (1) een interpretatie van – eventueel de rechter reeds bekende –
waarnemingen, (2) die afkomstig is van een deskundige als bedoeld in de Wet
deskundige in strafzaken, (3) die gebaseerd is op een correct uitgevoerde
wetenschappelijke methode, en (4) die betrekking heeft op een onderwerp
waarvoor inbreng van specialistische kennis is vereist om de betekenis van het
bewijsmateriaal te (kunnen) doorgronden.

De enkele omstandigheid dat een deskundige het voorhanden bewijsmateriaal
‘anders weegt’ dan de rechter heeft gedaan, levert echter geen novum op.
Datzelfde geldt voor inzichten die niet afkomstig zijn van een deskundige als hier
bedoeld. Net zo min kunnen inzichten worden geschaard onder het nieuwe
wettelijke begrip ‘gegeven’ ingeval voor de uitleg van bewijsmateriaal op zichzelf
geen specialistische kennis vereist is.

De twee overige restricties

Een en ander laat bovendien onverlet dat in de wet aan het als novum voorgestelde
‘gegeven’ nog een tweetal andere eisen worden gesteld wil het kunnen leiden tot
de herziening van een veroordeling. Deze eisen zijn reeds lang geworteld in het
herzieningsrecht van vóór 1 oktober 2012, en zij zijn sindsdien in essentie niet
gewijzigd.

23

Kamerstukken II 2009/10, 32 045, nr. 6, p. 5.
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In de eerste plaats dient het gegeven ‘nieuw’ te zijn, dat wil zeggen: de
veroordelende rechter was met het gegeven onbekend bij het onderzoek ter
terechtzitting dat is geëindigd in de bestreden veroordeling.

In de tweede plaats moet het gegeven een zodanig ernstige twijfel aan de feitelijke
juistheid van de bestreden beslissing oproepen dat een vrijspraak de
waarschijnlijke uitkomst is van een hypothetisch strafproces waarin de rechter
bekend is met het bedoelde gegeven.24 Kortom, de voor herziening aangedragen
gronden dienen tezamen van doorslaggevend gewicht te zijn. De waardering van
het als novum gepresenteerde gegeven is daarbij mede afhankelijk van de
draagkracht van de bewijsconstructie. Het nieuwe ‘gegeven’ enerzijds en de
bewijsconstructie anderzijds moeten in hun onderlinge verhouding worden
gewogen. Dit laatste betekent dus dat het nieuwe ‘gegeven’ voldoende
ondersteuning moet bieden voor de stelling dat de veroordeling onjuist is.
Ongefundeerde uitspraken, speculaties, gissingen e.d., ontberen de vereiste
bewijskracht.

Feitenonderzoek

In deze herzieningszaak is de kernvraag of er gronden zijn om de herziening van de
veroordeling van Baybaşin te gelasten. Om die vraag te kunnen beantwoorden heb
ik naar aanleiding van het verzoek tot herziening het hier beschreven
feitenonderzoek ingesteld.
Sedert 1 oktober 2012 verschaft artikel 463 Sv een wettelijke basis voor het
verrichten van nader feitenonderzoek naar het bestaan van een grond voor
herziening

van

een

onherroepelijke

veroordeling

door

en

onder

verantwoordelijkheid van de procureur-generaal bij de Hoge Raad der
Nederlanden. Volgens de nieuwe regeling heeft de procureur-generaal bij de Hoge
Raad onder meer de uitdrukkelijke bevoegdheid een nader onderzoek te
entameren in die gevallen waarin er naar aanleiding van een herzieningsverzoek
gerede twijfel mogelijk is over de juistheid van een rechterlijke uitspraak in een
afgesloten strafzaak, maar er nog niet voldoende materiaal beschikbaar is om te
24

Zie conclusie van 9 april 2013, ECLI:NL:PHR:2013:391, waarin ik aan deze kwesties de hoofdstukken
7 en 8 heb gewijd.
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kunnen beoordelen of de herzieningsaanvraag gegrond is. Bij dit onderzoek kan de
procureur-generaal zich doen bijstaan door een onderzoeksteam dat onderzoek
verricht onder zijn leiding en verantwoordelijkheid. Bovendien kan de procureurgeneraal onderzoek opdragen aan een rechter-commissaris in strafzaken.25 Van
deze wettelijke mogelijkheden heb ik, als advocaat-generaal aan wie de procureurgeneraal bij de Hoge Raad deze herzieningszaak heeft toebedeeld, gebruik
gemaakt.

25

Zie voor een en ander paragraaf 5.2 van mijn conclusie van 9 april 2013, ECLI:NL:PHR:2013:391.
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Onderdeel 2. Voorafgaand technisch onderzoek
Volledige inhoudsopgave onderdeel 2:

2.1. Overzicht onderzoeken voorafgaande aan het tCEAS-onderzoek

2.2. Overzicht van het tCEAS-onderzoek

2.3. De bevindingen van de tCEAS en de ter discussie gestelde punten in
herziening
De bevindingen van de tCEAS
De ter discussie gestelde punten in herziening
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2.1. Overzicht onderzoeken voorafgaande aan het tCEAS-onderzoek

Naar de authenticiteit en de integriteit van de in deze strafzaak tot het bewijs
gebruikte telefoontaps is in de loop der jaren veel technisch onderzoek gedaan. Ik
geef een globale opsomming van de onderzoeken en onderzoeksresultaten die
vooraf gingen aan het door mij ingestelde onderzoek:

Drs. A.P.A. Broeders, Nederlands Forensisch Instituut
-

Deskundigenrapport NFI, van 22 december 2000.1

Hierin doet de deskundige verslag van zijn bevindingen van een voornamelijk
auditieve analyse van negenentwintig betwiste geluidsopnamen. Bij auditieve
analyse wordt (volgens de vakbijlage bij het rapport) de bandopname nauwgezet
en herhaald beluisterd, waarbij vooral wordt gelet op eventuele discontinuïteiten,
abrupte overgangen, plotselinge stiltes, schakelklikken, plotselinge veranderingen
van het achtergrondgeluid en andere tekenen die erop wijzen hoe de
geluidsopname tot stand is gekomen. Broeders’ conclusie luidt:
“Het uitgevoerde onderzoek naar de aard van de door de verdediging ten
aanzien van de onderzochte opnamen genoemde onregelmatigheden geeft
geen steun aan de stelling dat deze opnamen op enigerlei wijze zijn
gemanipuleerd. Ook overigens zijn bij het overwegend auditieve onderzoek
van de onderzochte opnamen geen indicaties aangetroffen die steun geven
aan de stelling dat er van manipulatie sprake zou zijn. Wel geldt voor een
aantal opnamen dat zij lijken te eindigen voordat het telefoongesprek is
afgelopen. Een mogelijke verklaring daarvoor wordt in een aantal gevallen
gegeven in bijlage 1.”
-

Aanvullend deskundigenrapport van 15 januari 2001. Hierin geeft de
deskundige antwoord op een drietal vragen van de rechter-commissaris.

-

Aanvullend deskundigenrapport (2) van 9 april 2002. Dit rapport handelt in
het bijzonder over de passage “to make him call/cold/a call” in het
tapgesprek met nummer A-3-24, en bovendien over de kwaliteit van de
vertolkingen van de dertig onderzochte tapgesprekken.

-

Aanvullend deskundigenrapport (3) van 10 april 2002. Hierin beantwoordt de
deskundige de vraag of onderzoek van gesprek A-4-34 indicaties oplevert die

1

Bijlage 34 van het herzieningsverzoek d.d. 18 april 2011.
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wijzen op enigerlei vorm van manipulatie of montage van het
geluidsmateriaal.
-

Aanvullend deskundigenrapport (4) van 18 juni 2002, waarin de deskundige
reageert op een tweetal brieven van J.W.M. van de Ven.

Ing. J.W.M. van de Ven
-

Briefrapport van 5 juni 2002, waarin hij de onregelmatigheden in een vijftal
tapgesprekken bespreekt.

-

“Overzicht werkzaamheden” van 27 juni 2002.

-

Briefrapport van 15 juli 2002. Hierin bespreekt Van de Ven het “technisch
gerammel” in één tapgesprek.

-

Onderzoeksrapport van 27 juni 2004.2 In een rapport van 54 pagina’s komt
Van de Ven tot de slotsom dat in het hem verstrekte geluidsmateriaal
uiteenlopende onregelmatigheden zijn waar te nemen en dat “alternatieve”
technische verklaringen (dat wil zeggen: “onschuldige” verklaringen) volgens
hem niet voor de hand liggen.

Nader onderzoek van deze onregelmatigheden op het originele geluidsmateriaal
kan hierover uitsluitsel geven, aldus Van de Ven. Hij vervolgt:
“Voorlopig kan worden vastgesteld dat deze anomalieën zeker even zovele
aanwijzingen vormen voor plaatsgevonden manipulatie van oorspronkelijk
gespreksmateriaal in de zin van het verknippen en aan elkaar plakken ervan.
Zonder inzage in het originele materiaal kunnen hierover echter geen
definitieve uitspraken worden gedaan, ook niet met behulp van de mij ter
beschikking staande signaal analytische onderzoeksmethoden.”

Ing. M. Kuylman
-

Briefrapport van 25 juni 2002.

-

Briefrapport van 16 juli 2002.

Ing. R. Eygendaal
Beantwoording van vragen bij e-mail van 25 april 2002, bijlage III.4 bij pleitnotities
van de raadsvrouw van 7 mei 2002.

2

Bijlage 45 van het herzieningsverzoek d.d. 18 april 2011.
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B. G. Dickey, Audio Evidence lab
Expert Report van 11 april 2003, waarin is gerapporteerd op basis van onderzoek
aan vijf geluidsbestanden behelzende (digitale) kopieën van het geluidsmateriaal
van

tapgesprekken

op

cassettebandjes

(en

dat

betreft

kopieën

van

geluidsmateriaal dat met een cassetterecorder is vervaardigd). Die cassettebandjes
waren de verdediging in 2002 door justitie ter hand gesteld.3 Dickey maakt melding
van diverse ‘anomalieën’ die consistent zijn met “alterations” en zij brengen hem
tot de conclusie dat nader onderzoek vereist is.4

Dr. J. Beerends, TNO Telecom
Briefrapport van 6 december 2004, waarin met name over gesprek “004 en 95”5
wordt geconcludeerd dat er mogelijk steun is voor de stelling dat manipulatie
(“bedoeld in waardevrije zin”) heeft plaatsgevonden.6 Beerends baseert zich daarbij
op onderzoek aan digitale kopieën van het geluidsmateriaal op cassettebandjes (en
dat betreft met een cassetterecorder vervaardigde kopieën van analoog
geluidsmateriaal).
Beerends heeft voor zijn conclusie de volgende argumenten:
-

de aanwezigheid in het geluidsmateriaal van kliks en stiltes waarvan de
oorsprong niet duidelijk is;

-

de ingesproken mededeling “gesprek 004 als mede gesprek 95” wekt de
indruk dat het gesprek is samengesteld uit twee gesprekken;7

-

midden in de opname (van tapgesprek A-1-4) zijn een zevental harde klikken
te horen die overeenkomsten vertonen met klikken aan het begin van een
groot aantal gesprekken;

-

verschil in ruis voorafgaande aan en na de eerste klik van de zeven klikken.8

3

Op deze met een cassetterecorder gemaakte kopieën kom ik in paragraaf 9.1 terug.
Bijlage 44 van het herzieningsverzoek d.d. 18 april 2011.
5 Gesprek nummer 4 c.q. nummer 95 betreft één tapgesprek, te weten A-1-4, dat in 2002 codenummer
4 én codenummer 95 is toebedeeld. Zie daarvoor o.a. lijst I van de in dit herzieningsonderzoek
geselecteerde tapgesprekken (zie daarover paragraaf 3.3).
6 Bijlage 46 van het herzieningsverzoek d.d. 18 april 2011.
7 “Gesprek nummer 4 als mede gesprek 95” is de op cassettebandje opgenomen mondelinge
mededeling van een politieman die op verzoek van justitie diende zorg te dragen voor het vastleggen
van het geluidsmateriaal van tapgesprekken op cassettebandjes, opdat het geselecteerde
geluidsmateriaal aan de verdediging kon worden overhandigd.
8 Al deze onderwerpen komen in de onderdelen 9 tot en met 11 ter sprake, evenwel zonder dat ik
separaat melding maak van het briefrapport van Beerends.
4
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2.2. Overzicht van het tCEAS-onderzoek

In paragraaf 1.3 maakte ik reeds melding van het tCEAS-onderzoek. De
toegangscommissie van de CEAS (de ‘tCEAS’) heeft een technische commissie in het
leven geroepen teneinde onder regie van de voorzitter van de tCEAS,
prof. mr. Y. Buruma, het geluidsmateriaal van een aantal tapgesprekken aan een
nader onderzoek te onderwerpen. De technische commissie werd voorgezeten
door de reeds genoemde prof. dr. B. Jacobs. Bovendien namen aan die commissie
deskundigen deel, op voorstel van de raadsvrouw: S. Peller, en op voorstel van het
OM: Bek Tek. Onderzocht zijn de volgende tapgesprekken:

Code

Delict

Pol-Nr

Tap

A/D

Locatie

datum

tijd

Inhoud volgens opgave justitie

A-1-1

1

001

X-3

A

3281
kant 2-b

9 nov ‘97

17.16 uur

A-1-3

1

003

X-2

A

3285
kant 1-b

9 nov ‘97

21.59 uur

A-1-4

1

X-2

A

3285
kant 1-b

9 nov ‘97

22.53 uur

A-1-5

1

004
(95A 95B)
005

X-3

A

3281
kant 2-b

10
‘97

nov

11.51 uur

A-3-24

2

038

X-2

D

MO-schijf
220

14
‘97

nov

22.24 uur

A-4-34

3

140

X-2

D

MO-schijf
220

1 dec ‘97

20.45 uur

nvt

X-2

A

3285
kant 1-a

5 nov ‘979

20.45 uur

nvt

X-3

A

3281
kant 2-b

12
‘97

15.24 uur

Yavuz belt in bij B met mededeling:
“dat
ding
…
dat
is
geregeld/geklaard” en “.. er was
een tuin toch?” (p. 260)
B belt uit naar zijn broer Sirin (verm.
in Londen) met de mededeling “het
is geklaard” (p. 261)
B belt uit naar Saritas (verm. in
Turkije): “wil je alles doen, dan loopt
het zo met je af’” (p. 262)
Yavuz belt in bij B. Koerdisch
gesprek
over
inhoud
krantenberichten over moord in
theetuin (p. 266)
B belt uit naar Mayer (Meir Dahan?)
(in Israël). “to make him
call/cold”(?) (p. 424)
B belt uit naar advocaat Necmettin
Yildiz (in Turkije) over afspraak die
avond in Sheraton, Istanbul (p. 774)
B (in Rotterdam) belt uit naar een
persoon die in het vliegtuig zit dat
naar Parijs gaat. De volgende dag
zullen ze elkaar spreken. B kan
mogelijk het een en ander voor hem
doen.
B belt uit en spreekt met Brian, over
bepaalde stappen die B wil nemen,
(mogelijk) in de asielprocedure.

nov

9

De naam van het betreffende geluidsbestand bevat volgens de deskundigen de informatie dat het
gesprek is gevoerd op 5 oktober 1997, om 20.45 uur. Een telefoongesprek met die specificaties van
telefoonlijn X-2 bestaat echter niet en zou bovendien niet op geluidsband 3285, kant 1, maar op de
voor die periode gebruikte geluidsband 3278, kant 1, zijn geregistreerd. Om die reden neem ik aan
dat hier van een vergissing sprake is en dat in werkelijkheid zal zijn bedoeld te verwijzen naar een
tapgesprek dat is gevoerd op 5 november 1997, om (inderdaad) 20.45 uur, over (inderdaad) lijn X-2
en (inderdaad) vastgelegd op de band met nummer 3285, kant 1.
De in deze voetnoot genoemde tijden van tapgesprekken betreffen telkens het tijdstip van de vocale
tijdmelding (‘tante Cor’) aan het einde van het tapgesprek. Lees voor “kant”: spoor.
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Toelichting op het schema:
Code: Gesprekscode, het eerste cijfer geeft hierin het dossiernummer aan. Het cijfer na het
liggend streepje betreft de door de politie gegeven nummering (niet noodzakelijkerwijs
ingegeven door de chronologie).
Delict: Deze kolom verwijst naar het delict in de bewezenverklaring (zie paragraaf 1.1, onder
“Het bestreden arrest”). De dossiernummers zijn hieraan één-op-één gerelateerd, maar niet
noodzakelijkerwijs gelijk aan het delictnummer.
Pol-Nr.: De op de compact cassettes aangeduide nummering.
Tap: Betreft het X-nummer van de getapte telefoonaansluiting (zie daarvoor de opsomming
in paragraaf 1.1, “Overzicht van getapte lijnen”).
A/D: De aard van de gegevensdrager: D = digitaal (MO-schijf/optical disc); A = analoog
(spoelenband/magnetische tape).
Locatie: Betreft ten eerste het nummer van de magneetband (3281 of 3285), “kant”= het
spoor van die band (1 of 2 (reverse)), de eerste (a) of tweede helft (b) van dat spoor.
Tijd: In het geval van analoog geluidsmateriaal (afkomstig van tapes) betreft ‘tijd’ de eindtijd
van het tapgesprek (op basis van de vocale tijdmelding (‘tante Cor’) die aan het eind van het
tapgesprek hoorbaar is). In het geval van digitaal geluidsmateriaal (afkomstig van MOschijven) betreft ‘tijd’ de begintijd van het tapgesprek volgens de JTS-gegevens zoals
vermeld in het tapverbaal.
Inhoudsopgave volgens opgave justitie: Paginanummering betreft de (niet
doorgenummerde) bladzijde van de aanvulling op het bestreden arrest van 30 juli 2002.
(Einde toelichting op het schema)

De laatste twee telefoongesprekken zijn niet tot het bewijs gebruikt en dienden als
referentiemateriaal.
Binnen het bestek van het tCEAS-onderzoek zijn de volgende rapportages
opgesteld:

Koenig, Lacey & Galic Price, BEK TEK LLC, Forensic Consultants (hierna: Bek Tek)10
Laboratory Report van 14 augustus 2009.11

S. Peller, MSc., Rubidium Ltd. (hierna: Peller)
Recordings Examination Report van september/oktober 2009.12 In een rapport van
32 pagina’s rapporteert Peller dat alleen in het (hierboven als) laatste (opgesomde)
telefoongesprek géén anomalieën of discrepanties zijn waargenomen.

10

Bek Tek LLC is een bekend forensisch onderzoeksbureau op het terrein van audio-onderzoek, met
veel publicaties op naam van haar twee belangrijkste onderzoekers, te weten: Douglas S. Lacey en
Bruce E. Koenig.
Hun cv’s zijn op internet toegankelijk: http://www.bektekllc.com/documents/Bruce_Koenig_CV.pdf
en http://www.bektekllc.com/documents/Douglas_Lacey_CV.pdf.
11 Bijlage 39 van het herzieningsverzoek d.d. 18 april 2011.
12 Bijlage 40 van het herzieningsverzoek d.d. 18 april 2011.
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Ik benadruk dat Peller enkele algemene voorbehouden heeft gemaakt.13 Ik acht het
bovendien van belang om erop te wijzen dat de hoedanigheid van Peller als
(onbevangen) deskundige niet onproblematisch is.14

F. Fransen (TNO ICT) & J. Rijnders (KPN Security)
Assessment of telephone tones on audio files of intercepted communication in the
report of Peller, van 26 mei 2010.15 Deze deskundigen onderzochten (na daartoe
door prof. Jacobs te zijn benaderd) de toonhoogte en de cadans (het patroon) van
de beltonen van een tweetal in Nederland inkomende telefoongesprekken, de
toonhoogtes van de beltonen van vier Nederland uitgaande telefoongesprekken,
en de toonhoogte van eindegesprekstonen in enkele telefoongesprekken, alsmede
het ontbreken van een eindegesprekstoon.

Prof. dr. B. Jacobs, Radboud Universiteit Nijmegen
De al eerder genoemde prof. B. Jacobs is door de tCEAS verzocht om op te treden
als voorzitter van de technische commissie van het tCEAS-onderzoek. Uit dien
hoofde heeft prof. Jacobs de volgende rapportages opgemaakt:
-

Audio Investigations Review van 15 november 2009,16 met een samenvatting
en evaluatie van de onderzoeksrapportages van Bek Tek en Peller.

-

Brief aan prof. mr. Buruma van 16 augustus 2010, in antwoord op vragen van
de voorzitter van de tCEAS.17

13

Zie S. Peller, Recordings Examination Report September-October 2009, p. 8.
Dit heeft de volgende twee redenen:
(1). Peller is geen forensisch onderzoeker, doch technisch expert op het gebied van digital signal
processing (DSP). Hij leidt een onderneming (Rubidium) die zich begeeft op het terrein van digital
speech processing. Zie: http://www.rubidium.com/management en zie het cv van Peller op de laatste
bladzijde van zijn onderzoeksrapport. Daaruit blijkt niet dat Peller ooit eerder forensisch onderzoek
heeft verricht.
(2). De vraag naar de onbevangenheid van Peller is een punt van aandacht. Naar zeggen van een
zekere Meir Dahan is Peller een vriend van hem. Zie daarover het herzieningsverzoek d.d. 18 april
2011, bijlage 59, getuigenverklaring Dahan d.d. 8 oktober 2007 in een beroepsprocedure voor de
afdeling Bestuursrecht van de Raad van State, p. 3.
Deze Dahan heeft zich in 2006 op verzoek van Baybaşin bekend gemaakt als de gesprekspartner van
Baybaşin in tapgesprek A-3-24. Zie daarover paragraaf 11.12 van deze conclusie.
Het hof heeft in de veroordeling aangenomen dat Baybaşin in tapgesprek A-3-24 een liquidatie
trachtte te arrangeren, waarbij zijn gesprekspartner (kennelijk) als ‘moordmakelaar’ optrad. Dahan
betwist de lezing van het hof omtrent de inhoud van dit tapgesprek. Dahan deelt met zoveel woorden
mee dat het geluidsmateriaal van dit tapgesprek is vervalst en gemanipuleerd, en in werkelijkheid is
opgebouwd uit meer telefoongesprekken.
Indien Peller inderdaad een vriend is van Dahan, rijst de vraag in hoeverre van Peller nog kon worden
verwacht dat hij onbevangen oordeelde over het onderzoeksthema, namelijk of het geluidsmateriaal
in de Baybaşin-zaak is gemanipuleerd.
15 Bijlage 41 van het herzieningsverzoek d.d. 18 april 2011.
16 Bijlage 37 van het herzieningsverzoek d.d. 18 april 2011.
17 Bijlage 38 van het herzieningsverzoek d.d. 18 april 2011.
14
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2.3. De bevindingen van de tCEAS en de ter discussie gestelde punten in
herziening

De bevindingen van de tCEAS

Binnen het bestek van het onderzoek van de tCEAS hebben twee instanties, Bek
Tek en Peller, onderzoek verricht aan geluidsmateriaal, te weten digitale kopieën
van de originele geluidsopnamen van zes betwiste tapgesprekken en twee
(onverdachte) referentiegesprekken. Bek Tek betreft de door het Openbaar
Ministerie voorgestelde deskundige. Peller is door de verdediging voorgesteld.
Jacobs heeft het onderzoek begeleid en de resultaten van beide deskundigen van
zijn commentaar voorzien. Op zijn verzoek hebben Fransen & Rijnders nog enig
nader onderzoek verricht.

In zijn rapport van 15 november 2009 heeft Jacobs expliciet aandacht besteed aan
drie aspecten van de onderzoeksresultaten van Bek Tek en Peller:
(1).

nummerherkenningsinformatie (“caller identification information”);

(2).

opgenomen signalen van de oproep en van het gesprekseinde. De
oproeptonen (beltonen) en de eindegesprekstonen, waarvan kenmerken als
de frequentie van de grondtoon en de cadans (i.e. het belpatroon) volgens
een internationale standaard (van de ITU) variërend per land zouden zijn
vastgelegd, bevatten informatie over de locatie van het aangezochte gsmtoestel;

(3).

manipulatie van geluidsopnamen en de vraag of er duidelijke aanwijzingen
zijn van lassen of verbindingen, zo mogelijk te onderscheiden van technische
artefacten als transmissiefouten of onderbrekingen.

Jacobs sluit af met zijn conclusies: er is in deze fase van het onderzoek geen
verklaring voor ‘mismatches’ in de cadans. Meer in het algemeen wordt de
informatie bij het begin en einde van de tapgesprekken slecht begrepen. Ten
aanzien van twee punten in het onderzochte geluidsmateriaal (in de gesprekken
met de nummers A-4-34 en A-1-5) stemmen de conclusies van de twee
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onderzoeksinstanties in zoverre overeen dat zij beiden aanwijzingen zien voor
‘splicing’ (lassen),18 aldus Jacobs.
Jacobs overweegt meer in het algemeen over de verschillen in de conclusies van
enerzijds Bek Tek en anderzijds Peller:
“The audio analyses of the tapped conversations by Peller are much more
elaborate than BEK TEK LLC’s and point to many unexplained phenomena.
However, they remain inconclusive because they are, with two exceptions,
not supported by BEK TEK LLC. Here it is relevant to note that BEK TEK LLC is
a specialist in audio forensics whereas Peller is not a forensics expert but a
specialist in (digital) audio processing. Hence I am not willing to conclude
more than what both parties agree on. The two experts do (eventually) agree
on two particular points – in conversation a4-34 and in a1-5, see figures 5 and
6 – which with some likelihood that splicing took place there.”19
Ten slotte adviseert Jacobs vervolgonderzoek, en hij doet daartoe een drietal
aanbevelingen.

In zijn briefrapport van 16 augustus 2010 weerlegt Jacobs de stelling (van Peller)
dat het ontbreken van nummerherkenningsinformatie verbazingwekkend is.
In de tweede plaats ziet Jacobs de onregelmatigheden in de eindegesprekstonen
als een doodlopend onderzoeksspoor en verbindt hij aan de opengebleven vragen
op dit punt geen verdere conclusies.
Ten slotte de van de Nederlandse ITU-standaard20 afwijkende kenmerken van de
beltonen. Wat betreft de oproepsignalen (beltonen) van de inkomende
tapgesprekken A-1-1 en A-1-5 heeft Jacobs geen reden tot aarzelingen bij de
authenticiteit van de oproeptonen (beltonen) na een eigen onderzoek aan de
andere oproepsignalen van inkomende gesprekken op diezelfde moederband
3281, kant 2-b, waaruit volgens hem blijkt dat de kenmerken van de bedoelde
oproeptonen (toch) niet significant afwijken van de ITU-standaard voor Nederland,
noch van die van andere onverdachte tapgesprekken op dezelfde moederband (dat
laatste is van betekenis onder de aanname dat niet alle opgenomen tapgesprekken
18

Uiteraard kom ik op deze ‘aanwijzingen’ voor manipulatie (signaalfenomenen) terug, en wel in de
paragrafen 9 en 10 van deze conclusie. Een van de bedoelde aanwijzingen voor slices is niet
aangetroffen in het nieuwe onderzoeksmateriaal en de andere aanwijzing laat zich thans technisch
(d.w.z. onverdacht) verklaren.
19 B. Jacobs, Audio Investigations Review d.d. 15 november 2009, p. 15-16.
20 De Internationale Telecommunicatie-unie (ITU) stelt internationale standaarden vast. Over deze
organisatie en over de status van deze standaarden kom ik hieronder nog uitgebreid te spreken. Zie
met name paragraaf 4.1 voor een introductie.
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gemanipuleerd zijn). Over de betekenis van de eigenschappen van de oproeptonen
van de uitgaande tapgesprekken A-1-4 en A-4-34 doet Jacobs geen uitspraken,
behoudens dan dat nader onderzoek aan tapgesprek A-4-34 hem op dit punt
zinloos lijkt.21
Resumerend luiden zijn conclusies thans dat de signaalanalyse geen harde
gegevens heeft opgeleverd over de niet-authenticiteit van het audiomateriaal. De
auditieve analyse (door Broeders) heeft dat evenmin, zoals blijkt uit de grote
discrepantie tussen de resultaten van de onderzoeksinstanties. Wat resteert is de
conclusie uit zijn eerste rapport dat er (vanwege mogelijke lassen) enige grond voor
twijfel is bij de authenticiteit van tapgesprek A-4-34 en in mindere mate ook bij
tapgesprek A-1-5.

De ter discussie gestelde punten in herziening

Het herzieningsverzoek keert zich tegen deze conclusies met (zeer kort
weergegeven) de volgende argumenten:
-

De twee onderzoeksinstanties kregen in weerwil van daartoe strekkende
verzoeken geen toegang tot de originele gegevensdragers. Zij beschikten
dientengevolge over inferieur onderzoeksmateriaal. Daaraan verbonden de
deskundigen

diverse

voorbehouden.

Bovendien

week

het

onderzoeksmateriaal van de ene deskundige af van dat van de andere
deskundige.
-

De deskundigen zijn het eens over aanwijzingen voor ‘splicing’ in de
gesprekken met de nummers A-1-5 en A-4-34. Daardoor is de voorzichtige
conclusie van Jacobs op dit punt veel te zwak uitgedrukt.

-

Jacobs neemt ten onrechte tot uitgangspunt dat de aanwijzingen voor
manipulatie alleen stand houden indien en voor zover beide deskundigen
een overeenkomende conclusie bereiken en hun bevindingen elkaar in
zoverre bevestigen. Zo is Peller de deskundige aan wie (in tweede instantie)
het kwalitatief beste onderzoeksmateriaal is verstrekt en juist hij plaatst de
meeste twijfel bij de authenticiteit van (bijna alle) gespreksopnames. Vele

21

Op het audiofenomeen van ‘de afwijkende kenmerken van de beltonen’ (door Jacobs
“oproeptonen” genoemd) kom ik in paragraaf 9.3 uitgebreid terug. Ik bespreek daarin ook tot in detail
de standpunten van Peller, Bek Tek en Jacobs ter zake.
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van deze twijfelpunten worden niet door Bek Tek tegengesproken, doch
slechts niet bevestigd.
-

Naast de resultaten van “het eigen technisch onderzoekje” naar de
kenmerken van oproeptonen (hierna door mij steeds ‘beltonen’ genoemd) in
inkomende tapgesprekken, welk “onderzoekje” Jacobs, “zelf geen expert op
het gebied van telecom en signaalanalyse”, heeft uitgevoerd, resteren toch
ook nog diverse onverklaarde anomalieën, zoals in de beltonen van de
uitgaande tapgesprekken A-1-4 en A-4-34, waarvan de frequentie en de
cadans afwijken van de Turkse ITU-standaard.

-

Ten onrechte verbindt Jacobs geen conclusies aan de afwijkingen in de eindegesprekstonen van de tapgesprekken A-1-1, A-1-3, A-1-5 (onder meer een
toonhoogte met een frequentie van 417 Hz, in plaats van de Nederlandse
ITU-standaard van 425 Hz) en het abrupt eindigen van tapgesprek A-1-4,
terwijl het referentiemateriaal op dit punt wel voldoet aan de
verwachtingen. Het betreft hier “compelling arguments” voor manipulatie,
die ernstige twijfel oproepen over de authenticiteit van vier voor het bewijs
gebruikte tapgesprekken.

-

Niettemin is de (ten onrechte) sterk afgezwakte conclusie van Jacobs
onverenigbaar met de conclusie van de NFI-deskundige Broeders. De
samenvattende conclusie van Jacobs is tot stand gekomen na de toepassing
van digitale onderzoekstechnieken waarover Broeders – volgens de
raadsvrouw – niet zei te beschikken.

Op 3 januari 2011 is de rapportage van de tCEAS verschenen. Hierin is verslag
gedaan van het hiervoor genoemde onderzoek van Bek Tek, Peller, Fransen &
Rijnders, en van Jacobs, en worden hun conclusies besproken. Vervolgens heeft de
tCEAS toegelicht om welke redenen zij geen taak ziet weggelegd voor een
driemanschap van de CEAS. In die motivering is onder meer de volgende passage
van belang:
“Als we aannemen dat de werkzaamheden van X2 niettemin tot valse
opnames hebben geleid, dan rijst de vraag of en hoe deze opnames in de
Nederlandse tapkamers konden worden opgenomen.
Het onderzoek van de technische commissie sluit een aantal scenario’s uit.
Het is geen afdoende verklarend scenario om te veronderstellen dat een
bandje met gemanipuleerde opnames werd meegenomen uit Turkije en
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heimelijk (buiten de tapkamers om) tussen andere opnames kon worden
gelegd, aangezien de door het Hof gebruikte opnames zijn aangetroffen op
de audiobanden (en voor zover van belang op de optical disks). Anders
gezegd: eventueel door X2 vervaardigde opnames zouden op een of andere
heimelijke manier op de (analoge) audiobanden of de (digitale) optical disks
terecht moeten zijn gekomen. De TCEAS overweegt dat dit een
organisatorisch bijzonder complexe operatie zou vergen. Voor sommige
gesprekken, zoals voor de onderzochte gesprekken A-3-24 (Kentucky) en A-434 (gijzeling Celik), geldt dat deze inhoudelijk niet van een zodanige aard zijn,
dat het zou zijn opgevallen als ze op ‘verkeerd’ moment waren gevoerd – en
daardoor op de daarmee corresponderende ‘verkeerde plaats’ op de optical
disk werden aangetroffen.
Met betrekking tot het gesprek A-1-1 was voor het Hof echter essentieel dat
het (tamelijk omfloerste) gesprek kort na de moord werd gevoerd. De
opname van dit gesprek op spoelenband 3281 was op een chronologisch
voorspelbare en correcte wijze opgeslagen. Dit maakt het niet aannemelijk
dat dit gesprek later tussen de bestaande bandopnames op de originele band
is geplakt/gelast, zo dat al mogelijk zou zijn geweest gegeven het feit dat
diverse sporen werden gebruikt. Twijfel over de praktische mogelijkheid
dienaangaande bestaat ook ten aanzien van het gesprek A-1-5. Indien het
naderhand tussenvoegen moet worden uitgesloten rijst de vraag hoe dan
door kwaadwillenden zoals degenen die beweerdelijk X2 opdracht hebben
gegeven, kon worden bewerkstelligd dat de vervalste opnames op het juiste
moment werden doorgebeld en vatbaar gemaakt voor tapopnames. De
TCEAS acht een dergelijke operatie nagenoeg onuitvoerbaar.”
In het herzieningsverzoek wordt vervolgens ingegaan op de oordelen van de tCEAS
en met name op de aangehaalde passage. In de motivering worden manco’s
ontwaard, die in het herzieningsverzoek als vier “blinde vlekken” worden
bestempeld.
In de eerste plaats wordt gewezen op het rapport van A. de Bruijn RE RA, van
PricewaterhouseCoopers van 25 augustus 2003, genaamd: “A & K-analyse op een
vijftal interceptie organisaties en –systemen” (het PWC-rapport).22
Mogelijk wordt de voor ons belangrijkste conclusie van dat rapport gevonden op
pagina 13:
“Algemene conclusie inzake de technische beveiliging van de interceptie
systemen

22

Bijlage 42 van het herzieningsverzoek d.d. 18 april 2011. Het PwC-rapport is ook toegankelijk op
internet. Het rapport wordt hieronder uitgebreid besproken in de paragrafen 4.6 en 4.7 van deze
conclusie.
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Voor het merendeel van de onderzochte interceptie systemen (drie van de vijf)
is het fundament van de technische beveiliging ontoereikend. In alle gevallen
is dit het gevolg van het feit dat het interceptie systeem voor het afdwingen
van beveiliging op cruciale wijze vertrouwt op de (lokale) cliëntsoftware op
de uitwerkstations. Personen met logische toegang tot uitwerkstations of het
netwerk (zoals, maar niet beperkt tot, gewone gebruikers) zijn in principe in
staat tot:
- onbevoegde inzage van getapte boodschappen.
- onbevoegde wijziging of vernietiging van getapte boodschappen.
- onbevoegde wijzigingen in autorisaties in het interceptie systeem.
- onbevoegde wijziging of vernietiging van log gegevens.
In een enkel geval is het zelfs relatief eenvoudig mogelijk gebleken om
beschikking te krijgen over het wachtwoord van de beheerder zodat verdere
manipulatie kan plaatsvinden vanuit de standaard uitwerksoftware. We
merken op dat deze constatering in het bijzonder betekent dat indien een van
de bedoelde interceptie systemen meerdere gebruikersgroepen bedient, dat
dan de compartimentering van tapgegevens derhalve niet gegarandeerd is:
er kan niet worden uitgesloten dat de ene gebruikersgroep toegang kan
verkrijgen tot de gegevens van de ander. Een van de bedoelde interceptie
systemen werd gebruikt in een dergelijke opzet.”
In de mondelinge toelichting ter terechtzitting van de Hoge Raad van 7 februari
2012

trekt

de

raadsvrouw

in

dit

verband

een

parallel

met

de

herzieningsjurisprudentie inzake de geursorteerproef,23 waarin defecten bij de
uitvoering van de proef afdeden aan de betrouwbaarheid van het resultaat. Bij brief
van 5 maart 2012 onderstreept de raadsvrouw dat eerst na de door
PricewaterhouseCoopers in 2003 geconstateerde hiaten in de technische
beveiliging van de Nederlandse tapkamers een aanvang is gemaakt met het
invoeren van technische procedures voor verificatie en authenticatie die in 1997 in
de ‘justitiële tapinterface specificatie’ (JTS) reeds waren voorgeschreven. Deze
specificatie moet volgens de raadsvrouw worden gezien als een uitwerking van de
(ministeriële) Regeling informatiebeveiliging van 17 maart 1997, die op haar beurt
gebaseerd is op de Politiewet 1993. Onder meer hieruit volgt dat de wijze waarop
de tapkamers tot 2003 functioneerden, niet voldeed aan de eisen die daaraan ten
behoeve van de betrouwbaarheid “wettelijk” waren gesteld, aldus de raadsvrouw
bij brief van 5 maart 2012.24

23

HR 22 april 2008, ECLI:NL:HR:2008:BC8789. Ik kom hierop terug in paragraaf 4.7.

24 Op (verscheidene onjuistheden in) deze argumentatie van de raadsvrouw kom ik terug in onderdeel

4 van deze conclusie, en met name paragraaf 4.4, die handelt over de justitiële tapinterface
specificatie (JTS).
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Voorts wordt in het herzieningsverzoek gewezen op zorgwekkende mededelingen
van een vertrouwenspersoon met informatie over het interceptiesysteem dat
indertijd in gebruik was bij de Nederlandse politie.25 Een en ander maakt de
manipulatie van de geluidsopnames in Nederlandse interceptiesystemen zonder
meer mogelijk, aldus het herzieningsverzoek.
Als tweede blinde vlek van de tCEAS wordt in het herzieningsverzoek genoemd dat
de tCEAS voorbij gaat aan onregelmatigheden die kunnen worden verklaard door
het wissen en achteraf invoegen van gefabriceerde gesprekken, zoals het abrupt
eindigen van sommige tapgesprekken, bijvoorbeeld in (A-1-4 en) A-1-5. Bovendien
heeft de tCEAS geen onderzoek laten doen naar de authenticiteit van de
gegevensdragers zelf. De gebruikte ‘optical disc’ (MO-schijf) was bijvoorbeeld,
anders dan aanvankelijk te kennen werd gegeven, wel degelijk ‘rewritable’.
Het achterwege laten van het verhoor van de politietolk Çetinkaya (beweerdelijk
zelfs de bron van de CID-informatie waarop het onderzoek tegen Baybaşin zou zijn
aangevangen)26 en van de anonieme informanten (klokkenluiders) die werkzaam
waren binnen het kernteam Noord- en Oost-Nederland (KNON),27 wordt als derde
blinde vlek aangemerkt.
De vierde bij het herzieningsverzoek naar voren gebrachte blinde vlek hangt samen
met het auditieve onderzoek dat de tCEAS zelf heeft verricht aan gesprekken A-1-5
en A-4-34, waaronder een gesprek in het Koerdisch, terwijl de tCEAS op dat
moment alleen beschikte over een Turkse tolk. Aldus wekt het verbazing dat de
tCEAS haar eigen conclusies voor die van de ter zake deskundigen in de plaats stelt,
aldus telkens de raadsvrouw.

25

Zie bijlage 43, een e-mail van 5 augustus 2010.
Daarover meer in onderdeel 19.
27 Zie de bij notariële akte neergelegde verklaring van de Expertgroep Klokkenluiders die als bijlage 26
is gevoegd bij het herzieningsverzoek. De verklaring van de bron daarvan (Karst) komt in onderdeel
18 ter sprake.
26
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3.1. Algemene noties van feitenonderzoek

Inleiding

De opzet van het technisch onderzoek naar de authenticiteit en integriteit van de
telefoontaps, berust op een gedachtegang die ik hieronder zal toelichten. Ik heb in
dit technische onderdeel van het herzieningsonderzoek gekozen voor een bepaalde
methodiek en voor een onderzoek in een tweetal onderzoekspijlers. In paragraaf
3.1 zal ik in algemene bewoordingen stilstaan bij de fundamenten voor die keuze.
Ik noem die fundamenten ‘noties’. In paragraaf 3.2 motiveer ik waarom de in
paragraaf 3.1 beschreven noties hebben geleid tot de gekozen onderzoeksopzet. In
paragraaf 3.3 doe ik globaal verslag van de feitelijke gang van zaken met betrekking
tot het technisch onderzoek.

Notie 1: Oorzaak en gevolg

Ik citeer:
“Waarom gaat het bij het bewijs? Bij het bewijs wordt getracht zekere
afgeloopen gebeurtenissen - c. q. het strafbare feit en wat daarmede in
verband stond — te reconstrueeren en wel aan de hand van de sporen, welke
die gebeurtenissen hebben kunnen doen ontstaan, hetzij in de buitenwereld
(bloedsporen, vingerafdrukken, enz. enz.,) hetzij in het bewustzijn van
menschen (van verdachten, getuigen, deskundigen). Die sporen, het
bewijsmateriaal, worden reeds tijdens het voorbereidende onderzoek
verzameld en, voor zoover noodig, in verbalen vastgelegd. Bij het
eindonderzoek wordt getracht den rechter het bewijs van de telastlegging te
leveren, door hem in kennis te brengen met de sporen, d. w. z. met feiten of
omstandigheden, welke in onderling verband hem tot de reconstructie van
zekere afgeloopen gebeurtenissen met eene voldoende mate van zekerheid
in staat stellen.”1
Deze woorden zijn uitgesproken op 28 februari 1918 door de toenmalige minister
van Justitie Bastiaan Ort bij gelegenheid van de bespreking van het mede door hem

1

Kamerstukken II 1917/18, 77, nr. 1, p. 59. Ik heb ervoor gekozen dit citaat niet cursief weer te geven
teneinde de cursivering in het origineel zichtbaar te laten.
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opgestelde concept voor een nieuw wetboek van strafvordering met de Commissie
van voorbereiding van de Tweede Kamer.
De uitspraken van de minister getuigen m.i. van fundamenteel inzicht. De
feitenonderzoeker in een strafzaak, zoals een rechercheur, een officier van justitie,
een rechter, speurt niet naar universele wetmatigheden in de wereld om ons heen.
Hij doet onderzoek naar een specifiek voorval, naar een onheilsgebeurtenis, zoals
een delict of een andere aangelegenheid van feitelijke aard. Thans is bijvoorbeeld
de kernvraag of de (vermeende) resultaten van telefoontaps die ten laste van
Baybaşin voor het bewijs zijn gebruikt door heimelijke en malicieuze manipulaties
tot stand zijn gekomen.
De hier bedoelde aangelegenheden betreffen telkens de toedracht van een
gebeurtenis uit het verleden. Het verleden is niet meer vatbaar voor rechtstreekse
waarneming. Het enige wat een onderzoeker in dat geval nog kan doen, is het
bestuderen van de sporen die de gebeurtenis eventueel heeft achtergelaten.
Een voorbeeld. Naar aanleiding van een woninginbraak is een verdachte
aangehouden. De bloedspat die in de woning is aangetroffen, is onderworpen aan
DNA-onderzoek. De DNA-kenmerken die hierbij van het spoormateriaal zijn
vastgesteld, stemmen volgens het deskundigenrapport geheel overeen met de
DNA-kenmerken

in

het

genoom

van

de

verdachte.

Wat

zegt

dit

onderzoeksresultaat over de schuld van de verdachte? Is deze DNA-match tot stand
gekomen doordat het onderzochte bloed afkomstig is van de verdachte en doordat
het laboratorium de DNA-profielen van het spoor en van het referentiemateriaal
vervolgens correct heeft bepaald? Is dit bloedspoor veroorzaakt bij gelegenheid van
een door de verdachte begaan delict?
Een meer alledaags voorbeeld. De rechter verhoort een getuige. De rechter kan niet
in het brein van deze getuige binnendringen en heeft niets beters dan het orale
verslag dat deze (naar wij hopen: integere) getuige adequaat tracht te geven van
herinneringsbeelden die bij hem op geleide van de vragen opkomen. De rechter
neemt dus slechts kennis van het resultaat van dit getuigenverhoor (de gegeven
antwoorden), en dat is weer een resultaat van een al dan niet correcte waarneming
van de getuige, van een al dan niet correcte inprenting in zijn brein en van andere
cognitieve processen die hierbij een rol van betekenis spelen, zoals de keuze om al
dan niet eerlijk te spreken op basis van veronderstelde kosten versus baten.
Deze twee voorbeelden illustreren wat minister Ort betoogde in het hierboven
vermelde citaat. Onder vrijwel alle omstandigheden geldt dat het enige dat wij nog
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rechtstreeks kunnen waarnemen betreft: de effecten, tekens en sporen, of met één
ander woord: de gevolgen van een gebeurtenis uit het verleden. De gebeurtenis
zelf, dat wil zeggen: de oorzaak van die gevolgen, valt buiten onze
waarnemingshorizon. Het is van essentieel belang om voor ogen te houden dat op
de veiliggestelde sporen géén etiket is aangebracht met informatie over de wijze
waarop dat spoor tot stand is gekomen. Evenmin beschikken wij over een glazen
bol waarmee wij het ontstaan van het spoor alsnog rechtstreeks kunnen
waarnemen.2
Voor de rechter geldt dit alles evenzeer. De rechter neemt dus kennis van het
resultaat van feitenonderzoek aan een spoor, en hij kan slechts trachten daaruit te
reconstrueren op welke wijze dat spoor is ontstaan.
Een arts ondervindt hetzelfde probleem. De arts ‘ziet’ geen aandoening wanneer
een patiënt op een consult klaagt over pijn in zijn gewrichten. De arts doet een
waarneming van de gevolgen van een mogelijke aandoening: zij hoort de klacht, zij
ziet lichte zwellingen, en zij neemt een verkleuring rond enkele gewrichten van de
patiënt waar. Zijn dat gevolgen (‘symptomen’) van artrose, reumatische artritis of
van hemochromatose? Vervolgonderzoek leidt tot nieuwe waarnemingen van
gevolgen van de aandoening, te weten de resultaten van bijvoorbeeld
bloedonderzoek of van onderzoek met medische beeldvormende technieken, zoals
een röntgenfoto of het beeldmateriaal van een MRI-scan.
De moeilijkheid is steeds dat de door de arts waargenomen symptomen
verscheidene oorzaken kunnen hebben. Medische klachten zijn immers zelden
specifiek voor één ziekte of één oorzaak. De symptomen passen vaak bij meer
ziektebeelden of bijvoorbeeld bij de inwerking van gif of geweld. Juist om die reden
probeert de arts alleen diagnostisch onderzoek te doen waarvan de resultaten het
vermogen hebben om onderscheid te maken, met andere woorden: te
‘discrimineren’ tussen de mogelijke oorzaken van de klachten.
Dit inzicht gaat ook op in een forensische context. Het komt slechts zelden voor dat
de bevindingen van justitieel onderzoek zich één-op-één laten verklaren. Stille
getuigen spreken niet voor zich. Zij vertellen geen eenduidig verhaal. De sporen, de

2

Voor de goede orde: beeldmateriaal van een gebeurtenis biedt evenmin de mogelijkheid om die
gebeurtenis zelf waar te nemen. Wat de kijker waarneemt is niets anders dan een beeldregistratie
van een voorval. Daarmee kan geknoeid kan zijn. De registratie kan door de onvermijdelijke selectie
een verkeerde indruk wekken. Evenzo kan (de waarneming van) het geluidsmateriaal van een
tapgesprek niet worden gelijkgesteld met (de waarneming van) het tapgesprek zelf.
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tekens en de signalen die aan forensisch onderzoek worden onderworpen, zijn
doorgaans voor meerderlei uitleg vatbaar.
De rechter en de arts zien zich dus gesteld voor een gelijksoortige problematiek. Zij
kunnen meestal vrij goed voorspellen wat de gevolgen zullen zijn indien een
bepaalde oorzaak zich voordoet. Als een patiënt bijvoorbeeld lijdt aan
hemochromatose, een ijzerstapelingsziekte, zal dat bij een bloedonderzoek
hoogstwaarschijnlijk resulteren in de waarneming van een verhoogd hemoglobineen ferritinegehalte. Indien een inbreker zich bij het plegen van een inbraak
verwondt en ter plaatse bloed achterlaat, komt het DNA-profiel van het
celmateriaal in het veiliggestelde bloedspoor overeen met het DNA-profiel van het
wangslijm dat van de inbreker als referentiemateriaal wordt afgenomen. Als een
individu telefonisch opdracht geeft tot een moord en de door hem gebruikte
telefoonlijn wordt afgeluisterd, zal dat naar alle waarschijnlijkheid resulteren in een
transcript waarin wij kunnen lezen dat deze persoon zijn gesprekspartner opdracht
geeft tot een moord.
Deze laatste voorbeelden illustreren het redeneren van oorzaken naar
(waarneembare) gevolgen. Dat is meestal niet heel moeilijk.3 Meer complex is het
redeneren van waargenomen gevolgen naar de onzichtbare oorzaak ervan.4 De
feitenonderzoeker, in mijn voorbeelden een arts of een jurist, is onzeker over de
oorzaak van de waargenomen gevolgen. Hij wil bepalen in welke mate de
waarnemingen zijn onzekerheid over de oorzaken reduceren. Hij zoekt een
3 In literatuur over causaliteit wordt reeds lang

het hier bedoelde onderscheid gemaakt tussen ‘causes
of effects’ (CoE) en ‘effects of causes’(EoC). John Stuart Mill (1806-1873) betoogde in 1843: “And since,
as a general rule, the effects of causes are far more accessible to our study than the causes of effects,
….” Zie J.S. Mill, A System of Logic. Ratiocinative and Inductive. Presenting a Connected View of the
Principles of Evidence and the Methods of Scientific Investigation, New York: Harper & Brothers 1882,
p. 322.
Zie verder: A.P. Dawid, M. Musio & S.E. Fienberg, ‘From statistical evidence to evidence of causality’,
Bayesian Analysis 2016 (11), p. 725-752, met name p. 728;
A.P. Dawid, D.L. Faigman & S.E. Fienberg, ‘Fitting science into legal contexts: Assessing effects of
causes or causes of effects?’ Sociological Methods and Research 2014 (3), p. 359-421;
J. Pearl, ‘Causes of Effects and Effects of Causes’, Sociological Methods and Research 2015 (1), p. 149164;
A.P. Dawid, D.L. Faigman & S.E. Fienberg, ‘On the Causes of Effects. Response to Pearl’, Sociological
Methods and Research 2015 (1), p. 165-174.
Ten slotte: J. Pearl, Causality. Models, Reasoning, and Inference, Cambridge: Cambridge University
Press 2009, met name p. 427 (uit een rede uit 1996, ‘The Art and Science of Cause and Effect’, die in
dit boek als epiloog is gepubliceerd).
4 Zie C.E.H. Berger, ‘Criminalistiek is terugredeneren’, NJB 2010, p. 784-789.
Zie ook: S.N. Goodman, ‘Toward Evidence-Based Medical Statistics. 1: The P Value Fallacy’, Annals of
Internal Medicine 1999, Volume 130 (12), p. 995-1004, met name p. 996-997. Dit artikel en een
vervolgartikel hebben overigens als onderwerp de medische statistiek, en met name het
veelvoorkomende misverstand dat de p-waarde gelijk is aan de kans dat de nulhypothese toch juist
is, terwijl die waarde in werkelijkheid correspondeert met de kans dat de onderzoeksbevindingen zich
voordoen als de nulhypothese juist is.
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‘verklaring’ voor de door het feitenonderzoek verkregen bevindingen. Betekenen
de pijn- en vermoeidheidsklachten bijvoorbeeld dat de patiënt lijdt aan hemochromatose? Of heeft de patiënt zich overbelast bij het sporten? Indien het DNAprofiel dat van een bloedspoor is vastgesteld, volgens het deskundigenrapport
volledig overeenkomt met het DNA-profiel uit het referentiemateriaal dat
afkomstig is van de verdachte, is die verdachte dan de bron van het bloedspoor? Of
is het bloedspoor afkomstig van een ander individu dat toevallig over hetzelfde
DNA-profiel beschikt c.q. van een ander individu van wie het andersluidende DNAprofiel door de deskundige abusievelijk foutief is bepaald? Heeft de verdachte
tijdens het afgeluisterde telefoongesprek werkelijk opdracht gegeven tot een
moord? Of had de onschuldige verdachte zijn telefoontoestel op dat moment
uitgeleend aan zijn criminele broer?
Uiteraard kan de rechter, net als een arts, vervolgonderzoek (laten) verrichten en
daarin de verschillende mogelijke oorzaken voor de eerdere onderzoeksresultaten
de revue laten passeren. Eventueel kunnen allerlei verklaringen in redelijkheid
worden uitgesloten. Net zo lang totdat naast één plausibele verklaring alleen nog
maar buitenissige verklaringen resteren.5 Op zo’n moment is het wellicht
verantwoord om de sprong naar een bewezenverklaring c.q. een diagnose te
maken, maar problematisch blijft het wel.6 Het roept kritische vragen op: wanneer
is een verklaring of hypothese buitenissig en wanneer is zij plausibel? Onder welke
voorwaarden mag een alternatieve verklaring of hypothese worden genegeerd?

Terwijl ‘oorzaak’ en ‘gevolg’ begrippen zijn die een van ons onafhankelijke
werkelijkheid veronderstellen, gaan de volgende noties over de wijze waarop de
onderzoeker die werkelijkheid kan (leren) kennen.

5

In een medische context wordt deze vorm van klinisch redeneren ‘differentiële diagnose’ genoemd.
Zie (beschrijvend) D.A. Albert, R. Munson & M.D. Resnik, Reasoning in Medicine. An Introduction to
Clinical Inference, Baltimore: The John Hopkins University Press 1988, met name p. 202-203.
6 Prof. H. Prakken vraagt aandacht voor een redeneervorm waarbij (rechtstreeks) van bewijsmateriaal
naar conclusies (over de toedracht van een delict) wordt geargumenteerd op basis van ‘algemene
ervaringsregels’ (generalisaties), en het stellen van kritische vragen over de geldigheid van die
generalisatie alsook over de eventuele toepasselijkheid van de uitzondering(en) daarop. Zie bijv.
H. Prakken, ‘On direct and indirect probabilistic reasoning in legal proof’, Law, Probability & Risk 2014
(13), 3-4, p. 327-337; H. Prakken, ‘Strafrechtelijk bewijzen: met Bayes of met verhalen? Of is er een
derde weg?’ Expertise en Recht 2014 (1), p. 4-9. In een artikel van mijn hand, ‘Matters of Fact’,
Strafblad 2014 (6), p. 421-431, waaraan ik verscheidene passages uit deze conclusie heb ontleend,
beschrijf ik die (‘directe’) redeneerwijze, vergezeld van enkele kritische opmerkingen. Ik heb overigens
niet willen betogen dat deze redeneerwijze logische grondslag ontbeert. Prakken heeft mij in elk geval
van het tegendeel overtuigd. Zie ook: H. Prakken, ‘Een reactie op H.W.J. de Groot: Moord op de A73’,
Expertise en Recht 2016 (2), p. 63-70.
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Notie 2: Waarneming en interpretatie7

Rationeel redeneren

Als iets het voorlopige succes van onze diersoort kan verklaren is het, meen ik, de
wetenschap en de toepassing van een wetenschappelijke methode. Het is dus het
overwegen waard om bij dit vehikel aan te haken.8 Aan het toepassen van een
wetenschappelijke methode in een justitieel onderzoek kleven contextuele
beperkingen. De rechter doet, zoals gezegd, onderzoek naar de toedracht van een
of meer specifieke gebeurtenissen in het verleden. Zijn dataset is mede beperkt
door de mogelijkheden en resultaten van het opsporingsonderzoek.
Niettemin bestaat er een goed wetenschappelijk devies waarmee de rechter zijn
voordeel kan doen: de empirische cyclus.

Het wetenschapsbedrijf bestaat voor een deel uit het formuleren van een
probleemstelling op basis van data die een verklaring behoeven. In deze eerste
onderzoeksfase vormen data dus de aanleiding voor een probleemstelling.
Aansluitend volgt het opstellen van uiteenlopende hypothesen die een verklaring
zouden kunnen geven voor de gevonden data.9
Vervolgens treedt een cruciale vervolgfase in. In deze fase worden data verzameld
die het vermogen hebben om onderscheid te maken tussen de opgestelde
hypothesen. Daarna worden die hypothesen aan toetsing onderworpen.10 Ik loop
enkele onderdelen van dit procedé stapsgewijs langs.

7 Dit onderwerp heb ik ook behandeld in hoofdstuk 6 van de tussenconclusie van 9 april 2013. Daaraan

heb ik diverse passages ontleend.
8 Zie bijvoorbeeld: C.E.H. Berger, De waarheidsvinding naar een hoger niveau (oratie Leiden), Leiden:
Universiteit Leiden 2017, p. 13: “Hoe komen mensen tot kennis op basis van waarnemingen? Hoe
stellen mensen hun overtuiging bij door wat zij waarnemen? Of hoe zouden ze dat althans moeten
doen voor een optimaal resultaat? Dat is een prachtige fundamentele wetenschappelijke vraag,
misschien wel de meest fundamentele vraag van de wetenschap. Tegelijkertijd is het voor juristen een
heel concrete vraag. Een vraag waar zij vrijwel dagelijks tegenaan lopen. Maar het geldt ook voor ieder
ander: wat betekenen onze waarnemingen voor de beslissingen die wij de hele dag door nemen, of dat
nu in een strafzaak is of bij het oversteken van de straat.”
9 Ik bedoel hier de ‘abductieve’ fase, oftewel ‘the investigational phase’, die ‘findings-led’ is: de
‘factfinder’ doet waarnemingen en zoekt vervolgens naar hypothesen die voor onderzoek in
aanmerking kunnen komen omdat zij een verklaring kunnen geven voor de waarnemingen.
10 Ik bedoel hier ‘the evaluative phase’, die ‘hypothesis-led’ is. In die fase zijn hypothesen reeds
opgesteld en speurt de ‘factfinder’ vervolgens naar waarnemingen die daarop een nieuw licht kunnen
werpen.
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Het vergaren van data vindt plaats door het verrichten van ‘waarnemingen’. Deze
waarnemingen omvatten niet alleen de puur zintuiglijke waarneming van de
werkelijkheid, maar ook de waarneming met behulp van instrumenten, het
resultaat van de meting van natuurkundige grootheden, en het resultaat van de
toepassing van andere methoden en technieken waarmee informatie wordt
gegenereerd.
De door waarnemingen verkregen data leiden niet categorisch tot gevolgtrekkingen
van een meer universele aard. Een dergelijk redeneerproces, dat ook wel inductie
wordt genoemd, brengt namelijk geen absolute waarheden voort. Er bestaan
vrijwel

altijd

alternatieve

verklaringen

voor

de

observaties

en

de

onderzoeksbevindingen.11
Aan de hand van de gekozen probleemstelling stelt de onderzoeker om die reden
ten minste twee contraire hypothesen op die een verklaring zouden kunnen bieden
voor de waargenomen data. De onderzoeker wil immers weten wat de
waarnemingen te zeggen hebben in het licht van de verschillende hypothesen die
hij onderzoekt. Hij stelt zich met andere woorden de vragen: welke hypothese
verklaart de waarnemingen het beste? in de richting van welke hypothese wijzen
de waarnemingen het meest?12
De onderzoeker beantwoordt deze vragen door uit de opgestelde hypothesen
voorspellingen af te leiden die verschillen naar gelang de hypothese van waaruit zij
zijn afgeleid. De hypothesen worden getoetst door (nieuwe) waarnemingen te
verrichten en door te beoordelen in hoeverre de waarnemingsresultaten
overeenstemmen met die uiteenlopende voorspellingen.
De vergaarde data kunnen de waarschijnlijkheid van de hypothesen ten opzichte
van elkaar veranderen, en in zoverre de ene hypothese steunen en daarmee de
andere hypothese ondergraven. Een en ander is afhankelijk van de kansen op de
data, onderzoeksresultaten c.q. waarnemingen onder de hypothesen die aan
toetsing worden onderworpen. De vraag is steeds: in welke mate vallen deze
waarnemingen méér te verwachten ingeval de ene hypothese waar is dan ingeval
11

Alleen als de onderzoeker alle alternatieve verklaringen categorisch kan uitsluiten, resteert een
verklaring voor de onderzoeksbevindingen waarvan de juistheid absoluut zeker is. Deze ‘aanvaarding’
is echter geen voorbeeld van inductie, maar van deductie.
12 De keuze voor die twee hypothesen is niet neutraal; het gaat om verhoudingen tussen de gekozen
hypothesen. Ook als het bewijsmateriaal zeer veel sterker in de richting van de eerste hypothese wijst
dan in de richting van de tweede hypothese, is daarmee nog niet aangetoond dat het bewijsmateriaal
die eerste hypothese ook in absolute zin (zeer) waarschijnlijk juist maakt. Er kan een derde hypothese
zijn die het bewijsmateriaal nóg beter voorspelt dan de eerste hypothese doet. Ik kom hierop terug in
de bespreking van notie 4.
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de andere hypothese waar is? Met andere woorden: in welke mate voorspelt de
ene hypothese de waarnemingen beter dan de andere hypothese dat doet?
Van de onderzochte hypothesen krijgt de hypothese waarin de waarnemingen in
die zin het beste ‘passen’ ten opzichte van de andere, alternatieve hypothese meer
steun, en de alternatieve hypothese daardoor verhoudingsgewijs minder steun.13
Daarmee interpreteert de onderzoeker de resultaten binnen de context van de
zaak.

Illustratie I: hemelmechanica

De mens heeft al heel lang de nachtelijke sterrenhemel geobserveerd, en
gefilosofeerd over de plaats van de aarde in het universum. Eeuwenlang hebben
geocentrische en heliocentrische wereldbeelden elkaar beconcurreerd. Meer
verfijnde waarnemingen, al dan niet met optische instrumenten, bijvoorbeeld van
de bewegingen van de maan en de planeten aan het firmament, van de
schijngestalten van Venus en Mercurius, van de manen van Jupiter, enzovoorts
leidden telkens tot aanpassingen van deze wereldbeelden. Een kerkelijk proces
tegen Galilei en nog enkele eeuwen later, is thans het geocentrische wereldbeeld
verlaten en is algemeen geaccepteerd dat de zon een ster is als vele andere, en dat
de aarde en de zon als gevolg van de zwaartekracht om een gemeenschappelijk
zwaartepunt binnen de zon draaien, en dit terwijl niemand dat ooit daadwerkelijk
heeft waargenomen. Deze (heliocentrische) hypothese is algemeen geaccepteerd
omdat zij de betere en meer eenvoudige verklaring geeft voor een veelvoud aan
waarnemingen, en omdat zij niet is weerlegd door andere waarnemingen. Kortom,
de gangbare beschrijving van het zonnestelsel is de uitkomst van een interpretatie
van vele tot nu toe verrichte waarnemingen.

Dat geeft me de gelegenheid aan te haken bij een andere notie: zonder kennis van
de hemelmechanica en daarmee zonder ‘verklarend mechanisme’ voor het
13

Zie bijvoorbeeld C.E.H. Berger, De waarheidsvinding naar een hoger niveau (oratie Leiden), Leiden:
Universiteit Leiden 2017, p. 3-4, onder meer: “Het is dus niet voldoende om te kijken hoe goed de
resultaten van het forensisch onderzoek passen bij één hypothese. Het is essentieel om te bekijken hoe
goed de resultaten bij een alternatieve hypothese passen. Ook in het inquisitoire Nederlandse
rechtssysteem is er zo een competitie tussen hypothesen in het hoofd van een ieder die geïnteresseerd
is in waarheidsvinding. De conventie is dat de eerste hypothese die van de aanklager is, en de tweede
die van de verdediging. In een rationele interpretatie leiden de onderzoeksresultaten tot een update
van de waarschijnlijkheid van twee hypothesen ten opzichte van elkaar: een verandering in hun
onderlinge kansverhouding.”
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optreden van onder andere de seizoenen op aarde, de zonsopkomst en
zonsondergang, zonsverduisteringen, en de retrograde beweging van Mars, zou de
gangbare beschrijving van ons zonnestelsel nooit de huidige graad van acceptatie
hebben bereikt. Hierop kom ik terug bij de bespreking van notie 3.

Illustratie II: vergelijkend DNA-onderzoek

Ik schets een alledaags voorbeeld in een forensische context. Een forensisch DNAdeskundige onderwerpt de bemonstering van sporenmateriaal aan een
vergelijkend DNA-onderzoek. Met behulp van onderzoeksapparatuur en een ‘DNAkit’ van reagentia worden (langs inmiddels geautomatiseerde weg) ruwe data
gegenereerd, bestaande uit de grafische presentatie van een patroon van pieken
en piekjes (een ‘elektroferogram’). Op basis van zijn deskundigheid en ervaring
wijst de deskundige hierin met behulp van software pieken aan die naar zijn oordeel
corresponderen met DNA-kenmerken van de bron(nen) van het onderzochte
sporenmateriaal. Dat is in het geval van minimale of aangetaste biologische sporen
geen sinecure.14 Dit illustreert dat een numeriek DNA-profiel, waarbij piekposities
cijfermatig zijn uitgedrukt, in zekere zin het resultaat is van interpretatie, gebaseerd
op de resultaten van metingen aan celmateriaal.
Daarna verricht de deskundige DNA-onderzoek aan het referentiemateriaal. In de
hierdoor verkregen ruwe data wijst hij de pieken aan die naar alle
waarschijnlijkheid DNA-kenmerken van de bron van het referentiemateriaal
vertegenwoordigen.
Vervolgens vergelijkt de DNA-deskundige de resultaten. Laten we aannemen dat de
deskundige bij deze vergelijking uitsluitend overeenkomsten waarneemt in de
pieken die volgens hem DNA-kenmerken representeren en geen ‘onverklaarbare’
verschillen. Dit resultaat van vergelijking heet een ‘match’.
De deskundige zal nu moeten beoordelen wat de betekenis is van de door hem
waargenomen overeenkomsten in DNA-kenmerken. Hij interpreteert wederom zijn
waarnemingen. Daartoe is wetenschappelijke kennis vereist, met name van
(populatie)genetica en statistiek. Overeenkomsten in kenmerken zijn namelijk

14

A.D. Kloosterman & A.J. Meulenbroek, ‘DNA-onderzoek van minimale biologische sporen;
‘gevoelige problematiek’’, Expertise en Recht 2010 (4), p. 108-120; A.J. Meulenbroek, De essenties van
forensisch biologisch onderzoek. Humane biologische sporen en DNA, Deventer: Uitgeverij Paris 2009,
p. 204-208.
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uitsluitend indicatief als je weet hoe uniek die kenmerken zijn.15 Aan de hand van
populatiegegevens berekent de deskundige de zeldzaamheidswaarde van de
waargenomen combinatie van DNA-kenmerken, en daarmee de kans dat deze
overeenkomst in DNA-kenmerken (een ‘match’) wordt aangetroffen ingeval de
bron van het spoor een ander, onbekend, niet aan de referent verwant individu is.
Die kans heet de ‘random match probability’.
Indien die kans gering is en de DNA-kenmerken dus zeldzaam zijn, ondermijnt dat
de hypothese dat de bron van het spoor een onbekend, niet aan de referent
verwant individu is ten opzichte van de hypothese dat de referent de bron is van
het spoor. Daarop kom ik terug bij de bespreking van notie 4.

Met het voorgaande tracht ik het volgende inzicht te illustreren. Na afloop van een
eerste onderzoeksfase, waarin waarnemingen juist de aanleiding zijn voor een
probleemstelling en het opstellen van hypothesen, treedt een cruciale vervolgfase
in waarin waarneming en interpretatie plaatsvinden in het licht van hypothesen die
vooraf zijn geëxpliciteerd.

Verwachtingseffecten en (andere) cognitieve vertekeningen

Subjectieve elementen in zowel de waarneming als in de interpretatie zijn
menselijkerwijs

onvermijdelijk.

In

de

cognitieve

psychologie

en

de

wetenschapsfilosofie wordt aangenomen dat het proces van waarnemen een
beroep doet op het referentiekader van de waarnemer en dat waarneming
daardoor ‘theoriegeladen’ is.16 Voor op andere wijze dan door zintuiglijke
waarneming verkregen onderzoeksdata geldt deze onvermijdelijkheid eveneens.
Ook het scheiden van ‘het signaal’ en ‘de ruis’ in de ruwe onderzoeksdata vergt
doorgaans persoonlijke kennis en opleiding van de onderzoeker. Daarmee doen
ongewenste artefacten hun intrede. Zoals bij ieder mens wordt de waarneming van
de onderzoeker vertroebeld door verwachtingseffecten en andere cognitieve

15

Zie onder veel meer: A.P.A. Broeders, Op zoek naar de bron (diss. Leiden), Deventer: Kluwer 2003,
p. 127 e.v.
16 “De theoriegeladenheid van de waarneming” is een kernelement in de kentheorie van de
wetenschapsfilosoof K.R. Popper. Kwestieus is of hij degene was die dit concept muntte. In elk geval
was hij zeer waarschijnlijk schatplichtig aan de Duitse psycholoog Otto Selz (1881 – 1943); zie M. ter
Hark, ‘Searching for the Searchlight Theory: From Karl Popper to Otto Selz’, Journal of the History of
Ideas 2003 (3), p. 465-487. Zie verder een lezenswaardig artikel over dit onderwerp:
G.E.M. Anscombe, ‘On Brute Facts’, Analysis 1958 (3), p. 69-72.
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vertekeningen. Bekendheid met contextinformatie en/of een sterke gevoelsmatige
verbondenheid met één van de partijen in het geding, het zijn beide aspecten die
een risico voor de waarheidsvinding in zich bergen. Ook (of is het: vooral?)
deskundigen met de beste bedoelingen kunnen bij het trekken van conclusies
onbewust en ongewild worden beïnvloed door waarnemerseffecten, cognitieve
valkuilen, oftewel ‘biases’, bijvoorbeeld een ‘affiliatie-bias’.17
Om die reden is het in de wetenschap cruciaal om die subjectieve elementen te
onderkennen en te reduceren. De wetenschapsmethodologie behelst methoden
om de waarneming zo veel mogelijk te objectiveren, zoals door het reproduceren
van de data.
Hetzelfde geldt voor de interpretatie van de ruwe onderzoeksdata waarin het
onderzoek heeft geresulteerd. Met de transparante toepassing van logische
methoden wordt objectiviteit beoogd.
‘Waarneming’ hoeft dan ook beslist niet te worden gerelativeerd als louter een
arbitraire perceptie van de werkelijkheid. Veel waarnemingen zijn onbetwist en
lenen zich probleemloos voor interpretatie onder de getoetste hypothesen. Er is
alleen mee gezegd dat een waarneming noodzakelijkerwijs plaatsvindt binnen een
paradigma en dat niet alleen interpretaties, maar ook waarnemingen (dus) in
beginsel voor discussie vatbaar zijn.

Notie 3: De noodzaak van een verklarend mechanisme en kennis van zaken

Door het interpreteren van de waarnemingen van gevolgen tracht de onderzoeker
zijn onzekerheid over de oorzaak van die gevolgen te reduceren. Het doen van
waarnemingen, het opstellen van hypothesen die een verklaring kunnen geven
voor die waarnemingen, het toetsen van de hypothesen door het verrichten van
nieuwe waarnemingen en het interpreteren van de resultaten ervan, vergt allerlei

17 A.P.A. Broeders, ‘De blinde onderzoeker’,

Trema 2009 (6), p. 237-243; A.P.A. Broeders, Op zoek naar
de bron (diss. Leiden), Deventer: Kluwer 2003, p. 425-435; D.C. Murrie & M.T. Boccaccini, ‘Adversarial
Allegiance among Expert Witnesses’, Annual Review of Law and Social Science 2015, afl. 11, p. 37-55;
H. Merckelbach, H.F.M. Crombag & P.J. van Koppen, ‘Hoge verwachtingen: Over het corrumperend
effect van verwachtingen op forensische expertise’, NJB 2003 (14), p. 710-716; P.J. van Koppen &
M. Malsch, Het praktisch nut van de Rechtspsychologie, Deventer: Kluwer 2008, p. 86-92;
H. Merckelbach, ‘Deskundigen in het traject naar herziening’, NJB 2016 (25), p. 1761-1766. Meer
algemeen: A. Tversky & D. Kahneman, ‘Judgment under Uncertainty: Heuristics and Biases’, Science
1974 (185), p. 1124-1131, ook gepubliceerd als appendix A in: D. Kahneman, Thinking, Fast and Slow,
New York: Farrar, Straus and Giroux 2011.
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kennis en techniek: kennis van het te onderzoeken vakgebied, alsook van
methodologie en statistiek, en kennis van de meetmethode en van de bij de meting
gebruikte technologie.18 Meten is alleen weten als je weet hoe je meet.

Neem bijvoorbeeld het experimentele onderzoek in de middeleeuwse
heksenprocessen. Wie minder woog dan haar omvang deed vermoeden, had iets
uit te leggen. Wie, hoewel geboeid en verzwaard met een steen, bleef drijven ook.
Zo’n waarneming ‘riep’ om een verklaring. Toch weten we nu dat er iets schort aan
deze meetmethoden. Er is namelijk nooit systematisch onderzocht of het
(soortelijk) gewicht c.q. het drijvend vermogen van een individu differentieert
tussen de schuld en de onschuld van een verdachte die wordt beschuldigd van
hekserij. En er is nog iets dat niet klopt. We menen nu te weten dat middeleeuwse
heksen niet bestaan. Zelfs als er met statistisch verantwoord onderzoek een
significant en omgekeerd evenredig verband zou worden gevonden tussen
enerzijds het (soortelijk) gewicht van een individu en anderzijds het optreden van
rampspoed in haar directe woonomgeving, zouden we dit moeten negeren. Met de
wetenschap van nu zouden we deze onderzoeksresultaten afdoen als berustend op
toeval. Als je maar vaak genoeg onderzoek doet, vind je altijd wel ergens een
‘significant’ verband. Bekend is bovendien dat correlatie geen causaliteit
impliceert. Wat er namelijk ontbreekt is een ‘verklarend mechanisme’. En dan
bedoel ik een doorwrocht, plausibel en werkend verklarend mechanisme, dat
consistent is met wat wij (denken te) weten over de wetten der fysica. Dus niet een
verklaring in de orde van grootte dat heksen nu eenmaal kunnen vliegen op
bezemstelen en om die reden lichter moeten zijn dan ‘normale’ mensen. “The devil
is in the detail”, wat dit betreft. Hoe zouden lichte mensen de wetten van de
zwaartekracht kunnen tarten? Langs welke gedetailleerde wegen zouden heksen
rampspoed kunnen veroorzaken, waar dat buiten het bereik van gewone mensen
valt?
Een beantwoording van die vragen vooronderstelt gedegen kennis van de fysica.
Datzelfde geldt bijvoorbeeld voor de arts die wordt geconfronteerd met de
buikklachten van een patiënt. Zonder enige fysische, medische en anatomische
kennis kan geen onderscheid worden gemaakt tussen een darmperforatie, een

18

Zie o.m. C.E.H. Berger, ‘Het juiste gewicht in de schaal’, Ars Aequi 2010, p. 499-501.
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maagzweer, een acute blindedarmontsteking, en het effect van een heimelijke
vervloeking waarbij de patiënt heftige buikpijnen zijn toegewenst.

Notie 4: Toetsing van ten minste twee contraire hypothesen

Toetsen en een ‘pasmaat’

Naar analogie van de methode van wetenschappelijk onderzoek kunnen bij
justitieel feitenonderzoek twee (of meer) verschillende hypothesen worden
opgesteld over de toedracht van het voorval dat onderwerp is van onderzoek.19 Die
hypothesen moeten elkaar uitsluiten; ze mogen niet beide waar kunnen zijn.20

19

In een drieluik van artikelen hebben prof. dr. ir. Berger en ik getracht een praktische uitwerking te
geven aan de toepassing van een ‘Bayesiaans denkraam’ bij het redeneren over bewijs in een justitiële
context. Feitenonderzoek heeft bij de toepassing hiervan een logische grondslag. Voor de goede orde:
in deze artikelenreeks hebben Berger en ik niet betoogd dat de rechter met behulp van een calculator
het bewijsmateriaal moet wegen. De rekenvoorbeelden in deze artikelen dienen ertoe de werking van
het Bayesiaanse redeneren inzichtelijk te maken.
Zie: C.E.H. Berger & D.J.C. Aben, ‘Bewijs en overtuiging: Rationeel redeneren sinds Aristoteles’,
Expertise en Recht 2010 (2), p. 52-56; C.E.H. Berger & D.J.C. Aben, ‘Bewijs en overtuiging: Redeneren
in de rechtszaal’, Expertise en Recht 2010 (3), p. 86-90; C.E.H. Berger & D.J.C. Aben, ‘Bewijs en
overtuiging: een helder zicht op valkuilen’, Expertise en Recht 2010 (5/6), p. 159-165. Zie ook
A.P.A. Broeders, ‘Forensisch bewijs’, in: M.M. Boone & C. Brants (red.), Criminologie en Strafrecht,
Den Haag: Boom Lemma 2013, p. 103-147, en met name p. 124-125 (“Als cijfers ontbreken”).
Zie over de toepassing van Bayesiaanse statistiek in de criminalistiek in het bijzonder:
A.P.A. Broeders, Op zoek naar de bron. Over de grondslagen van de criminalistiek en de waardering
van forensisch bewijs (diss. Leiden), Deventer: Kluwer 2003;
A.P.A. Broeders, Ontwikkelingen in de criminalistiek. Van vingerspoor tot DNA-profiel, van zekerheid
naar waarschijnlijkheid (oratie Maastricht), Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2005;
M.J. Sjerps, ‘Forensische statistiek en kansrekening: interpretatie van bewijs’, in: A.P.A. Broeders &
E.R. Muller (red.), Forensische wetenschap. Studies over forensische kennis en organisatie, Deventer:
Kluwer 2008, p. 467-496 (hoofdstuk 16);
C.E.H. Berger, De waarheidsvinding naar een hoger niveau (oratie Leiden), Leiden: Universiteit Leiden
2017.
Ik wijs bovendien op: H. Philipse, ‘Probability Arguments in Criminal Law. Illustrated by the Case of
Lucia de Berk’, Utrecht Law Review 2015 (1), p. 19-32.
Engelstalige vakliteratuur:
B. Robertson, G.A. Vignaux & C.E.H. Berger, Interpreting Evidence. Evaluating Forensic Science in the
Courtroom, Chichester: John Wiley & Sons 2016;
D.J. Balding & C.D. Steele, Weight-of-evidence for Forensic DNA Profiles, Chichester: John Wiley & Sons
2015;
C. Aitken & F. Taroni, Statistics and the Evaluation of Evidence for Forensic Scientists, Chichester: John
Wiley & Sons 2004.
Ten slotte meer in algemene zin over Bayesiaanse statistiek: A. Slotboom, Statistiek in woorden,
Groningen: Noordhoff Uitgevers 2012, onder het lemma ‘Bayesiaanse statistiek’, p. 20-22.
20 Onder ‘contrair’ wordt verstaan: de hypothesen mogen niet tegelijkertijd waar kunnen zijn; de
hypothesen sluiten elkaar uit, bijv. “deze auto is wit” en “deze auto is zwart” (deze uitspraken zijn
‘mutually exclusive’). De getoetste hypothesen hoeven echter niet noodzakelijkerwijs tezamen alle
mogelijkheden te dekken, zoals twee contradictoire hypothesen wél doen, bijv. “deze auto is wit” en
“deze auto is niet wit” (deze uitspraken zijn ‘collectively exhaustive’).
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Uit deze hypothesen kunnen voorspellingen worden afgeleid: welke waarnemingen
zouden mogen worden verwacht indien de desbetreffende hypothese waar is? Die
voorspellingen kunnen vervolgens worden getoetst aan reeds verkregen
bevindingen, dan wel aan nieuwe waarnemingen, die worden gedaan bij nader
onderzoek. De vraag is dan: in welke mate komen de voorspellingen uit?

Stel, bij een opsporingsonderzoek naar een inbraak wordt op een glasscherf een
bloedspoor aangetroffen. Een verdachte is niet ver van de plaats van het delict
aangehouden. Hij heeft een verwonding aan zijn hand. Twee eenvoudige
hypothesen dienen zich aan: de verdachte is hetzij wél, hetzij niet de dader die zich
bij de inbraak tot bloedens toe heeft verwond. Zo ja, dan is het bloedspoor (naar
alle waarschijnlijkheid) van hem afkomstig. Zo nee, dan is het bloedspoor niet van
de verdachte afkomstig, maar van een thans nog onbekend individu.
Stel, het forensische laboratorium heeft het DNA-profiel van het bloedspoor
bepaald, alsook het DNA-profiel van het referentiemateriaal (wangslijm) dat van de
verdachte is afgenomen. De DNA-profielen komen overeen.
Deze ‘match’ betreft een waarneming die goed past in de hypothese dat de
verdachte de bron is van het bloedspoor. In dat geval zou je dit resultaat (de ‘DNAmatch’) kunnen voorspellen, aangenomen dat de technische rechercheurs en het
laboratorium hun werk goed doen. Anderzijds past deze DNA-match zeer slecht in
de hypothese dat het bloedspoor niet van de verdachte afkomstig is. De kans dat
een willekeurig gekozen, niet aan de verdachte verwant individu beschikt over een
DNA-profiel dat overeenkomt met dat van het bloedspoor is namelijk (met de
huidige DNA-analysesystemen) minimaal, wederom aangenomen dat de
technische rechercheurs en het laboratorium hun werk goed doen. Kortom, de
DNA-match past veel beter in de hypothese dat de verdachte de bron is van het
bloedspoor dan in de hypothese dat het bloedspoor afkomstig is van een ander,
onbekend individu, dat niet aan de verdachte is verwant.

In dit eenvoudige voorbeeld hebben we onderzocht of een waarnemingsresultaat
(de DNA-match) in een bepaalde mate (goed of slecht) ‘past’ in de gekozen
hypothesen. De betreffende ‘pasmaat’ wordt ons aangereikt door de basiswetten
van de kansrekening; de pasmaat wordt namelijk gevonden door te rekenen met
(zogeheten: subjectieve) kansen. De mate waarin het onderzoeksresultaat ‘past’ in
een hypothese is evenredig aan de (ingeschatte) waarschijnlijkheid van het
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aantreffen van dit onderzoeksresultaat ingeval de desbetreffende hypothese juist
is. Het gaat hier dus om voorwaardelijke kansen.

Maar daarmee zijn we er nog niet. De onderzoeksresultaten waarmee we de
gekozen hypothesen beogen te toetsen hebben uitsluitend een bepaalde
zeggingskracht indien zij beter passen in de ene hypothese dan in de andere. De
onderzoeksresultaten moeten in die zin onderscheid kunnen maken tussen de
hypothesen. Past het onderzoeksresultaat even goed (of even slecht) in de ene
hypothese als in de andere hypothese, dan geeft dit resultaat geen steun aan hetzij
de ene, hetzij de andere hypothese. Kortom, aan een onderzoeksresultaat wordt
uitsluitend betekenis toegekend door te beoordelen hoeveel waarschijnlijker het
onderzoeksresultaat is onder de ene dan onder de andere hypothese. Het gaat dus
in de tweede plaats om een verhouding van voorwaardelijke kansen.

Met een ‘match’ op een volledig NGM-DNA-profiel zijn we zeer goed in staat te
differentiëren tussen enerzijds de hypothese dat de verdachte de bron is van het
spoor en anderzijds de hypothese dat een niet-verwant, ander individu de bron is.
Diezelfde DNA-match heeft echter niet het vermogen om onderscheid te maken
tussen enerzijds de hypothese dat het spoor afkomstig is van de verdachte en
anderzijds de hypothese dat het spoor afkomstig is van zijn eeneiige tweelingbroer.
Hiermee is geïllustreerd dat de keuze en de formulering van hypothesen die aan
onderzoek worden onderworpen bepalend zijn voor de uitkomst van de toetsing.
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Het gaat dus in de derde plaats om een verhouding van voorwaardelijke kansen die
uitsluitend betekenis heeft tegen de achtergrond van de gekozen hypothesen.21, 22

De formulering van de hypothesen: concreet en toetsbaar

De formulering van die te onderzoeken hypothesen luistert dus zeer nauw. Ik
schreef het hierboven al: “the devil is in the detail”. Het verklarend mechanisme
moet worden verbeeld in zinnige, concrete, goed toetsbare hypothesen. Het is
namelijk zeer eenvoudig om hypothesen op te stellen waarin vrijwel alles ‘past’.
Ironisch bedoeld: hoe vager de hypothese, hoe beter. Allerlei fenomenen in de
wereld om ons heen kunnen bijvoorbeeld goed worden verklaard door de
interventie van marsmannetjes: van vele toevalligheden tot tragische ongevallen.
Dat marsmannetjes nooit worden waargenomen klopt: ze zijn onzichtbaar. En als
we dan toch iets zonderlings ontdekken komt dat doordat de marsmannetjes
slordig waren. Zodanig geformuleerde hypothesen zijn als rubber: zij zijn kneedbaar
en zij laten zich gemakkelijk aanpassen naar gelang de bevindingen die erdoor
zouden moeten worden verklaard. Net zo min deugt de gang van zaken waarin de
hypothese achteraf wordt aangepast aan de bevindingen, zoals verbeeld in de

21

De voorgaande beschrijving van notie 4 laat zich in één oogopslag samenvatten met de zogeheten
‘likelihood ratio’, een verhoudingsgetal dat ook wel de ‘diagnostische waarde’ wordt genoemd.
Voorstanders van de Bayesiaanse methode betogen dat dit getal de bewijskracht van de waarneming
in het licht van twee welgekozen hypothesen tot uitdrukking brengt. De likelihood ratio ( LR) luidt in
formulevorm:
𝐿𝑅 =

𝑃(𝐸|𝐻1 )
𝑃(𝐸|𝐻2 )

met P = ‘probability’ van (…), E = ‘evidence’ (oftewel: de waarneming, het bewijsmateriaal, dan wel
de informatie waarvan de bewijskracht wordt bepaald), ‘|’= indien/ingeval/wanneer. H1 en H2 staan
symbool voor de gekozen hypothesen in het licht waarvan de informatie wordt gewogen.
Hypothesen zijn bijvoorbeeld bij onderzoek op delictniveau: H1 = de verdachte is de dader van het
delict, en H2 = een ander dan de verdachte is de dader van het delict. Hypothesen zijn bijvoorbeeld
bij onderzoek op herkomstniveau: H1 = de verdachte is de bron van het bloedspoor, en H2 = een ander,
niet aan de verdachte verwant individu is de bron van het bloedspoor. De begrippen ‘herkomstniveau’
en ‘delictniveau’ komen in de hoofdtekst nog aan de orde.
Uit deze LR-formule volgt niet uitdrukkelijk dat de twee gekozen hypothesen elkaar (moeten)
uitsluiten, maar dat is voor een juiste weging van de waarneming wel cruciaal. Zo niet, dan weegt de
onderzoeker tweemaal dezelfde omstandigheid mee en komt het onderscheid tussen de twee
competitieve hypothesen niet tot zijn recht.
22 Dit betekent bovendien het volgende. Ook als het bewijsmateriaal zeer veel sterker in de richting
van de eerste hypothese (H1) wijst dan in de richting van de tweede hypothese (H2), is daarmee nog
niet aangetoond dat het bewijsmateriaal die eerste hypothese (H1) ook in absolute zin waarschijnlijk
c.q. zeker maakt. Er kan immers een derde hypothese (H3) zijn die het bewijsmateriaal nog beter
voorspelt dan dat de eerste hypothese (H1) doet. Anders gezegd: net als de ‘likelihood ratio’ wordt de
‘posterioriwaarschijnlijkheid’ van H1 mede bepaald door de keuze van H2. Om dit te ondervangen
moet de eis worden gesteld dat minstens één van de gekozen hypothesen een hoge mate van
plausibiliteit (prioriwaarschijnlijkheid) heeft.
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‘Texas sharpshooter fallacy’: de ‘Texas sharpshooter’ schiet zijn geweer leeg op een
blanco muur en tekent pas daarna een roos op de plek waar de meeste
kogelinslagen zichtbaar zijn.23
Een bestaand voorbeeld. Over ‘9/11’ zijn in de Verenigde Staten verscheidene
complottheorieën

in

omloop.

Juist

doordat

welomschreven,

plausibele

achterliggende scenario’s voor de desbetreffende complotten ontbraken, pasten
verscheidene waarnemingen waarvoor niet onmiddellijk een goede technische
verklaring kon worden gevonden aanzienlijk beter in een reeks complottheorieën
dan in de officiële lezing van de Amerikaanse autoriteiten, waarin Al Qaida
verantwoordelijk wordt gehouden voor deze daden van terreur. Die waarnemingen
varieerden van de snelheid waarmee de Twin Towers (WTC 1 en WTC 2) zouden
zijn ingestort, het überhaupt “onverklaarbare” instorten van WTC 1 en WTC 2, het
“onverklaarbare” instorten van een derde toren, WTC 7, tot de “onverklaarbare”
omvang van de beschadiging in de westwand van het Pentagon. Dergelijke
bevindingen, hoewel zij tot op zekere hoogte ook kunnen worden verklaard door
de heimelijke tussenkomst van de CIA, leveren echter niet zonder meer
aanwijzingen op dat president Bush jr. de CIA werkelijk opdracht heeft gegeven de
Twin Towers ten koste van het leven van zo’n drieduizend Amerikanen neer te
halen teneinde zijn “war on terror” gefinancierd te krijgen.

Het niveau van interpretatie: herkomst en relevantie

Bij wijze van notie 1 stelde ik hierboven het onderscheid tussen oorzaak en gevolg
aan de orde. Zoals gezegd is in een justitieel feitenonderzoek de kernvraag steeds
die naar de (onzekere) oorzaak van de waargenomen gevolgen. Bijvoorbeeld, hoe
zijn de op de ‘PD’ aangetroffen sporen ontstaan? Heeft de verdachte die
veroorzaakt bij een door hem gepleegd delict, of heeft een ander individu die
bewerkstelligd, indien er überhaupt al een delict is gepleegd? Zo niet, wat is er dan
gebeurd?
Het begrip ‘oorzaak’ is diffuus en niet altijd even verhelderend. In een dispuut over
oorzaak en gevolg ligt onvermijdelijk een zekere selectie verscholen. De
feitenonderzoeker is namelijk uitsluitend geïnteresseerd in zeer specifieke
aspecten van de fysieke werkelijkheid. Bij het toerekenen van oorzaken aan
23

Naar: W.C. Thompson, ‘Painting the target around the matching profile: the Texas sharpshooter
fallacy in forensic DNA interpretation’, Law, Probability & Risk 2009 (8), p. 257-276.
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gevolgen heeft het bijvoorbeeld geen zin om het perspectief op de werkelijkheid te
reduceren tot het niveau van de elementaire deeltjes in de fysica, of om de oorzaak
terug te voeren tot de Big Bang, ook al is er voor het een of het ander wel wat te
zeggen.
Het heeft daarentegen wél zin om onder ogen te zien dat de vraag naar de oorzaak
van bepaalde sporen, tekens of symptomen beantwoord kan worden op
uiteenlopende niveaus van beschouwing waaraan het bewijsmateriaal wordt
onderworpen. Enerzijds kan het feitenonderzoek bijvoorbeeld zijn gericht op de
vraag naar de directe fysische oorzaak van het spoor, oftewel de laatste
determinant in de keten van factoren die hebben bijgedragen aan de
totstandkoming van het gevolg. Anderzijds zal het feitenonderzoek tegelijkertijd de
vraag (kunnen) betreffen naar de wijze waarop het spoor is ontstaan. Alle hier
bedoelde vragen kunnen worden bestempeld als vragen naar de oorzaak van het
spoor, maar dat doet geen recht aan de grote verschillen in het kennisterrein dat
vereist is voor het verkrijgen van deskundige antwoorden. Het maken van
onderscheid is bij het verrichten van feitenonderzoek niet alleen nuttig, maar ook
noodzakelijk.

In diverse forensische disciplines wordt dan ook onderkend dat de vraag naar de
totstandkoming van sporen een antwoord behoeft op uiteenlopende niveaus van
interpretatie.24 In de forensische pathologie bijvoorbeeld wordt onderscheid
gemaakt tussen de ‘mechanism of death’, de ‘cause of death’ en de ‘manner of
death’. Ik citeer:
“The cause of death is the disease or injury that produces the physiological
disruption inside the body resulting in death, for example, a gunshot wound
to the chest. The mechanism of death is the physiological derangement that
results in the death. An example of a mechanism of death due to the gunshot
wound described above is exsanguination (extreme blood loss). Last but not
least, the manner of death is how the death came about.”25

24

Zie voor een samenvattende beschouwing over dit onderwerp: A.P.A. Broeders, ‘Philosophy of
Forensic Identification’, in: G.J.N. Bruinsma & D.L. Weisburd (red.), Encyclopedia of Criminology and
Criminal Justice, New York: Springer Science and Business Media 2014, p. 3513-3526.
25 Zie bijvoorbeeld http://www.crimemuseum.org/crime-library/cause-mechanism-and-manner-ofdeath/.
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Een voorbeeld van het laatste (de ‘manner of death’) is het schieten met een
vuurwapen gericht op de borst van het slachtoffer.26

Voor de interpretatie van de resultaten van forensisch onderzoek hebben Cook,
Evett e.a. in een reeks van artikelen27 een model voor ‘case assessment and
interpretation’ voorgesteld, met een onderscheid op de volgende drie niveaus
(voorbeeldvragen van mij):
(1).

‘source level’: wat is de herkomst van het spoor? wie of wat is de bron ervan?

(2).

‘activity level’: hoe en wanneer is het spoor op de PD terechtgekomen? wat
was de toedracht?

(3).

‘crime level’: welk misdrijf is zodoende begaan?

Ingeval het spoor (vermoedelijk) celmateriaal betreft, zal een DNA-deskundige op
‘source level’ het antwoord zoeken op de vraag wie de bron is van het (biologische)
spoor. Hij doet dit doorgaans door bepaalde kenmerken van het autosomale DNA
in dat spoor te vergelijken met de DNA-kenmerken van een referentiemonster.28

Op ‘activity level’ wordt gezocht naar de wijze van totstandkoming van het spoor.
Een sporendeskundige onderzoekt daartoe bloedspoorpatronen, de verspreiding
van glasdeeltjes op de PD of het beeld van andersoortige schade. Ook de
afwezigheid van sporen moet in beschouwingen over de toedracht worden
betrokken, terwijl eveneens informatie kan worden ontleend aan de combinatie
van gegevens. DNA-deskundigen begeven zich tegenwoordig zo nu en dan op
datzelfde niveau (‘activity level’) door uitspraken te doen over de wijze van
totstandkoming van de biologische sporen op basis van de locatie, de verspreiding,
de hoeveelheid en de aard van het celmateriaal.

26

Doorgaans zal een lijkschouwer slechts een categorie van ‘manners of death’ hoeven in te vullen in
zijn verslag van de lijkschouw, bijvoorbeeld: ‘natural’, ‘homicide’, ‘suicide, accident’, ‘unknown’,
‘pending’.
27 R. Cook, I.W. Evett, G. Jackson, P.J. Jones & J.A. Lambert, ‘A model for case assessment and
interpretation’, Science & Justice 1998 (3), p. 151-156; R. Cook, I.W. Evett, G. Jackson, P.J. Jones &
J.A. Lambert, ‘A hierarchy of propositions: deciding which level to address in casework’, Science &
Justice 1998 (4), p. 231-239; R. Cook, I.W. Evett, G. Jackson, P.J. Jones & J.A. Lambert, ‘Case preassessment and review in a two-way transfer case’, Science & Justice 1999 (2), p. 103-111. Zie ook:
I.W. Evett, G. Jackson & J.A. Lambert, ‘More on the hierarchy of propositions: exploring the distinction
between explanations and propositions’, Science & Justice 2000 (1), p. 3-10.
28 Zie o.a. C.E.H. Berger, ‘Inference of identity of source using univariate and bivariate methods’,
Science & Justice 2009 (49), p. 265-271.
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Het hoogste niveau (‘crime level’) betreft kwesties die de rechter zal moeten
beslechten, doorgaans de vraag naar de schuld van de verdachte. Het betreft het
niveau waarop in een strafzaak de tenlastelegging is gepositioneerd. Een vraag op
dat niveau luidt: correspondeert de tenlastelegging met de werkelijkheid?

Zonder op het voorgaande dieper in te gaan,29 leert het ons dat het nuttig en
noodzakelijk is om bij de interpretatie van de waarnemingen die bij het onderzoek
zijn gedaan onderscheid te maken naar gelang het niveau waarop de interpretatie
plaatsvindt. Indien het onderzoek zich richt op de herkomst, de aard en de
eigenschappen van sporen, noopt dat tot andere vragen, methoden en technieken
dan wanneer het onderzoek zich richt op de manier waarop die sporen zijn
ontstaan, oftewel de toedracht. Het eerste niveau zou je enigszins in navolging van
Cook, Evett e.a. in het Nederlands ‘bronniveau’ of ‘herkomstniveau’ kunnen
noemen,

het

tweede

niveau:

‘activiteitenniveau’,

‘toedrachtniveau’

of

‘handelingsniveau’.
Het ‘crime level’ noem ik hieronder het ‘delictniveau’. Dat is het niveau waarop het
rechterlijk eindonderzoek zich beweegt.

Uit het voorgaande vloeit voort dat de vraag naar de herkomst van sporen
uitsluitend relevant is ingeval die sporen verband houden met het onderzochte
delict. De vraag naar de relatie van sporen tot het delict betreft problematiek op
het handelingsniveau. Ik citeer Broeders:

“Het gaat vaak niet zozeer meer om de vraag ‘Whose DNA is it?’ maar om de
vraag ‘How did it get there?’ Het produceren van DNA-profielen van op de
plaats delict of op het slachtoffer veiliggesteld celmateriaal en het bepalen
29

De indeling van Cook, Evett e.a. is uiteraard niet alleenzaligmakend. Inman & Rudin onderscheiden
bijvoorbeeld de volgende deelniveaus van forensisch onderzoek, te weten (voorbeelden mijnerzijds):
(1) ‘Inference of source’:
- identificatie: bepalen van fysisch-chemische samenstelling van bijvoorbeeld verdovende middelen;
- classificatie: bepalen van klasse, soort, etc. van bijvoorbeeld: haren, vezels, bloedgroep, DNA (ook
dat laatste betreft ‘classificatie’ omdat allelen klassenkenmerken zijn);
- kwantificering: bepalen van concentratie, gehalte of gewicht van de stof of het object van
bijvoorbeeld: alcohol, verdovende middelen;
- individualisatie: bepalen van unieke gemeenschappelijke oorsprong van spoor en
referentiemateriaal van bijvoorbeeld: vingerafdruk, handschrift, wapens.
(2). ‘Inference of contact’:
- associatie: bepalen van contact tussen twee voorwerpen of personen zoals vezels, glas, bloed;
- reconstructie: bepalen van plaats van gebeurtenissen in tijd en ruimte (moord, explosie).
Zie: K. Inman & N. Rudin, ‘The origin of evidence’, Forensic Science International 2002 (126), p. 11-16;
K. Inman & N. Rudin, Principles and practice of criminalistics: the profession of forensic science, Boca
Raton: CRC Press 2001, met name p. 113-192.
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van de herkomst van het celmateriaal is één ding, het bepalen van de relatie
van de donor van het celmateriaal met het delict is een geheel andere vraag.
Een vraag die bij uitstek een beroep doet op een nieuw type forensische
deskundigheid, waarbij het totale sporenbeeld wordt geïnterpreteerd tegen
de achtergrond van de specifieke omstandigheden van de zaak. De vraag of
het spoor als een delictgerelateerd spoor is op te vatten en wat de aard van
de relatie tussen spoor en delict kan zijn, gaat verder dan die naar de
herkomstbepaling van het spoor en stelt steeds hogere eisen aan de
criminalistische kennis van de deskundige.”30
Kortom, de interpretatie van sporen, effecten, tekens, symptomen, oftewel met
één ander woord: de gevolgen van een bepaald incident behelst een complex
proces, waarvoor doorgaans kennis van meer disciplines is vereist, alleen al omdat
de

interpretatie

op

verschillende

niveaus

plaatsvindt.

Het

rechterlijk

eindonderzoek (en dat geldt m.i. ook voor het geding in herziening) zal uiteindelijk
gericht zijn op een beantwoording van de vragen die leven op delictniveau.

Het dispuut en de hypothesen

De interpretatie van waarnemingen vindt plaats door die waarnemingen te
beschouwen in het licht van twee of meer contraire, concrete en toetsbare
hypothesen (notie 4). Het kernpunt van deze subparagraaf is nu dat het hiervoor
besproken onderscheid naar niveaus van interpretatie tevens van belang is voor
het formuleren van die hypothesen. Onderzoeksthema’s worden op elk niveau en
voor elke deelvraag daarin geadresseerd door twee of meer contraire hypothesen
op te stellen die het antwoord kunnen zijn op de opgeworpen onderzoeksvraag.
Het gaat er om dat het dispuut tussen partijen in die hypothesen tot uitdrukking
komt. De hypothese die wordt aangedragen door de vertegenwoordiger van het
openbaar ministerie wordt in dat verband doorgaans ‘de hypothese van de
aanklager’ genoemd. Die van de zijde van de verdachte heet veelal ‘de hypothese
van de verdediging’.
Informatie die over en weer niet wordt betwist maar die wél relevant is voor een
juiste weging van de hypothesen, hoeft geen onderdeel te zijn van de

30

Zie “Herkomst en relevantie”, in: A.P.A. Broeders, Ontwikkelingen in de criminalistiek. Van
vingerspoor tot DNA-profiel, van zekerheid naar waarschijnlijkheid (oratie Maastricht), Den Haag:
Boom Juridische uitgevers 2005, p. 23; zie ook: A.P.A. Broeders, ‘Forensisch bewijs’, in: M.M. Boone
& C. Brants (red.), Criminologie en Strafrecht, Den Haag: Boom Lemma 2013, p. 103-147, en met name
p. 103-105.
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onderzoekshypothesen. Die informatie wordt begrepen onder de ‘case
circumstances’. Die omstandigheden moeten door de deskundige onder beide
hypothesen in aanmerking worden genomen.

Een DNA-deskundige kan bijvoorbeeld de vraag naar de bron van het biologisch
sporenmateriaal beschouwen onder de volgende twee hypothesen, respectievelijk
die van de aanklager (a) en die van de verdediging (v):
(a).

het celmateriaal in de bemonstering is afkomstig van de verdachte;

(v).

het celmateriaal in de bemonstering is afkomstig van een ander, onbekend,
niet aan de verdachte verwant individu.

Ook op handelingsniveau kan de deskundige worden verzocht de waarnemingen te
beschouwen tegen de achtergrond van twee hypothesen waarin het dispuut tussen
de aanklager en de verdediging tot uitdrukking komt.31 De thema’s waarover op dit
niveau kan worden geargumenteerd betreffen de volgende vragen:
(1).

heeft er überhaupt een strafbare handeling plaatsgehad?

(2).

wie heeft deze (strafbare) handeling verricht?

(3).

kan

een

alternatieve

(legitieme)

handeling

de

sporen

hebben

teweeggebracht?

Kortom, op het handelingsniveau wordt gedebatteerd over vragen omtrent de
identiteit van de dader en/of omtrent de wijze waarop de sporen tot stand zijn
gekomen. De vraag welke hypothesen ten behoeve van het deskundigenonderzoek
moeten worden geformuleerd, is sterk afhankelijk van de stellingnames van de
aanklager c.q. de verdediging in het geding. Zoals gezegd moet uitsluitend het
dispuut tot uitdrukking worden gebracht in de hypothesen.

Een voorbeeld ter illustratie. Stel dat in een fictieve casus de ‘manner of death’ van
het slachtoffer, te weten stompen en schoppen tegen het hoofd, niet wordt
betwist. Het spoor waarop onderzoek wordt verricht betreft bloed (vegen en
spatten) op een schoen van de verdachte. Resultaat van vergelijkend DNAonderzoek (dat is dus op herkomstniveau) wijst uit dat het celmateriaal op de

31

Zie meer uitgebreid: B. Kokshoorn, B. Blankers, J. de Zoete & C. Berger, ‘On activity level
propositions addressing the actor or activity’, (thans nog ongepubliceerd) 2016.
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schoen niet afkomstig is van de verdachte, terwijl het celmateriaal afkomstig kan
zijn van het slachtoffer.
De onderzoeksvraag op handelingsniveau luidt: wie heeft het slachtoffer de
dodelijke stompen en schoppen toegebracht?
Indien de verdachte geen enkele relatie claimt met het slachtoffer (verdachte: “ik
heb het slachtoffer nog nooit ontmoet”), kan deze vraag worden benaderd met het
volgende hypothesepaar:
(a1). de verdachte heeft het geweld uitgeoefend op het slachtoffer;
(v1). een ander, onbekend, niet aan de verdachte verwant individu heeft het
geweld uitgeoefend op het slachtoffer.

Stel echter dat de verdediging aanvoert dat de verdachte onschuldig is aan het
delict, maar dat hij voorafgaande aan de dood van het slachtoffer een vreedzame
ontmoeting heeft gehad met het slachtoffer. Bij die gelegenheid kreeg het
verkouden slachtoffer toevallig een bloedneus. Deze gang van zaken kan eventueel
een verklaring vormen voor de aangetroffen sporen, aldus betoogt de verdediging.
De aanklager betwist echter dat een dergelijke ontmoeting heeft plaatsgehad. Deze
stellingnames leiden tot het volgende hypothesepaar:
(a2). de verdachte heeft het geweld uitgeoefend op het slachtoffer, terwijl er geen
voorafgaande vreedzame ontmoeting tussen de verdachte en het slachtoffer
heeft plaatsgehad;
(v2). een ander, onbekend, niet aan de verdachte verwant individu heeft het
geweld uitgeoefend op het slachtoffer; de verdachte heeft uitsluitend een
voorafgaande, vreedzame ontmoeting gehad met het slachtoffer, waarbij
het slachtoffer een bloedneus opliep.

Ten slotte, indien de aanklager (al dan niet omwille van de discussie) wil aannemen
dat de verdachte en het slachtoffer elkaar kort voor het delict hebben ontmoet, bij
welke gelegenheid het slachtoffer bij toeval een bloedneus opliep, moet dat
gegeven door de deskundige bij wijze van contextinformatie in aanmerking worden
genomen onder beide hypothesen. Dat kunnen wederom hypothesen a1 en v1 zijn.
Wellicht wijst het aantreffen van bloedvegen ook in dat geval méér in de richting
van a1 dan in de richting van v1.
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Op het handelingsniveau is zoals gezegd het springende punt steeds de vraag in
welke relatie de sporen staan tot de onderwerpelijke handeling (in dit geval: het
geweld). Indien bijvoorbeeld een bloedspoor géén verband houdt met het geweld,
zal het spoor niet kunnen differentiëren tussen de twee als eerste hierboven
geformuleerde hypothesen a1 en v1 die op handelingsniveau zijn geformuleerd.
Het spoor is tegen de achtergrond van déze hypothesen nietszeggend.
In het als tweede geformuleerde hypothesepaar a2 en v2 komt de relevantie van
het spoor meer expliciet tot uitdrukking. Een niet-delictgerelateerd bloedspoor
waarvan het slachtoffer de bron is, wijst meer in de richting van de tweede
hypothese (v2) dan in de richting van de eerste (a2). Uiteraard is in deze fictieve
casus nou juist de vraag of het spoor delictgerelateerd is.

Notie 5: De waarschijnlijkheid van de hypothesen vóór kennisname van het
bewijsmateriaal

Het hierboven genoemde voorbeeld van de complottheorieën over ‘9/11’ brengt
mij tot een vijfde en laatste notie. Nog afgezien van het bewijsmateriaal voor (of
tegen) de ‘9/11 hoax’ is het op zichzelf beschouwd niet bijster waarschijnlijk dat
een Amerikaanse president geheel onverschillig voor het leven van velen van zijn
landgenoten opdracht geeft om de Twin Towers neer te halen. Ik noemde
hierboven ook al het voorbeeld van de marsmannetjes en van de middeleeuwse
hekserij. Aan het bewijs van het bestaan van een en ander mag ik hoge eisen stellen.
Uitzonderlijke beweringen vergen uitzonderlijk sterk bewijs.32

Die gedachte krijgt gestalte in de vijfde notie. Deze houdt in dat de onderzoeker bij
het trekken van conclusies dient mee te wegen hoe waarschijnlijk de hypothesen
op zichzelf reeds zijn, dat wil zeggen: ongeacht het bewijsmateriaal. De
onderzoeker heeft rekening te houden met de door hem ingeschatte
waarschijnlijkheid van de hypothesen voorafgaande aan zijn kennisneming van het
bewijsmateriaal.
In het voorbeeld waarmee ik de vorige subparagraaf ben geëindigd (‘bloed op de
schoen’) doet deze notie onder meer de volgende vragen rijzen: hoe waarschijnlijk
32 De uitspraak “Extraordinary claims require extraordinary evidence” wordt doorgaans toegeschreven

aan de Amerikaanse astronoom Carl Sagan (1934-1996).
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is het dat dit slachtoffer op dat moment verkouden was? hoe waarschijnlijk is het
dat het slachtoffer een vreedzame ontmoeting met de verdachte had? hoe
waarschijnlijk is het dat het slachtoffer bij de gestelde (vreedzame) ontmoeting een
zware bloedneus heeft opgelopen?

Deze vijfde notie kan worden geïllustreerd met een voorbeeld uit de geneeskunde.
Diagnostische tests, zoals hiv-tests, geven nooit absolute zekerheid over de
aandoening die zij geacht worden op te sporen. Ingeval de hiv-test een positieve
uitslag heeft, met andere woorden ingeval het testresultaat wijst op een hivbesmetting, rijzen vervolgens vragen naar de eigenschappen van de test:
(1).

in welke mate van waarschijnlijkheid herkent de test met juistheid een hivinfectie? (dat wordt in de medische statistiek ‘sensitiviteit’ genoemd),33 en

(2).

in welke mate van waarschijnlijkheid sluit de test met juistheid een hivinfectie uit? (dat wordt ‘specificiteit’ genoemd).34

Artsen worden verondersteld bekend te zijn met testeigenschappen als
‘sensitiviteit’ en ‘specificiteit’. Gewapend met deze informatie over de hiv-test kan
de arts echter uitsluitend bepalen met welke factor de kans dat de patiënt hivgeïnfecteerd is, zal zijn toegenomen indien de testuitslag positief is.35 Wil de arts
kunnen bepalen wat de kans is dat de patiënt – gegeven het positieve testresultaat
– daadwerkelijk hiv-geïnfecteerd is, dan zal de arts ook nog moeten weten hoe
groot de kans is dat haar patiënt geïnfecteerd is, ongeacht de informatie die zij

33 De ‘sensitiviteit’ van een medische test is de waarschijnlijkheid van een positief testresultaat ingeval

het subject werkelijk drager is van de desbetreffende ziekte. Zie onder meer: H.J.A. Schouten, Klinische
statistiek, Houten: Bohn Stafleu Van Loghum 1999, p. 25-26; S. Spitalnic, ‘Test Properties I: Sensitivity,
Specificity, and Predictive Values’, Hospital Physician September 2004, p. 27 e.v.; D.G. Altman &
J.M. Bland, ‘Diagnostic Tests 1: sensitivity and specificity’, BMJ 1994 (308), p. 1552.
34 De ‘specificiteit’ van een medische test is de waarschijnlijkheid van een negatief testresultaat
ingeval het testsubject de desbetreffende ziekte in werkelijkheid niet onder de leden heeft. Zie voor
vakliteratuur vorige voetnoot.
35 In combinatie geven de sensitiviteit en de specificiteit van een medische test de diagnostische
waarde of ‘likelihood ratio’ (LR) van een positief testresultaat, en dit volgens de volgende formule:
LR =

𝑠𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒𝑖𝑡
1−𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑡𝑒𝑖𝑡
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ontleent aan het testresultaat.36 Dat heet ook wel de ‘voorkans’.37, 38 Vragen die de
arts zich daartoe stelt zijn: wat zijn de ‘incidentie’39 en de ‘prevalentie’40 van de
ziekte in deze regio? Behoort de patiënt tot een risicogroep? Het is precies om die
reden dat de longarts die een röntgenfoto voor zich heeft waarop een
zorgwekkende plek in de longen zichtbaar is, bovendien nog het antwoord wil
weten op de vraag: “rookt u of heeft u gerookt?”

Samenvatting van de noties waarop het onderzoek berust

In de voorgaande paragrafen heb ik betoogd dat bij het verrichten van een justitieel
feitenonderzoek naar een bepaald voorval uit het verleden (bijvoorbeeld een
delict) waarnemingen worden gedaan van effecten, tekens, sporen, of met andere
woorden: de gevolgen van dat voorval. Het voorval zelf, dat wil zeggen: de oorzaak
van die gevolgen, is niet meer voor waarneming vatbaar (notie 1). We beschikken
immers niet over een glazen bol waarmee we kunnen terugblikken. Evenmin is op
de onderzochte sporen een etiket aangebracht met informatie over de
ontstaansgeschiedenis ervan. Over de werkelijke toedracht van het voorval bestaat

36 Zie G. Gigerenzer, Calculated Risks, New York: Simon & Schuster 2002, p. 114-140. Ook gepubliceerd

onder: G. Gigerenzer, Reckoning with Risk, London: Penguin Books 2002.
37 De verhouding van de (subjectieve) waarschijnlijkheden van de te onderzoeken hypothesen
voorafgaande aan de kennisneming van de onderzoeksbevindingen wordt binnen de Bayesiaanse
statistiek (in meervoud) de ‘prior odds’ genoemd. Die ‘prior odds’ (soms ook wel ‘voorkansen’,
‘a priori’-kansen, of de ‘beginwaarschijnlijkheden’ genoemd) vormt een relatief begrip: het is een
verhoudingsgetal dat symbool staat voor het resultaat van de weging van alle informatie die reeds
bekend was voorafgaande aan het bekend worden van de nieuwe, aan weging te onderwerpen
informatie.
38 Ik wil niet verhullen dat met name de toepassing van het concept ‘voorkansen’ of ‘prior odds’
complicaties met zich brengt. Mede om die reden is de rechtspsycholoog Peter van Koppen geen
voorstander van de toepassing van dit concept. Zie o.m. P. van Koppen, Overtuigend bewijs.
Indammen van rechterlijke dwalingen, Amsterdam: Nieuw Amsterdam 2011, p. 200-227. Zie voor een
kritische bespreking ook: A. Slotboom, Statistiek in woorden, Houten: Noordhoff Uitgevers 2013,
onder het lemma ‘Bayesiaanse statistiek’.
39 Incidentie (volgens Wikipedia): “De incidentie is gedefinieerd als het aantal nieuwe gevallen van een
ziekte per tijdseenheid, per aantal van de bevolking. Meestal wordt de incidentie per duizend personen
per jaar opgegeven en soms per honderdduizend per jaar.
De incidentie moet niet worden verward met de prevalentie, die aangeeft hoeveel mensen uit een
gegeven aantal op enig moment aan een ziekte lijden. Een hoge incidentie van een ziekte betekent dus
dat veel mensen die ziekte weleens krijgen. Bij een ziekte die over het algemeen snel geneest, kan de
incidentie dus hoog zijn, terwijl de prevalentie beperkt blijft.”
40 Prevalentie: de mate waarin de ziekte voorkomt in een bepaalde populatie. Zie: H.J.A. Schouten,
Klinische statistiek, Houten: Bohn Stafleu Van Loghum 1999, p. 26-27. Wikipedia: “De prevalentie van
een aandoening is het aantal gevallen per duizend of per honderdduizend op een specifiek moment in
de bevolking. Prevalentie kan ook lokaal worden gelimiteerd: in een bepaald gebied komt een ziekte
meer of minder voor.”
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daardoor in veel gevallen onzekerheid. Die onzekerheid trachten we te reduceren
door een interpretatie van onze waarnemingen van/aan de effecten, de tekens en
de sporen die het voorval heeft nagelaten. Wat hebben de sporen te betekenen?
Wat vertellen de ‘stille getuigen’ ons? (notie 2).
Hierboven heb ik bepleit dat bij justitieel feitenonderzoek de hypothesen die de
mogelijke toedracht van het voorval beschrijven voorop moeten worden gesteld.
Na afloop van een (abductieve) aanvangsfase waarin waarnemingen juist de
aanleiding vormen voor het instellen van onderzoek en het opstellen van
hypothesen, treedt de cruciale onderzoeksfase in. Daarin worden waarneming en
interpretatie gestuurd door de concurrerende hypothesen, en niet andersom. De
onderzoeker vraagt zich af welke onderzoeksresultaten kunnen worden voorspeld
indien een hypothese juist is. Beoordeeld wordt (dus) wat de waarschijnlijkheid is
van het verkrijgen van de onderzoeksresultaten, zoals een DNA-match bij
bloedsporen, indien de hypothese die ten laste van de verdachte wordt
aangedragen correspondeert met de werkelijke toedracht. Vervolgens doen we
hetzelfde met de andere hypothese, te weten de alternatieve lezing waarin de
verdachte onschuldig is. De uitkomsten van die toetsen worden met elkaar
vergeleken. De aldus verkregen zeggingskracht van het bewijsmateriaal geeft
antwoord op de vraag in welke mate de ene hypothese ten opzichte van de andere
hypothese waarschijnlijker is geworden door de bekendwording van dit
onderzoeksresultaat: de hypothese ten laste van de verdachte of de hypothese ten
gunste van zijn verdediging (notie 4). Meer complex onder woorden gebracht: de
waarschijnlijkheid van de gevolgen (i.e. de onderzoeksbevindingen) heeft betekenis
voor de waarschijnlijkheid van de oorzaken (i.e. de verklaringen voor die
onderzoeksbevindingen).41
Het laatste kan echter niet zonder meer rechtstreeks worden afgeleid uit het
eerste. Daarvoor is méér nodig. We moeten namelijk ook weten hoe plausibel de
hypothesen zijn voorafgaande aan de kennisneming van het bewijsmateriaal (notie
5). Ik noemde hierboven al het voorbeeld van de marsmannetjes en van de
middeleeuwse hekserij. Naar huidige inzichten is het bestaan van een en ander

41

Die uitspraak is ontleend aan J-G. Darboux, P. Appell & J-H. Poincaré, Notions sur la probabilité des
causes. Rapport de MM. les experts, Parijs 1904. Deze rapportage speelde een cruciale rol in de
zogeheten Dreyfus-zaak, een rechterlijke dwaling die Frankrijk tussen 1894 en 1906 in haar greep
hield.
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buitengewoon onwaarschijnlijk. Ook dat inzicht heeft invloed op de uiteindelijke
waarschijnlijkheid van de oorzaken waarmee de onderzoeker bekend wil worden.
Ten slotte vergt feitenonderzoek gedegen kennis over het thema van onderzoek.
Zonder kennis van zaken valt er geen minutieus verklarend mechanisme te
bedenken (notie 3). Zonder kennis weet je überhaupt niet hoe en waar je moet
zoeken. Zonder kennis zijn alle waarnemingen ‘onverklaarbaar’.
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3.2. Toepassing van de noties in de opzet van het herzieningsonderzoek

De waarneming van audiofenomenen

Signaalanomalieën versus audiofenomenen

De reden voor het instellen van het technisch herzieningsonderzoek is in
belangrijke mate gelegen in voordien verschenen rapportages van allerlei
waarnemingen aan geluidsmateriaal van onderschepte telefoongesprekken uit de
strafzaak tegen Baybaşin.42 In die rapportages wordt onder meer melding gemaakt
van de waarneming van beltonen (‘ringing tones’) die qua toonhoogte en cadans
afwijken van wat een erkende internationale standaard zou zijn, van gelijksoortige
afwijkingen in de eindegesprekstonen, “aanwijzingen” voor ‘splicing’, de
aanwezigheid van ‘klikjes’, ‘tikken’, ‘kraakjes’ en ‘gaten’ in het geluidsmateriaal,43
het abrupt eindigen van een opgenomen telefoongesprek, vervormde geluiden, en
andere onregelmatigheden.
Deze waarnemingen zijn in dit herzieningsonderzoek door de verdediging
‘signaalanomalieën’ genoemd. Die term vind ik bij nader inzien gekleurd en
daardoor weinig verhelderend. Of een waarneming een (onverklaarbare)
onregelmatigheid behelst, en daarom een ‘anomalie’ mag heten, kan niet eerder
dan na afloop van een ingesteld onderzoek worden bepaald. Een dergelijk
onderzoek concentreert zich juist mede op de vraag of een waarneming een
anomalie betreft. Ik zal hieronder dan ook alleen in meer neutrale bewoordingen
spreken over ‘audiofenomenen’. Audiofenomenen betreffen de waarneming van
verschijnselen in geluidsmateriaal die aanleiding (kunnen) geven voor
signaalonderzoek, omdat zij op het eerste gezicht niet verwacht worden en
eventueel verklaring behoeven.
42

Die rapportages heb ik opgesomd in de paragrafen 2.1 en 2.2 van deze conclusie.
Hieronder zal ik veelvuldig gebruik maken van de term ‘geluidsmateriaal’. Daarmee bedoel ik
vastgelegd geluid, of met andere woorden: geregistreerde audio. Geluidsmateriaal betreft dus (in
juridische zin) gegevens die als geluid ten gehore gebracht kunnen worden. Daarmee onderscheidt
geluidsmateriaal zich van de gegevensdragers waarop dat geluidsmateriaal is vastgelegd (de
opslagmedia). Dat kunnen bijvoorbeeld cassettebandjes, (magnetische) tapes, MO-schijven (optical
discs), cd’s, een harde schijf of een USB-stick zijn.
Onder ‘analoog geluidsmateriaal’ versta ik geluidsmateriaal waarvan het geluid (de audio) van
oorsprong analoog is opgenomen (veelal met een taperecorder), en dat eventueel pas op een later
moment is gedigitaliseerd. ‘Analoog geluidsmateriaal’ als door mij bedoeld kan dus een WAV-bestand
betreffen en gedragen worden door een harde schijf of een USB-stick.
Onder ‘digitaal geluidsmateriaal’ versta ik geluidsmateriaal dat van oorsprong digitaal is vastgelegd,
ongeacht in welk formaat.
43
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Audiofenomenen kunnen in de eerste plaats worden waargenomen door het
geluidsmateriaal nauwgezet te beluisteren (auditief onderzoek). In de tweede
plaats kunnen audiofenomenen worden waargenomen door geluid met
signaalanalyse grafisch zichtbaar te maken. Met ‘gevisualiseerd geluid’ kan een
audiofenomeen eenvoudiger worden gemeten, met name de duur en de frequentie
ervan. Meten is dus exemplarisch voor waarnemen.

Meten

Hierbij passen opmerkingen van relativerende aard. Meetonzekerheid is inherent
aan elk meetresultaat. Fysische grootheden kunnen niet met absolute zekerheid
worden vastgesteld. Ook indien metingen onder dezelfde condities, door dezelfde
persoon en met hetzelfde instrument zijn uitgevoerd, valt te verwachten dat de
gemeten waarden in een bepaalde mate van elkaar zullen verschillen en dat die
meetwaarden zich binnen marges rond een centrale waarde (‘gaussiaans’) zullen
verdelen. Indien die marges klein zijn en de spreiding van de meetwaarden dus
gering is, worden de metingen ‘precies’, ‘consistent’, ‘betrouwbaar’ en/of
‘reproduceerbaar’ genoemd. De toevallige (willekeurige) meetfouten zijn in dat
geval klaarblijkelijk beperkt in omvang.
Dit betekent echter niet zonder meer dat die centrale waarde (doorgaans het
rekenkundig gemiddelde van de gemeten waarden) correspondeert met de
daadwerkelijke, juiste waarde die we door het verrichten van metingen trachten te
benaderen. In de meetwaarden kan immers een niet-willekeurige, systematische
meetfout besloten liggen. De mate waarin de gemeten waarde c.q. de gemiddelde
meetwaarde overeenstemt met de werkelijke waarde wordt ‘nauwkeurigheid’ of
‘accuratesse’ genoemd.44, 45

44

Zie onder meer:
I.G. Hughes & T.P.A. Hase, Measurements and their Uncertainties. A practical guide to modern error
analysis, Oxford: Oxford University Press 2010, met name p. 1-7;
J.R. Taylor, An Introduction to Error Analysis. The Study of Uncertainties in Physical Measurements,
Sausalito: University Science Books 1997;
De website van Meettechniek.info, onder ‘Nauwkeurigheid, precisie & resolutie’, (internetpublicatie,
bijgewerkt tot 22 januari 2013), https://meettechniek.info/elementair/meetnauwkeurigheid.html;
Wikipedia, onder meer de lemma’s ‘meten’, ‘meetonzekerheid’, ‘nauwkeurigheid’, ‘betrouwbaarheid
(statistiek)’, ‘systematische fout’. Wikipedia (Engels), ‘Accuracy and precision’, etc.
45 Aan meetinstrumenten zijn bovendien eigenschappen verbonden als resolutie en de mate van
nauwkeurigheid van de afleesbaarheid van de resultaten. Die kwesties laat ik hier onbesproken.
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De interpretatie van audiofenomenen

Interpretatie

Zoals gezegd worden bij het verrichten van signaalonderzoek – al dan niet met
behulp van technische apparatuur – waarnemingen gedaan aan geluidsmateriaal.
Daarmee worden gevolgen waargenomen, bijvoorbeeld: klanken, spraak, beltonen,
tikken, het aanvangen c.q. beëindigen van een geluidsopname, achtergrondgeluiden, “signaalloze” fragmenten, of vervormd geluid gedurende een bepaalde
periode.
We zijn telkens op zoek naar de oorzaken van die gevolgen (notie 1). Soms liggen
die oorzaken nogal voor de hand. In andere gevallen zijn de oorzaken echter
voorlopig onzeker. Wat veroorzaakt een afwijking van de “standaardspecificaties”
voor wat betreft de kenmerken als toonhoogte en cadans van beltonen? Hoe zijn
bepaalde tikken ontstaan? Waardoor wordt het geluidsmateriaal versneld
weergegeven? Waarvan is deze vervorming een effect? Dergelijke fenomenen,
kenmerken, tekens, symptomen, enzovoorts, kunnen het gevolg zijn van
uiteenlopende oorzaken. Om daarover zinnige uitspraken te kunnen doen zal
kennis moeten worden verworven van de technologie en infrastructuur die bij de
telecommunicatie en interceptie werd toegepast (notie 3). Om te bepalen of een
audiofenomeen werkelijk ‘afwijkend’ is (was), moet immers ook bekend zijn wat
‘normaal’ is (of was).

De hypothesen

Ik toonde mij in dit herzieningsonderzoek reeds bij aanvang voorstander van een
methode van onderzoek waarbij waarnemingen, metingen en andere bevindingen
steeds worden getoetst aan twee uiteenlopende hypothesen over de oorzaak van
het desbetreffende audiofenomeen (notie 4).

Op delictniveau46 zijn dat de volgende twee tegengestelde hypothesen:
(1).

de hypothese van authenticiteit: de vergaring van het (belastende)
geluidsmateriaal van telefoongesprekken en van de verkeersgegevens

46

Zie voor toelichting op de term ‘delictniveau’ wederom notie 4.

111
Onderdeel 3. De opzet van het technisch onderzoek

Conclusie inzake 11-02065 H

daarvan heeft geheel op reguliere en legitieme wijze plaatsgehad. Het door
justitie gepresenteerde geluidsmateriaal is dientengevolge authentiek en
integer;
(2). de hypothese van manipulatie: door het gebruik van allerlei middelen en/of
technieken is het geluidsmateriaal van getapte telefoongesprekken of zijn de
verkeersgegevens van die telefoongesprekken opzettelijk en frauduleus
gewijzigd teneinde Baybaşin (extra) te belasten.

De twee hierboven genoemde hypothesen zijn zoals gezegd geformuleerd op
delictniveau. Dat is het niveau waarop in deze herzieningszaak uiteindelijk de knoop
moet worden doorgehakt. In de schaal van welke van deze twee hypothesen legt
het bewijsmateriaal het meeste gewicht? Indien dat de tweede hypothese is (die
van manipulatie), zal ernstige twijfel rijzen aan de juistheid van de veroordeling van
Baybaşin.
Alvorens hierover uitspraken te kunnen doen, zal veelal eerst op lagere niveaus van
interpretatie moeten worden onderzocht wat de aard en de betekenis is van het
audiofenomeen dat aanleiding geeft tot toetsing op delictniveau. In hoeverre past
het audiofenomeen in de hypothesen op handelingsniveau? En in hoeverre past het
audiofenomeen in de hypothesen op herkomstniveau? Met een voorbeeld probeer
ik deze kwestie te verduidelijken.
In deze herzieningszaak heeft de verdediging een bepaald toontje ter hoogte van
ongeveer 2110 Hz dat in enkele passages van het geluidsmateriaal hoorbaar is,
aangemerkt als het resultaat van het gebruik van een modem, kortweg een
‘modemsignaal’.47 De verdediging geeft daarmee een bevestigend antwoord op de
vraag of een modemsignaal op delictniveau past in de tweede hypothese: het
betreft hier immers een teken van

manipulatie, aldus de verdediging. De

waarneming van een ‘modemsignaal’ past niet goed in de eerstgenoemde
hypothese op delictniveau, te weten die waarin de vergaring van het
geluidsmateriaal van meet af aan op reguliere wijze heeft plaatsgehad. Normaal
gesproken wordt er bij de interceptie en registratie van telefoongesprekken
immers helemaal geen gebruik gemaakt van modems. Ook mij is geen reden
bekend waarom dat in de zaak van Baybaşin anders zou zijn geweest.

47

Daarover meer in paragraaf 9.2.
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Op het lagere niveau, het handelingsniveau, heeft de verdediging een concrete
hypothese gepresenteerd, namelijk dat het geluidsmateriaal van vervalste
tapgesprekken vanuit Turkije met behulp van een modem over een
telefoonverbinding naar de Nederlandse tapkamer is gestuurd. Op het
handelingsniveau stelt justitie hier geen andere hypothese tegenover dan dat de
politie bij de onderschepping en registratie van telefoongesprekken normaliter
géén gebruik maakt van een modem.
Interpretatie op herkomstniveau is in dit geval doorslaggevend. De vraag luidt
namelijk: is dit toontje van 2110 Hz überhaupt afkomstig van een modem? De twee
tegengestelde hypothesen (kort gezegd: hetzij een bevestigend, hetzij een
ontkennend antwoord op die vraag) kunnen bijvoorbeeld worden onderzocht door
de samenstelling van het beweerdelijke modemsignaal te bepalen en die te
vergelijken met de structuur of samenstelling van signalen waarvan bekend is of ze
al dan niet door een modem geproduceerd (kunnen) worden.

De toetsing

Het toetsen houdt meer in abstracto in dat wordt beoordeeld of en in hoeverre de
waarneming van een bepaald audiofenomeen een verklaring vindt in de mogelijke
oorzaken die in de twee hypothesen liggen besloten (wederom notie 4): komt zo’n
klikje vaker voor in een regulier getapt mobiel telefoongesprek en heeft het een
‘gewone’ technische oorzaak, of is dit klikje symptomatisch voor malicieus ‘knippen
en plakken’?
Het is daarbij in alle gevallen en op alle niveaus van interpretatie niet alleen de
vraag:
(1).

of een audiofenomeen mogelijk kan worden waargenomen onder de
onderzochte hypothesen, maar (vooral) ook

(2).

hoe waarschijnlijk het waarnemen van zo’n audiofenomeen is onder de
onderzochte hypothesen.

Is het audiofenomeen mogelijk onder beide hypothesen, en bovendien (ongeveer)
even waarschijnlijk, dan discrimineert het audiofenomeen niet tussen de ene en de
andere hypothese en is de waarneming daarvan in het licht van de door ons
gekozen hypothesen nietszeggend. Kortom, wil zij voor het onderzoek relevant zijn,
dan moet de waarneming van een audiofenomeen (zoals een ‘modemsignaal’)
onderscheidend zijn. De waarneming van een audiofenomeen is alleen dan een
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aanwijzing voor de juistheid van één van de hypothesen indien de waarneming van
het audiofenomeen waarschijnlijker is onder de ene hypothese dan onder de
andere

hypothese

(notie 4).

Een

‘modemsignaal’

is

bijvoorbeeld

op

handelingsniveau niet onderscheidend als de politie er een gewoonte van zou
hebben gemaakt om het geluidsmateriaal van telefoontaps over een modem naar
de rechtbank te verzenden (hetgeen bij mijn weten niet het geval is).
Het is niet strikt noodzakelijk dat we het waarnemen van het audiofenomeen in één
van beide hypothesen volstrekt moeten kunnen uitsluiten. Dat zou een
overspannen eis zijn. Het gaat ons niet alleen om (on)mogelijkheden, maar vooral
(ook) om (on)waarschijnlijkheden die ons verder kunnen helpen bij het vinden van
de oorzaak.

Een illustratie

Ik geef een voorbeeld. Op 8 oktober 2014 publiceerde het dagblad NRC
Handelsblad een artikel48 over een ludiek onderzoek van een producent van
grafische computerhardware, Nvidia, dat ook op de website van dat bedrijf is
beschreven.49 Technici van dit bedrijf deden onderzoek aan de hand van foto’s van
astronauten op de maan. Deze foto’s onderbouwen volgens complotdenkers de
‘Moon Landing Hoax’. Volgens deze hypothese heeft de mens nooit voet gezet op
de maan en zijn de foto’s die daarvan zouden moeten getuigen in werkelijkheid in
een studio (op aarde) opgenomen. Deze hypothese (“het is een ‘Hoax’”) heeft al

48 H.

Blankesteijn, ‘Waarom was Edwin Aldrin zo goed uitgelicht? Zijn pak gaf licht!”, NRC Handelsblad
8 oktober 2014. Zie ook: H. Blankesteijn, ‘Die lichtbron dan? Dat was Neil Armstrong!’, NRC Next
9 oktober 2014.
49 Zie http://blogs.nvidia.com/blog/2014/09/18/debunked/,
en https://www.youtube.com/watch?v=O9y_AVYMEUs.
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een lang leven achter zich.50 Argumenten die ervoor worden aangedragen
betreffen onder meer (i) dat op enkele foto’s van het betwiste maanbezoek een
wapperende Amerikaanse vlag is te zien (terwijl het op de maan bij gebrek aan
atmosfeer niet waait), (ii) dat er geen sterren zichtbaar zijn op de foto’s (terwijl er
bij gebrek aan atmosfeer op de maan geen verstrooiing van zonlicht plaatsvindt en
sterren dus ook ‘overdag’ goed zichtbaar moeten zijn), en (iii) dat belichting en
schaduw op de foto’s niet goed corresponderen. Illustratief is de bijgaande
(hoogcontrast) foto die volgens de officiële lezing door astronaut Neil Armstrong
op de maan is gemaakt van zijn collega Edwin ‘Buzz’ Aldrin. De fotograaf
(Armstrong?) is gespiegeld te zien in het vizier van Aldrin (althans in het vizier van
de man of vrouw die voor Aldrin moet doorgaan). Inderdaad zijn op de foto geen
sterren te zien, terwijl Aldrins linkerbeen (voor de kijker rechts) ter linkerzijde is
belicht, hoewel de zon blijkens de slagschaduw (voor de kijker) schuin rechts achter
Aldrin staat. Dat lijkt een tegenspraak. Het zijn ‘beeldanomalieën’. Maar is het ook
een teken van fraude?
Dat hangt mede af van de alternatieve hypothese, en van de vraag in hoeverre die
(ook) een verklaring biedt voor de waargenomen beeldfenomenen. In hun
onderzoek vonden Nvidia-technici verklaringen die we deels zelf ook wel hadden
kunnen bedenken, maar toch, de onderbouwing oogt solide. Nvidia heeft namelijk
de opnameomstandigheden op de maan softwarematig gesimuleerd en daarbij
gereproduceerd wat er kan zijn gebeurd. Resultaat: sterren zijn op de foto’s niet
zichtbaar vanwege de korte sluitertijd die bij het maken ervan is gebruikt (om
overbelichting te vermijden). Dat was te voorspellen. Wel was nieuw (althans voor
mij) dat de belichting van het linkerbeen van Aldrin mogelijk optrad als gevolg van
weerkaatsing van zonlicht op het astronautenpak van Armstrong, dat met opzet
sterk reflecteert (om oververhitting door zonlicht tegen te gaan). Precies dezelfde
‘anomalieën’ kwamen terug op de door Nvidia geproduceerde foto’s van de
virtuele maanreis.51
Is daarmee onomstotelijk bewezen dat Apollo 11 de maan daadwerkelijk heeft
bezocht? Geenszins. Wel is het zo dat zeer twijfelachtig is geworden of aan de
(voormalige) beeldanomalieën nog onderscheidend vermogen toekomt. De door
complotdenkers gepresenteerde beeldanomalieën ondersteunen niet langer

50

Zie https://en.wikipedia.org/wiki/Moon_landing_conspiracy_theories.
En hoe zit het dan met die “wapperende” Amerikaanse vlag (op andere foto’s dan de door mij hier
getoonde)? Antwoord: die vlag wapperde niet.
51
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zonder meer de hypothese van de ‘Moon Landing Hoax’. Het leert intussen ook dat
niet alles wat onverklaarbaar is, heeft te gelden als een teken van fraude. Daarvoor
is meer nodig, namelijk een consistent, plausibel, volledig verklarend (frauduleus)
mechanisme voor het ontstaan van die anomalie, alsook het ontbreken van een
verklarend mechanisme binnen de hypothese die inhoudt dat de officiële lezing de
juiste is (noties 3 en 4).

De onderzoekspijlers ten behoeve van de waarneming en interpretatie van
audiofenomenen

Onderzoek aan het geluidsmateriaal van tapgesprekken en een evaluatie van de
resultaten daarvan vereist om deze redenen technisch onderzoek in een tweetal
‘pijlers’:
(1).

een onderzoek naar de configuratie en de werking van de telefonieinfrastructuur,

waarvan

in

het

bijzonder

de

mobiele-

telecommunicatietechnologie van gsm (2G), en de in de strafzaak toegepaste
interceptietechnologie (zowel analoog als digitaal) in de periode van vóór
april 1998;
(2).

een interpretatie van audiofenomenen die in het geluidsmateriaal worden
waargenomen en waarbij de vraag is of die moeten worden aangemerkt als
teken van manipulatie.

Onderzoekspijler 1

Inleiding

De in het verleden in deze strafzaak uitgevoerde signaalonderzoeken hebben zich
beperkt tot onderzoekspijler 2. Onderzoek in pijler 1 is echter om meer redenen
ook van groot belang. Het resultaat van dit onderzoek (kennis van zaken) geeft in
de eerste plaats inzicht in de praktische (on)mogelijkheid van manipulatie. Dit
onderzoek kan leiden tot twee uiteenlopende uitkomsten:
-

Als de slotsom is dat met de technologie, de kennis en de mogelijkheden van
vóór april 1998 praktisch gezien géén werkbaar manipulatiescenario heeft
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bestaan, pleit die conclusie sterk tegen de hypothese van manipulatie van
het bewijsmateriaal (aangenomen dat er goed en creatief is gezocht).52
-

Indien echter een of meer van dergelijke mogelijkheden van manipulatie wél
(hebben) bestaan, dat wil zeggen: er bestonden indertijd één of meer
praktisch werkbare scenario’s voor manipulatie, is manipulatie in elk geval
niet uit te sluiten.

Een weging van de voorkansen

Het resultaat van onderzoek in pijler 1 informeert ons dus over de
waarschijnlijkheid van de stelling dat een bepaald scenario van manipulatie
toepassing

heeft

gevonden,

(vooralsnog)

ongeacht

of

het

eventuele

bewijsmateriaal pleit vóór of tegen die vorm van manipulatie (notie 5).
Bijvoorbeeld, indien een bepaald manipulatiescenario zo niet onmogelijk, dan toch
wel praktisch gezien zeer onwaarschijnlijk is gegeven de beperkingen van de
technologie en kennis van het einde van de jaren negentig van de vorige eeuw, zal
die kansinschatting in aanmerking moeten worden genomen bij het beantwoorden
van de vraag of die vorm van manipulatie werkelijk heeft of kan hebben
plaatsgevonden. Indien het uitvoeren van een bepaalde vorm van manipulatie
daarentegen ‘een fluitje van een cent’ was, zal die kansinschatting evenmin mogen
worden genegeerd (wederom ongeacht het bewijsmateriaal).
De enkele mogelijkheid van manipulatie betekent uiteraard niet dat van die
mogelijkheid ook daadwerkelijk gebruik is gemaakt. Manipulatie van het
bewijsmateriaal is bijvoorbeeld vrij eenvoudig te realiseren bij uiteenlopende
andere soorten van bewijsmateriaal: een manipulator kan de vingerafdruk van een
onschuldig individu ‘planten’, of celmateriaal van een onschuldig individu ter
misleiding achterlaten op een plaats delict; een getuige kan liegen, en het procesverbaal van verhoor van een verdachte of getuige kan opzettelijk de waarheid
geweld aandoen, etc. De integriteit van dit bewijsmateriaal wordt over het
52 Deze eventuele

uitkomst van het onderzoek in pijler 1, samengevat met de redenering: “ik kén geen
scenario voor manipulatie dat met de kennis en technologie van vóór april 1998 praktisch werkzaam
kon zijn geweest, dus er wás geen manipulatiescenario als hier bedoeld”, is in essentie een
‘argumentum ad ignorantiam’, of in een andere variant: “absence of evidence is evidence of absence”.
Een dergelijke redenering hoeft beslist niet ongeldig te zijn. Het hangt ervan af hoe goed je hebt
gezocht naar het manipulatiescenario, resp. naar ‘the evidence’. Voor een Bayesiaanse beschouwing
van deze redenering (en de geldigheid ervan) zie o.a.: M. Oaksford & U. Hahn, ‘A Bayesian Approach
to the Argument From Ignorance’, Canadian Journal of Experimental Psychology 2004, 58 (2), p. 7585.
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algemeen niet terstond in twijfel getrokken. De conclusie dat met bewijsmateriaal
is gefraudeerd vereist méér dan alleen het enkele bestaan van de mogelijkheid van
fraude.

De weging van het bewijsmateriaal

In de tweede plaats levert onderzoek in pijler 1 zo mogelijk informatie op ter
beantwoording van de vraag naar welke signalen, sporen en tekens eventueel kan
of moet worden gezocht: van welke sporen en signalen kan de aanwezigheid
worden voorspeld indien het desbetreffende manipulatiescenario in praktijk is
gebracht?
Voor de weging van het bewijsmateriaal is zo’n achterliggend scenario (een
‘verklarend mechanisme’) cruciaal, want het stelt ons in staat om te beoordelen of
bepaalde bevindingen werkelijk in een bepaalde mate passen in, c.q. te verwachten
zijn binnen, dan wel voorspeld kunnen worden door één of beide van de genoemde
hypothesen (notie 3).
Meer kennis van de technologie die eind jaren negentig is gebruikt voor
telecommunicatie en interceptie draagt dus bij aan de interpretatie van de
waargenomen signalen, zoals verricht in onderzoekspijler 2. Is er een redelijke en
plausibele verklaring te vinden voor (zowel letterlijk als figuurlijk:) de ‘signalen’ en
de ‘ruis’ in het onderzochte geluidsmateriaal? Een bepaald audiofenomeen behelst
immers alleen een teken van manipulatie indien dat fenomeen kan differentiëren
tussen de twee onderzochte hypothesen en (aanzienlijk) beter kan worden
verklaard door manipulatie dan door reguliere aanwending van de indertijd
geïmplementeerde technologie voor telecommunicatie en interceptie (notie 4).
‘Verklaren’ vereist kennis (notie 3).
Een ‘geluidsanomalie’ mag – voorlopig – uitsluitend dat predicaat dragen indien het
desbetreffende audiofenomeen niet of heel slecht verklaarbaar is voor iemand met
diepgaande kennis van het onderzoeksterrein. Voor iemand met slechts (zeer)
oppervlakkige kennis van het onderzoeksterrein zijn, zo valt te voorspellen, veel
audiofenomenen sowieso onverklaarbaar, onbegrijpelijk en eigenaardig.
In het herzieningsonderzoek kan ik bijvoorbeeld zelf ook bedenken dat het
waarnemen van beltonen waarvan de toonhoogte en de cadans niet passen in wat
we zouden verwachten op basis van de “standaard” die de Internationale
Telecommunicatie-unie (ITU) volgens de verdediging aanhoudt, het gevolg kan zijn
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van slordig invoegen van manipulatief materiaal. Het is technisch gezien geen
probleem om binnen het gsm-netwerk met behulp van een computer en het
gebruik van programmatuur als ‘tonescript’ tonen te genereren die afwijken van de
zogenaamde standaard. Afwijkende beltonen zijn dus technisch mogelijk. De
onvermijdelijke vervolgvraag is wel: hoe waarschijnlijk is het dat je afwijkingen van
de standaard aantreft indien de hypothese dat het tapmateriaal is gemanipuleerd
juist zou zijn? Waarom zouden afwijkende beltonen worden veroorzaakt door
‘knippen en plakken’, c.q. ‘inlassen’ binnen een getapt telefoongesprek? Daarmee
wordt de in werkelijkheid gegenereerde beltoon toch niet aangetast? Waarom zou
een vervalser eventueel gebruik maken van de opgenomen beltoon van een
Afrikaans land als hij beschikt over heel veel bruikbaar materiaal met de voor zijn
doel ‘juiste’ beltoon? Zo bezien past het aantreffen van een afwijkende beltoon niet
eens zo heel goed in een manipulatiescenario; het is ook daarin een betrekkelijk
onverwacht audiofenomeen.

Onderzoekspijler 2

Subjectieve aspecten

De interpretatie van audiofenomenen vergt de bestudering van het
geluidsmateriaal met gebruik van verscheidene methoden en technieken. Auditief
onderzoek (nauwgezet luisteren) kan worden aangevuld met signaalanalyse: het
beoordelen van het frequentiespectrum, het spectrogram en de golfvorm van het
geluidssignaal.53
De interpretatie van audiofenomenen is verweven met subjectieve aspecten. Een
audiofenomeen is per definitie hoorbaar bij auditief onderzoek en/of zichtbaar
(gemaakt) bij signaalanalyse. De wijze waarop het audiofenomeen is ontstaan, is
echter niet hoorbaar of zichtbaar (notie 1). Ik schreef het al eerder: op de
audiofenomenen is géén etiket aangebracht met informatie over de oorzaak ervan.
Noch beschikken wij mensen over een glazen bol waarmee wij de totstandkoming
van het audiofenomeen alsnog kunnen ‘zien’. Dat is voor deskundigen niet anders
dan voor leken. Conclusies van deskundigen betreffen dus geen ‘vaststaande

53

Ik kom hierop terug met een toelichting in paragraaf 3.3.
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feiten’; het zijn interpretaties van audiofenomenen (notie 2). En over dergelijke
interpretaties kun je nu eenmaal gemakkelijker van mening verschillen dan over
reproduceerbare waarnemingen, die in mindere mate zijn verweven met
subjectieve aspecten. Iedere door deskundigen gegeven verklaring voor een
audiofenomeen, hetzij de “herkenning” van een teken van manipulatie, hetzij een
kwalificatie als een technisch artefact of een stuursignaal, vergt daarom
hunnerzijds onderbouwing en onzerzijds kritische beschouwing.

Referentiemateriaal

De interpretatie van audiofenomenen noopt, indien mogelijk, tevens tot onderzoek
aan geluidsmateriaal waarvan de authenticiteit en integriteit niet voor betwisting
vatbaar zijn. Dat geluidsmateriaal vormt de ‘controlegroep’, oftewel het
referentiemateriaal. Wenselijk is uiteraard dat deze controlegroep bestaat uit
geluidsmateriaal dat zoveel mogelijk tot stand is (of zou moeten zijn) gekomen
onder condities gelijk aan die van het onderzochte, betwiste materiaal,
bijvoorbeeld wat betreft tijd, plaats en technologie. Indien het betreffende
audiofenomeen behalve in betwist geluidsmateriaal ook (en in ongeveer gelijke
mate) wordt aangetroffen in referentiemateriaal, vormt dat een sterke aanwijzing
dat het audiofenomeen een verklaarbare technische oorzaak heeft, hoewel niet
precies hoeft vast te staan welke technische oorzaak zich hier manifesteert. Het
betreft bijvoorbeeld een specifiek stuursignaal of slechts een niet ongebruikelijk
technisch artefact, waarvan het (precieze) ontstaan niet exact verklaard of
aangewezen kan worden. Het

(geheel) ontbreken van de verdachte

audiofenomenen in het referentiemateriaal, kan daarentegen een aanwijzing zijn
dat het betreffende audiofenomeen een gevolg is van ‘menselijk ingrijpen’.
Een waarschuwing is wel op z’n plaats: voor stevige conclusies op dit vlak is in elk
geval de aanwezigheid van ruim voldoende representatief referentiemateriaal
noodzakelijk, zeker indien het gaat om nogal weinig voorkomende, of zelfs
betrekkelijke unieke audiofenomenen.
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3.3. De instelling van het technisch onderzoek in de herzieningszaak

De onderzoeksopzet

Aan de wijze waarop het technische onderzoek in mijn optiek moest worden
opgezet hebben niet alleen de meer theoretische overwegingen uit de paragrafen
3.1 en 3.2 ten grondslag gelegen, maar ook praktische.
In de eerste plaats de volgende. Tot aan het instellen van dit herzieningsonderzoek
waren de technische onderzoeken in deze strafzaak steeds uitgevoerd door
deskundigen die daarbij geheel zelfstandig hun onderzoek verrichtten. De
resultaten kwamen onafhankelijk van elkaar tot stand. Tegenstellingen met de
conclusies

van

andere

deskundigen

en

onduidelijkheden

in

de

onderzoeksresultaten bleven daardoor meestal onuitgewerkt of onderbelicht. De
opdrachtgever moest vervolgens zelf uitvinden hoe de rapportages moesten
worden begrepen.54
In de tweede plaats was tot de instelling van dit herzieningsonderzoek nooit goed
en volledig geïnventariseerd welke telecommunicatie-infrastructuur, welke
interceptietechnologie en welke opslagsystemen werden aangewend bij de
registratie van de telefoontaps die in de strafzaak van Baybaşin in de bewijsvoering
zijn betrokken. Deze inventarisatie maakt deel uit van hetgeen ik hierboven
onderzoekspijler 1 heb genoemd. Kennis en begrip van een en ander is noodzakelijk
voor een interpretatie van de audiofenomenen die kunnen worden waargenomen
in het geluidsmateriaal. Ik heb het hierboven (naar analogie) al geïllustreerd: je kunt
natuurfenomenen als zonsopkomst en zonsondergang niet begrijpen zonder kennis
van de hemelmechanica. Het is anders ‘onverklaarbaar’ dat bij zonsondergang in
Scheveningen de zee niet gaat koken en de zon niet dooft.
In de derde plaats wilde ik bewerkstelligen dat de verdediging van Baybaşin en
ikzelf betrekkelijk intensief de verrichtingen van de deskundigen binnen het
technisch onderzoek konden volgen. Hoe vond het onderzoek plaats, en waarom?
Wat betekenen deze resultaten, en waarom? Onderzoeksresultaten konden zo
direct leiden tot vervolgonderzoek. Liefst bleef geen vraag onbeantwoord.

54

Een uitzondering hierop vormt het onderzoek van de tCEAS. De voorzitter had prof. dr. Jacobs in de
arm genomen voor de coördinatie van het onderzoek en een duiding van de resultaten.
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Deze desiderata noopten tot een andere onderzoeksopzet dan die in deze strafzaak
tot nog toe was vertoond. In de door mij gekozen onderzoeksopzet werken twee
deskundigen samen aan het onderzoeksresultaat, zoals bijvoorbeeld ook het geval
is bij multidisciplinair gedragskundig onderzoek naar de geestestoestand van een
verdachte. In dit technische onderzoek zou die samenwerking inhouden dat de
sterke punten van de deskundigen tot hun recht zouden komen in een
taakverdeling, waarbij de een de verrichtingen van de ander zou verifiëren en in elk
geval controleren. In een gezamenlijk rapport, zo beoogde ik, zou verslag worden
gedaan (1) van gemeenschappelijke reproduceerbare waarnemingsresultaten, (2)
van interpretaties daarvan waarin de deskundigen zich beiden konden vinden, en
in geval van verschil van opvattingen: (3) van ieders argumenten pro en contra het
inzicht waaromtrent meningsverschil was ontstaan.
Deze beoogde, betrekkelijk hechte samenwerking tussen de deskundigen, en de
intensiteit waarmee zowel de verdediging als ikzelf het technische onderzoek zou
(moeten kunnen) volgen, maakten het vrijwel noodzakelijk dat de deskundigen in
Nederland gestationeerd waren.
Er is nog een reden waarom het een zekere voorkeur verdient dat de deskundigen
uit Nederland afkomstig zijn, al had ik mij dit bij aanvang van het technische
onderzoek niet in volle omvang gerealiseerd. Nederlandse deskundigen zullen naar
verwachting meer specifiek op de hoogte zijn van de omstandigheden waaronder
in Nederland indertijd interceptie van telefoonverkeer plaatsvond. De regelgeving
waaraan interceptie was gebonden, alsook de apparatuur en technologie die bij
interceptie werden aangewend, alsmede de staande uitvoeringspraktijk, waren (en
zijn) niet universeel.55
55

Ter illustratie. In zijn Recordings Examination Report van september-oktober 2009 maakte de
tCEAS-deskundige S. Peller op p. 4-5 een punt van het ontbreken van “CLIP Information” bij alle
‘recordings’ (en dit dus met inbegrip van het referentiemateriaal), waarvoor hij geen “satisfactory
explanation” kon vinden.
Echter, de CLIP-informatie is alleen waarneembaar in de audioregistratie van de tap bij de analoge
vastelijn-gesprekken nadat deze dienst door KPN in Nederland in augustus 1998 (dus ná de
onderzochte periode) was geïntroduceerd. Voor gsm en ISDN was deze dienst (nummerherkenning)
weliswaar al langer beschikbaar, maar wordt (werd) de CLIP c.q. de COLP digitaal verstuurd over een
ander kanaal c.q. op een andere wijze.
Zie hierover: F. Fransen & J. Rijnders, Assessment of telephone tones on audio files of intercepted
communication in the report of Peller, d.d. 26 mei 2010, p. 4.
Jacobs constateert dan ook m.i. correct het volgende in B. Jacobs, brief aan prof. Buruma d.d. 16
augustus 2010, p. 3:
“3. Nummerherkenning (caller identification, CID of CLIP).
Over het derde punt kan ik kort zijn. Zoals in [rapport Jacobs d.d. 15 november 2009, onder punt 4.1]
reeds opgemerkt werd, is nummerherkenningsinformatie (CID) in het GSM-netwerk gescheiden van
het audio kanaal. Een tapaansluiting in het mobiele netwerk vindt plaats op het zogenaamde mobile
switching center (MSC) en zal daar geen CID informatie in het audio kanaal aan kunnen treffen.
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De mogelijkheid om de loop van het technische onderzoek van de deskundigen
intensief te kunnen volgen en begeleiden moest gedaante krijgen in een commissie
die ik hierboven al heb genoemd. Onder leiding van de rechter-commissaris,
mw. mr. Wijnnobel, is een begeleidingscommissie in het leven geroepen, met als
doel door vraagstellingen sturing te geven aan het verloop van het technische
onderzoek en aan de thema’s die daarin zouden worden onderzocht. Aan die
begeleidingscommissie namen, naast de rechter-commissaris en haar griffier, de
landelijk forensisch officier van justitie, een hierna te noemen ‘facilitator’, de
raadsvrouw en ikzelf deel. De deskundigen dienden bij gelegenheid van
bijeenkomsten van de begeleidingscommissie telkens de tussentijdse (voorlopige)
onderzoeksresultaten en -verrichtingen bekend te maken. Die bevindingen konden
vervolgens weer aanleiding geven tot nadere vragen, onderzoekswensen en
onderzoeksopdrachten, enzovoorts.

De loop van het onderzoek

Het technische onderzoek en de verslaglegging ervan heeft in de praktijk echter
niet in volle omvang plaatsgehad op de wijze die mij bij aanvang voor ogen stond,
en dan druk ik mij voorzichtig uit. In de eerste plaats heeft het onderzoek veel
langer geduurd dan ik had gehoopt en verwacht. In plaats van een klein jaar, liep
het technisch onderzoek van twee deskundigen ruim tweeënhalf jaar.
In de tweede plaats verliep de samenwerking tussen de twee deskundigen allengs
stroever. Het is hier niet de plaats om over de oorzaken daarvan uit te wijden, maar
tot een gezamenlijke rapportage is het in elk geval niet gekomen. Daarmee heb ik
genoegen moeten nemen, zij het niet zonder grote moeite. Als gevolg daarvan ben
ik, anders dan gehoopt, geconfronteerd met de afzonderlijke rapportages van twee
deskundigen van wie de conclusies diametraal tegenover elkaar staan. Een en
ander had vervolgens repercussies voor de wijze waarop ik zelf de
onderzoeksresultaten moest evalueren en mijn inzichten daarover verantwoorden.
De omvang van deze conclusie en de tijd die met het schrijven ervan was gemoeid,
laten zich daardoor (naar ik hoop) beter begrijpen.
[Fransen & Rijnders] is hier duidelijk over. De verbazing van Peller over het niet aantreffen van CID
informatie [rapport Peller, p. 4-5] is dus niet terecht.”
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Het intensieve volgen van de onderzoeksverrichtingen vergde – vanwege de duur
van het onderzoek en de ontstane fricties – vele bijeenkomsten van de
begeleidingscommissie. Daarnaast waren de raadsvrouw en ik aanwezig bij een
drietal meetsessies (éénmaal in Driebergen, in een gebouw van de Landelijke
Eenheid van de Nationale Politie, en tweemaal een hele dag in de studio van de
hierna te noemen Van de Ven),56 waarbij met name Van de Ven de totstandkoming
van zijn meetresultaten liet zien. Ik maak in dit verband verder melding van het vele
e-mailverkeer tussen de deskundigen en de leden van de begeleidingscommissie,
waaronder dus ikzelf, waarin vragen werden gesteld, antwoorden werden gegeven,
discussie werd gevoerd en tussentijdse resultaten werden besproken.

Verifiërend onderzoek

Na de beëindiging van het technische onderzoek door de daartoe benoemde
deskundigen in september/oktober 2015 heb ik een aanvang gemaakt met onder
meer de evaluatie van hun bevindingen en het op schrift stellen van mijn oordelen
daarover. Een aantal problemen deed zich hierbij voor:
-

de als zodanig benoemde deskundigen stonden met hun bevindingen en
conclusies lijnrecht tegenover elkaar; een basis voor verdere samenwerking
zagen de rechter-commissaris en ik niet meer. Niettemin moest ik mijzelf in
staat stellen om op diverse terreinen van technische aard spreekwoordelijke
knopen door te hakken, en dit zonder uitsluitend af te hoeven gaan op het
vertrouwen dat ik al dan niet had opgebouwd in de materiële deskundigheid
van de formeel als zodanig benoemde deskundigen;

-

de raadsvrouw heeft na afloop van het technische onderzoek nog een aantal
zeer omvangrijke aanvullingen op het herzieningsverzoek ingediend, waarin
zij onder meer allerlei kwesties van technische aard aan de orde stelde, mede
gebaseerd op de resultaten van het technische onderzoek van met name Van
de Ven;

-

de hierna te noemen prof. Derksen, al dan niet in samenwerking met
prof. Grünwald en prof. Gill, heeft na afloop van het technische onderzoek

56

In Driebergen op 8 september 2014, en in de studio van Van de Ven op 25 maart 2015 en 1 april
2015.

124
Onderdeel 3. De opzet van het technisch onderzoek

Conclusie inzake 11-02065 H

stukken overgelegd waarin hij uitvoerig is ingegaan op de bevindingen van
de als deskundigen benoemde personen, en waarin hij ook uitspraken voor
zijn rekening neemt die technisch van aard zijn;
-

de raadsvrouw en Derksen c.s. hebben zich telkens op de mededelingen van
één van de twee als zodanig benoemde deskundigen (nl. Van de Ven)
beroepen, en hebben de rapportages van de andere deskundige (Van den
Heuvel) niet onweersproken gelaten. Zij hebben zich tevens uitgelaten over
de (on)deskundigheid van Van den Heuvel en diens (vermeende) gebrek aan
integriteit.

Tijdens mijn oordeelsvorming stuitte ik derhalve op vele kwesties van technische
aard waaromtrent de deskundigen geen overeenstemming hadden bereikt en die
(dus) open waren gebleven. Teneinde te beoordelen wie van de twee als zodanig
benoemde deskundigen de juiste informatie had verschaft en correcte conclusies
had getrokken, heb ik vanaf oktober 2015 zelfstandig verifiërend onderzoek
verricht. Ik heb in dat verband (veel) publiek toegankelijke informatie tot mij
genomen, ik heb mededelingen in de rapportages van de deskundigen gecheckt, ik
heb (andermaal) netwerkoperators en een producent van apparatuur
aangeschreven, ik heb geluidsmateriaal beluisterd en geanalyseerd, ik heb
interceptieapparatuur geschouwd en bestudeerd, en ik heb de juistheid van
beweringen van de twee deskundigen door hen laten demonstreren.
Dit verifiërend onderzoek heb ik geheel op eigen titel gevoerd, waartoe de wet mij
ook zonder meer de bevoegdheid geeft. Van dit onderzoek en de resultaten doe ik
eveneens zo transparant mogelijk verslag in deze conclusie. Dat verklaart de vele
voetnoten en citaten. De raadsvrouw heeft de resultaten van dit onderzoek
voorafgaand aan deze conclusie ter beschikking gesteld gekregen en zij is in de
gelegenheid gesteld daarop te reageren; daarvan heeft zij in de vijfde en de zesde
aanvulling op het herzieningsverzoek gebruik gemaakt. Zij was in één geval
aanwezig bij een demonstratie van de mogelijkheid van manipulatie van
tapkamerapparatuur, namelijk op 6 april 2017.
Ook de loop van dit verifiërend onderzoek maakt (naar ik hoop) begrijpelijk dat er
zoveel tijd gemoeid is geweest met de beantwoording van de vraag of er gronden
zijn voor een herziening van de veroordeling van Baybaşin. Er zijn van de zijde van
de verdediging zeer veel kwesties opgeworpen. De vele moeilijke vragen lieten zich
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nu eenmaal niet vlotjes beantwoorden. Van passiviteit in de voortgang van het
onderzoek is géén moment sprake geweest.
Terug naar de aanvang van het technische onderzoek door de twee als zodanig
benoemde deskundigen.

De deskundigen

Inleiding

Voor het technisch onderzoek heeft de rechter-commissaris op mijn verzoek een
tweetal deskundigen benoemd. Dat zijn ing. J.W.M. van de Ven en ir. B.H. van den
Heuvel geworden. De raadsvrouw heeft ing. J.W.M. van de Ven voorgesteld, en zij
is bij brief van 29 maart 2013 akkoord gegaan met de benoeming van ir. B.H. van
den Heuvel. Hieronder bespreek ik informatie die afkomstig is uit de
onderscheidene (deels niet publieke) cv’s en achtergronden van de beide heren, en
uit een eerste gesprek met Van den Heuvel. Deze informatie en de wens van de
verdediging tot het benoemen van Van de Ven waren voor mij de reden om met
hen in zee te gaan.

Ing. J.W.M. van de Ven

De verdediging heeft zich een sterke voorstander getoond van de benoeming van
de heer ing. J.W.M. van de Ven (hierna: Van de Ven), consultant en daarnaast
interim-manager bij zijn onderneming GenISys Consultancy en van huis uit
elektrotechnicus. Dat was voor mij een uiterst belangrijk gegeven. Ik beoogde
immers de verdediging een gelijkwaardige stem te geven in de inrichting van het
herzieningsonderzoek.
Er was nog een tweede belangrijk voordeel. Volgens zijn cv heeft Van de Ven veel
kennis en ervaring op het gebied van telecommunicatie en het tappen ervan,
informatiebeveiliging en van signaalanalyse.57 Een en ander raakt zowel aan
onderzoekspijler 1 als aan onderzoekspijler 2 van het technische onderzoek in de

57

Zie cv J.W.M. van de Ven.
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onderhavige zaak. Deskundigheid op dit tweede terrein was voor de verdediging
een voorwaarde voor het technische onderzoek.
Een belemmering voor de keuze voor Van de Ven was echter dat hij zich
voorafgaande aan dit herzieningsonderzoek, namelijk in de strafzaak van Baybaşin,
reeds een verdediger had betoond van de hypothese van manipulatie van het
tapmateriaal. De stellingen die de verdediging in deze strafzaak had betrokken (en
thans nog steeds betrekt) waren voor een belangrijk deel gefundeerd op zijn
rapporten.58 Die werden door de verdediging immers ingebracht ter weerlegging
van de andersluidende conclusies uit de NFI-rapportages van Broeders.
Daar staat tegenover dat Van de Ven in zijn rapportages ook een voorbehoud had
gemaakt wat betreft de kwaliteit van het onderzoeksmateriaal. Hem waren
kwalitatief minder goede (vermoedelijk akoestische) geluidsopnames59 ter
beschikking gesteld, vastgelegd op compact cassettes die (naar ik aanneem) rond
de eeuwwisseling waren geproduceerd. Hoe zouden zijn bevindingen luiden indien
hem kwalitatief beter onderzoeksmateriaal ter beschikking zou worden gesteld?
Er was nog een tweede complicatie wat betreft de keuze voor Van de Ven als een
van de deskundigen in dit herzieningsonderzoek. Ik licht dat toe. In hoger beroep in
de strafzaak van Baybaşin voerde de verdediging het juridische verweer dat er geen
aanknopingspunt was voor de Nederlandse rechtsmacht ten aanzien van het onder
1 tenlastegelegde delict, te weten de moord op Öge. Het bewijsmateriaal liet
volgens de verdediging de mogelijkheid open dat de telefoongesprekken die ten
laste van Baybaşin voor het bewijs van de moord op Öge te Istanbul konden worden
gebruikt niet door Baybaşin in Nederland, maar uitsluitend in het buitenland waren
gevoerd.60 Het Openbaar Ministerie heeft naar aanleiding van dit verweer een
proces-verbaal van bevindingen overgelegd waarin stond vermeld – kort gezegd –
dat de tapkamer te Arnhem in de periode van 25 oktober 1997 tot 14 november
1997 dagelijks uitgaande telefoongesprekken had ontvangen, door Baybaşin
gevoerd met zijn mobiele telefoon, en dat de tapkamer in Arnhem geen uitgaande,
buitenlandse gesprekken van de providers kon ontvangen aangezien de in het
buitenland gevoerde uitgaande gesprekken niet via de Nederlandse communicatieinfrastructuur werden afgewikkeld.

58

Zie voor een opsomming van zijn rapportages in de strafzaak hierboven, paragraaf 2.3.
Met ‘akoestische geluidsopnames’ bedoel ik dat geluidsmateriaal op compact cassettes is
gekopieerd door opnames te maken met een microfoon bij de luidspreker van de afspeelapparatuur.
60 Zie voor een beschrijving van dit verweer en de gevolgtrekkingen van het hof: p. 7-9 van het
bestreden arrest.
59
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Bij gelegenheid van dupliek heeft de verdediging een schriftelijk stuk d.d. 4 mei
2002, opgesteld door Van de Ven, overgelegd, waarin Van de Ven onder meer
mededeelde:
“Indien een abonnee van een Nederlandse provider een communicatie
initieert, onafhankelijk of hij zich in Nederland of daarbuiten bevindt, wordt
de “billing” via de Nederlandse operator gedaan en is de abonnee in
Nederland aftapbaar.”
Naar aanleiding van deze mededeling van Van de Ven is aan KPN Security en aan
BEN Security vervolgens de stelling voorgelegd dat in de (analoge) tapkamer van de
politie te Arnhem geen gesprekken geregistreerd hadden kunnen worden op de
momenten dat Baybaşin in het buitenland uitgaande gesprekken voerde met zijn
Nederlandse mobiele telefoons. Deze stelling werd door beide netwerkoperators
onderschreven, met dien verstande dat namens BEN Security werd medegedeeld
dat deze stelling voor 99% juist was omdat het soms voorkwam dat er gesprekken
binnenkwamen die bij een buitenlandse netwerkoperator waren gevoerd.61, 62
Ik ga uit van de juistheid van deze mededelingen van KPN Security en van BEN
Security, nu deze naar mijn weten onafhankelijk van elkaar zijn gedaan en deze

61

Zie het proces-verbaal d.d. 7 mei 2002 van C. van Tent. Dit proces-verbaal en de faxberichten
waarop de inhoud van dit proces-verbaal is gebaseerd, zijn gehecht aan het bestreden arrest. De
faxberichten luiden als volgt.
Aan KPN Security legde Van Tent bij faxbericht van 7 mei 2002 de volgende vraag voor: “Indien een
verdachte niet in Nederland verblijft maar zich met zijn GSM in het buitenland bevindt, en daar gaat
bellen, dan heeft de tapkamer in die gevallen niet de mogelijkheid om de OUT CALLS te registreren.”
Daarop reageerde KPN Security diezelfde dag met een handgeschreven mededeling op de retourfax:
“Dit is correct; gesprekken gaan over het netwerk van de betr. buitenl. provider en niet over bijv.
netwerk KPN.”
Aan BEN Security legde Van Tent bij faxbericht van 7 mei 2002 de volgende stelling voor: “Indien de
verdachte niet in Nederland verblijft, dan ontvangt de tapkamer in Nederland (Arnhem 1997), geen
gesprekken. Dit gezien het feit dat de telefoon op dat moment niet in het Nederlandse netwerk
verblijft.”
BEN Security respondeerde als volgt bij faxbericht van gelijke datum: “Waar, voor 99%. Het komt
echter soms voor dat er gesprekken binnen komen die bij een buitenlandse operator zijn gevoerd.”
Deze informatie wordt overigens bevestigd door F. Fransen & J. Rijnders, Assessment of telephone
tones on audio files of intercepted communication in the report of Peller, d.d. 26 mei 2010, p. 1 en
p. 9 (figuur A.7).
62 Mogelijk dat de 1% uitzonderingsgevallen waarvan BEN Security melding maakt, gevallen zijn waarin
het onderzoekssubject vanuit het buitenland zijn voicemailbox uitluistert. Zie Van den Heuvel,
achtergrondrapport, hoofdstuk 10, paragraaf 10.1.2 (“Technische en juridische knelpunten van
interceptie”), p. 9, bulletpoint 5. Bij het uitluisteren van de voicemailbox is de betrokkene, hoewel
door ‘roaming’ fysiek gebruikmakend van het gastnetwerk, verbonden met een deel van het
thuisnetwerk. Het uitluisteren van de mailbox bij bepaalde configuraties van het Mobile Switching
Center (oftewel de ‘switch’, waarover later meer) stuurt de interceptie aan, aldus begrijp ik Van den
Heuvel. Een gesprek – hoewel gevoerd over een buitenlands gastnetwerk – wordt in dat geval
vermoedelijk wel door de tapkamer geregistreerd.
Een andere mogelijkheid is dat de gesprekspartner van het onderzoekssubject (dat in het buitenland
verblijft) wél in Nederland verblijft en in Nederland (ook) onder de tap is gesteld.
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instanties naar verwachting bekend zullen zijn met de technische complicaties en
beperkingen die zijn verbonden aan de onderscheidene door hen beheerde gsmnetwerken. Aldus bezien, betekent dit dat Van de Ven een stellige, doch onjuiste
mededeling heeft gedaan over een cruciaal onderwerp. Althans vormt deze gang
van zaken een aanwijzing dat Van de Ven in elk geval op één essentieel punt een
uitspraak heeft gedaan die zacht gezegd zeer voor discussie vatbaar is. Zoiets kan
funest zijn voor de geloofwaardigheid van een deskundige.

Ik heb mij daarop voorgenomen de uitspraken van zowel Van den Heuvel als Van
de Ven wat betreft doorslaggevende punten – voor zover dat binnen mijn bereik
lag – telkens aan de hand van andere bronnen te toetsen op hun accuratesse c.q.
juistheid. Het al genoemde verifiërende onderzoek van mijn kant strekte daartoe.
Verificatie lijkt mij sowieso verstandig. Kritiekloos en voetstoots voor juist houden
van de uitspraken van deskundigen, zulks naar gelang dat goed uitkomt, heeft
weinig van doen met een wetenschappelijke methode, noch met goede
rechtspraak.

Ir. B.H. van den Heuvel

De heer ir. B.H. van den Heuvel (hierna: Van den Heuvel) heeft mij benaderd bij
brief van 16 oktober 2012. In die brief stelde hij nader onderzoek voor naar
vermeende signaalanomalieën in de Baybaşin-zaak, en meer in het bijzonder naar
de “absolute stiltes” in geregistreerde telefoongesprekken. Hij meende die te
herkennen als mogelijke interoperabiliteitsproblemen van de bij interceptie
gebruikte apparatuur.
Van den Heuvel kende Van de Ven: sterker, het contact met Van de Ven was voor
Van den Heuvel aanleiding om naar de Baybaşin-zaak te kijken. Van de Ven had op
1 oktober 2012 het contact tussen hen beiden aangehaald. Van den Heuvel stuitte
daarbij naar zijn zeggen op berichten over “absolute stiltes”.63, 64 Hij heeft zijn
interpretatie van dit verschijnsel met Van de Ven besproken. Van de Ven stond, zo

63

De vermeende ‘absolute stilte’ die aanleiding was voor de analyse van Van den Heuvel is in het
onderzoek overigens niet aangetroffen.
64 De suggestie van Van den Heuvel raakte aan twee belangrijke kwesties binnen het onderzoek van
de zaak, namelijk (1) een mogelijkheid om via een externe route (vervalste) data aan de tapkamer aan
te bieden (zie de ‘externe scenario’s van manipulatie’ die in onderdeel 7 zullen worden besproken),
en (2) de mogelijkheid dat taps waren geregistreerd van gesprekken die niet in Nederland waren
gevoerd. Beide stellingen zijn door de aanvragers ook al eerder betrokken.
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begreep ik de mededelingen van Van den Heuvel, open voor deze analyse. Deze
analyse was voor Van den Heuvel aanleiding zowel het (hierna te introduceren)
Platform voor interceptie, decryptie en signaalanalyse (PIDS) alsook mij hierover
een brief te sturen; het betreft de al genoemde brief van 16 oktober 2012.
Later begreep ik dat het contact tussen Van de Ven en Van den Heuvel over de zaak
Baybaşin al teruggaat tot 2002 en dat opnames in een door Van den Heuvel
gebouwde ‘call center’ als achtergrond zijn gebruikt in de uitzending van het tvprogramma Zembla van 6 februari 2003 over het onderwerp afluisteren en de zaak
van Baybaşin.65

Ik ben mij vervolgens nader gaan informeren over Van den Heuvel. Hij is van huis
uit technisch bedrijfskundige. Van den Heuvel had veel ervaring met en was actief
op het gebied van ICT en telecommunicatie in het algemeen. Hij had bijvoorbeeld,
zo deelde hij mij bij een kennismaking mee, voor het vak BedrijfsInformatie
Systeem Ontwikkeling (BISO) aan de Universiteit Twente voor het collegejaar 1997
een casus gebruikt over het doorbelasten van de telefoonkosten aan de huurders
van de gastenwoningen op de campus van de universiteit aldaar. Het betrof een
praktijkcasus van zijn organisatie waarbij de ‘call detail records’ (CDR’s), afkomstig
van de Ericsson MD-110 telefooncentrale, moesten worden gekoppeld aan het
huurdersbestand teneinde aan de juiste persoon de telefoonkosten door te
belasten. Ook had Van den Heuvel ervaring met het operationaliseren van ‘call
centers’. De technische infrastructuur van een call center is goed vergelijkbaar met
die van een tapkamersysteem, aldus Van den Heuvel. In een bijlage bij de
eerdergenoemde brief van 16 oktober 2012 ging Van den Heuvel dieper in op deze
materie.
Van den Heuvel is heden ten dage directeur/eigenaar van technisch adviesbureau
MSNP. Over dit adviesbureau is op zijn website de volgende informatie te vinden:
“Meer over MSNP
MSNP is een adviesbureau actief op het gebied van management en ICT. Wat
MSNP uniek maakt is dat wij een eigen onderzoeksafdeling hebben die niet
direct gekoppeld is aan de commerciële activiteiten.
Natuurlijk zijn er raakvlakken tussen de advisering en het onderzoek en vaak
ontstaan onderzoeksactiviteiten vanuit adviestrajecten maar het meest
opvallende is dat onze medewerkers een probleem ook echt een interessante
65

Het beeldmateriaal van deze uitzending bevindt zich bij de stukken van de herzieningszaak.
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uitdaging vinden. Een systematische en wetenschappelijke benadering van
en voor de problemen in de praktijk, maar gelijktijdig ook bewust een
commercieel adviesbureau want als de klant er voor moet betalen moet zij
met de resultaten ook wat kunnen. Hoe wij tot de resultaten komen is dan
iets minder van belang. MSNP past dan ook het beste bij niet standaard
problemen of bij een niet standaard situatie.
De samenhang tussen mensen, kennis en technologie
Organisaties zijn een combinatie van de mensen die er werken, de aanwezige
kennis en de gebruikte technologie. In dit onderzoeksprogramma gaat het om
de vraag hoe deze combinatie resulteert in de output van de organisatie.
Lineaire informatieverwerking
In het thema lineaire informatieverwerking gaat het om de keten die begint
met waarnemen en dataverzameling tot het op basis van specifieke waarde
en normen nemen van een beslissingen.”66
Over Van den Heuvel is op het internet betrekkelijk veel informatie beschikbaar
vanwege zijn onderzoek in de Enschedese vuurwerkramp, de Schipholbrand en
omdat hij als geregistreerd forensisch deskundige actief is. Hij is ook de auteur van
een vrij kritisch artikel in de Journal of Police Studies67 en is een kritische
beschouwer van een onderzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) over de
kostenontwikkeling in de mondzorg.
Over de vuurwerkramp vinden we van zijn hand o.a. een rapportage die ook is
opgenomen in het rapport68 van de Commissie Onderzoek Vuurwerkramp (de
Commissie Oosting), van de hand van zijn medeonderzoeker een artikel in het
Nederlands tijdschrift voor Natuurkunde69 over het meten aan een schokgolf, en
van de hand van een wetenschapsjournalist een artikel in het Chemisch Weekblad70
over proeven door Van den Heuvel uitgevoerd samen met de Koninklijke Militaire
Academie (KMA) naar sympathische ontsteking van professioneel vuurwerk.

66 Zie: http://www.msnp.nl/about.shtml. Ik geef deze informatie integraal weer omdat over deze tekst

discussie is ontstaan, en dan met name over de passage: “(…) maar gelijktijdig ook bewust een
commercieel adviesbureau want als de klant er voor moet betalen moet zij met de resultaten ook wat
kunnen. Hoe wij tot de resultaten komen is dan iets minder van belang.” De raadsvrouw leest hierin
dat Van den Heuvel zijn bereidheid uitspreekt de resultaten van zijn onderzoek aan te passen naar
gelang de wensen van de klant. Zo ook: T. Derksen, Onschuldig vast, Leusden: ISVW Uitgevers 2016,
p. 126.
67 B. van den Heuvel, ‘The role of technology in modern policing’, in: E. de Pauw, P. Ponsaers e.a. (red.),
Technology-led policing. Journal of Police Studies 20 (2011), p. 207 e.v.
68 Eindrapport Commissie Onderzoek Vuurwerkramp, bijlage A, onderdeel 3.4.2, p. 462 e.v.
69 R. Morgenstern, ‘Enschedese schokgolf: analyse per video’, Nederlands Tijdschrift van de
Natuurkunde 2001 (3), p. 18-21.
70 A. Dijkgraaf, ‘Geschokte reacties’, C2W18 5 november 2005, p. 26-27.

131
Onderdeel 3. De opzet van het technisch onderzoek

Conclusie inzake 11-02065 H

Zijn niet-openbare forensisch cv bevat de inzet in tientallen, vaak bekende zaken,
waarin hij analoog en digitaal beeldmateriaal heeft ontsloten en geanalyseerd. Een
rode draad in zijn benadering is, naar zijn zeggen, het optimaal veiligstellen,
eventueel converteren en ontsluiten van beeldmateriaal, ook als dit is opgeslagen
in beveiligde of ‘proprietary’ gecodeerde systemen.71 Meestal is het nodig om ook
de bij de beelden behorende metadata te ontsluiten, te ordenen en analyseren. De
hiervoor gebruikte databasetechnologie wordt ook los ingezet voor het analyseren
van telefonieverkeersgegevens en het achterhalen van gsm-netwerktopologieën
uit gegevens van gsm-basisstations, aldus Van den Heuvel.

Uit een en ander is Van den Heuvel op mij overgekomen als iemand die in staat
moet worden geacht om tegenwicht te bieden aan Van de Ven, die volgens zijn cv
op het terrein van telecommunicatie, interceptie en signaalanalyse zou kunnen
bogen op zeer veel kennis en ervaring.
Een bijkomend voordeel was dat Van den Heuvel mogelijkheden zag voor een
onderzoek over de hele breedte, dat wil zeggen: voor zowel onderzoekspijler 1 als
onderzoekspijler 2. Daarnaast kende hij Van de Ven reeds, hetgeen een
samenwerking ten goede zou kunnen komen. Vanwege Van den Heuvels kennis van
en ervaring met ICT en telecommunicatie, zou de nadruk wat hem betreft komen
te liggen op onderzoekspijler 1, terwijl de nadruk van het werk van Van de Ven zou
komen te liggen op onderzoekspijler 2.

Op één verwikkeling kom ik pas later terug. De raadsvrouw heeft bij brief van 16
december 2014 het vertrouwen opgezegd in deskundige Van den Heuvel. Ik heb
daarvan kennis genomen, doch daaraan geen gevolgen verbonden. De
argumenten, zowel van de raadsvrouw als van mij vereisen meer kennis van de
resultaten van het technische onderzoek. Om die reden behandel ik deze materie
niet eerder dan in paragraaf 12.3.

71

Ook in deze herzieningszaak dienden audio en metadata te worden ontsloten uit het ‘proprietary’
tapkamersysteem. Zie daarvoor paragrafen 6.4 en 6.8. De wijze van conversie die Van den Heuvel
toepaste leidde naar mijn inzicht inderdaad tot opvallend goede resultaten in vergelijking met de
eerdere exports van de audio.
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Andere personen die hebben bijgedragen aan het onderzoek

D. van Dreunen MSc, BSc

Ter facilitering van het technische onderzoek heb ik de bijstand ingeroepen van
D. van Dreunen MSc, BSc (hierna: Van Dreunen). Hij was niet verantwoordelijk voor
het technische onderzoek en de resultaten ervan, evenmin voor een interpretatie
van de onderzoeksresultaten.
Over zijn achtergronden het volgende.72 Van Dreunen is van huis uit
elektrotechnicus en is vele jaren als zodanig werkzaam geweest bij (toen) PTT
Telecom op het terrein van de draaggolftelefonie en mobiele telefonie. Vervolgens
heeft hij meer dan een decennium gewerkt bij het bedrijf Bumicom
telecommunicatie B.V., gevestigd te Den Haag, en dit op het terrein van ‘voice
logging’

en

de

interceptie

van telefoongesprekken door middel van

tapkamersystemen die waren geproduceerd door het Israëlische bedrijf Efrat
Future Technology (een dochteronderneming van Comverse, daarna Verint
geheten).73 In die hoedanigheid was hij rechtstreeks (en als projectleider)
betrokken bij de levering, installatie, inwerkingstelling en instandhouding van zes
tapkamersystemen (aanbestedingsproject “Kislev 1”74) die eind 1995 bij
verscheidene regiokorpsen van de politie in werking werden gesteld.
In de jaren daarna, tot het jaar 2000, werden onder zijn projectleiding nogmaals
vier nieuwe tapsystemen (“Kislev 2”), een upgrade-project (“Kislev 1 met gsmmodule”) en twee andere projecten voor een tapsysteem gerealiseerd.
Sinds 1 juli 2000 is hij werkzaam als interceptiespecialist bij het KLPD, thans de
Landelijke Eenheid van de Nationale Politie.75 Van Dreunen is geen
opsporingsambtenaar en niet betrokken bij opsporingsonderzoeken; hij is
technisch specialist. In die hoedanigheid had hij een aandeel in de realisatie van
nieuwe tapsystemen, de upgrading van bestaande tapsystemen en de
instandhouding van de tapsystemen in het algemeen. Dat betrof hoofdzakelijk

72

Informatie over achtergronden was afkomstig van Van Dreunen.
De vennootschappen Efrat, Comverse en Verint worden hieronder nader geïntroduceerd.
74 Meer informatie hierover volgt in onderdeel 6 van deze conclusie.
75 De afdeling waarin Van Dreunen organisatorisch was ingedeeld is meermalen van naam veranderd,
en luidde achtereenvolgens: Landelijke Interceptie Organisatie (LIO), de Unit Landelijke Interceptie
(ULI), en thans: de Afdeling Interceptie & Sensing (I&S).
73
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interceptiesystemen van Comverse (Verint), doch ook systemen van de merken
Digivox en ETI (uit Denemarken).

Van Dreunen heeft in dit herzieningsonderzoek in samenspraak met Van de Ven en
Van den Heuvel een bijdrage geleverd aan het omzetten van het inbeslaggenomen
geluidsmateriaal naar de (digitale) WAV-bestanden, hij heeft zorggedragen voor de
bewaring en de vrijgave van het onderzoeksmateriaal, hij heeft gesprekken gevoerd
met Van de Ven en Van den Heuvel gezamenlijk, teneinde zijn wetenschap omtrent
de werking van de tapkamersystemen aan hen over te dragen, en vervulde ook
anderszins bij gelegenheid van de bijeenkomsten van de begeleidingscommissie
een uiterst constructieve rol als vraagbaak voor allerlei kwesties van technische
aard. Ik heb hem na afloop gevraagd een overzicht te geven van het bewaren en
ontsluiten van het onderzoeksmateriaal, en van de loop van het technische
onderzoek voor zover dat met zijn bijstand heeft plaatsgehad.76

Prof. dr. T. Derksen, prof. dr. P. Grünwald, prof dr. R. Gill

Het onderzoek kreeg bovendien een geheel eigen dynamiek doordat de
raadsvrouw in de loop van het herzieningsonderzoek emeritus hoogleraar
wetenschapsfilosofie prof. dr. T. Derksen (hierna: Derksen) in de arm heeft
genomen

teneinde

“op

zijn

manier”

onder

andere

de

technische

onderzoeksresultaten in deze zaak te duiden en te wegen.77 Derksen heeft deze
taak op zich genomen. Gaandeweg heeft hij, naar ik heb begrepen, op zijn beurt
steun gezocht bij prof. dr. P. Grünwald, hoogleraar statistische leertheorie aan de
universiteit te Leiden, en op enig moment ook bij prof. dr. R. Gill, hoogleraar
mathematische statistiek aan de universiteit te Leiden.
Deze bijdragen hebben gestalte gekregen in twee boeken en een reeks van
rapporten en “analyses” van de hand van alleen Derksen, of van Derksen in
samenwerking met Grünwald (hierna: Derksen & Grünwald). Deze bijdragen zijn
telkens door de raadsvrouw ter hand gesteld aan de begeleidingscommissie c.q.
aan de deskundigen. Ook deze analyses konden aanleiding geven voor vragen aan,
c.q. leiden tot nader onderzoek door de deskundigen. De bijdragen van Derksen

76

Zie Van Dreunen, Verslag inbeslagneming, bewaring en omzetting van de gegevens naar de WAVbestanden d.d. 1 februari 2016.
77 Zie de brief van Derksen aan de raadsvrouw d.d. 18 augustus 2013.
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gaan in op alle aspecten van het technische onderzoek, en meer dan dat. Ook de
kwaliteit van de vertolkingen van tapgesprekken en de inhoud van tapgesprekken
worden hierin aan de orde gesteld. De gehele bewijsvoering in de strafzaak van
Baybaşin is aan een zeer kritische beschouwing onderworpen. Zijn conclusies luiden
in alle gevallen dat er veel aanwijzingen zijn dat het bewijsmateriaal in de strafzaak
is gemanipuleerd.

De bijdragen van Derksen, Grünwald en Gill bestaan uit de volgende documenten.

Brieven en rapporten:
-

Derksen, Brief aan Van der Plas d.d. 18 augustus 2013 (8 pagina’s);

-

Derksen, Analyse van de argumentatie en het bewijsmateriaal in de zaak
Baybaşin in termen van likelihoods en waarschijnlijkheden, deel II: de
cruciale rol van de taps als bewijsmateriaal, d.d. 20 augustus 2013 (81
pagina’s);

-

Derksen, Analyse van de argumentatie en het bewijsmateriaal in de zaak
Baybaşin in temen van likelihoods en waarschijnlijkheden, deel IV: de
vermeende misdaden: analyse in termen van alternatieve scenario’s, d.d. 20
augustus 2013 (13 pagina’s);

-

Derksen, Analyse van argumentatie en bewijsmateriaal in de zaak Baybaşin,
d.d. 7 november 2013 (46 pagina’s);

-

Derksen, De Kentucky-zaak, d.d. 6 januari 2014 (89 pagina’s);

-

Derksen, Manipulatie en vertaling-gesjoemel in het Kentucky dossier, d.d. 6
januari 2014 (17 pagina’s);

-

Derksen, Rapport voor mr. A. van der Plas. Onderzoek naar argumentatie in
de zaak-Baybaşin, d.d. april 2014 (220 pagina’s);

-

Derksen & Grünwald, Analyse van de metingen van Van de Ven vanuit twee
scenario’s, d.d. 7 oktober 2014 (72 pagina’s);

-

Derksen & Grünwald, Appendix naar aanleiding van het rapport van 30
september 2014 van de heren Van de Heuvel en Van de Ven, d.d. 7 oktober
2014 (17 pagina’s);

-

Derksen & Grünwald, Appendix nummer 2, d.d. 27 oktober 2014 (24
pagina’s);

-

Derksen & Grünwald, Antwoord op de vragen van Adèle van der Plas van 4
november 2014, d.d. 2 december 2014 (27 pagina’s);
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-

Derksen & Van der Plas, Metingen van niet A-1 gesprekken, d.d. 18 april 2015
(5 pagina’s);

-

Derksen, Analyse van de overwegingen van het hof in de Öge-zaak, d.d. 19
oktober 2015 (36 pagina’s);

-

Derksen, Reactie op rapport van Van Dreunen over streaming audio, d.d. 29
november 2015 (6 pagina’s)

-

Derksen, Meer van hetzelfde: bedrog en vervalsing in de Marsil-zaak, d.d. 3
maart 2016 (27 pagina’s).

Rapporten genaamd “Stand van zaken”:
-

Derksen & Grünwald, De stand van zaken: een overzicht in termen van
likelihoods gebaseerd op de definitieve metingen van Van de Ven uit zijn
rapport van 5 december 2014, d.d. 29 januari 2015 (56 pagina’s);78

-

Derksen & Grünwald, De stand van zaken II: de A-1 gesprekken, een overzicht
in termen van likelihoods gebaseerd op de metingen onder leiding van
mr. Aben, de Aben-metingen, d.d. 1 juli 2015 (64 pagina’s);

-

Derksen & Grünwald, De stand van zaken II: de A-1 gesprekken, een overzicht
in termen van likelihoods gebaseerd op de metingen onder leiding van
mr. Aben, de Aben-metingen, d.d. 30 augustus 2015 (71 pagina’s);

-

Derksen, Stand van Zaken III: over deskundigen en waarheidsvinding in de
zaak-Baybaşin, deel I, Audio-streaming als bescherming tegen manipulatie,
d.d. 16 oktober 2015 (46 pagina’s);

-

Derksen, Stand van zaken III, deel II, Van den Heuvels argumenten waarom
aperte anomalieën in de A-1-gesprekken geen anomalieën zijn, d.d. 25
oktober 2015 (50 pagina’s).

Boeken:
-

T. Derksen, Verknipt bewijs. De zaak Baybaşin, Leusden: ISVW Uitgevers 2014
(tweede druk: 386 pagina’s);

-

T. Derksen, De Baybaşin-taps. Een politiek gevangene in Nederland, Leusden:
ISVW Uitgevers 2016 (160 pagina’s);

78

Het rapport vermeldt kennelijk abusievelijk “29 januari 2014” als datum.
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-

T. Derksen, Onschuldig vast, Leusden: ISVW Uitgevers 2016. Dit boek
behandelt niet specifiek de Baybaşin-zaak, maar deze zaak vormt in dit werk
veelvuldig een illustratie voor de stellingen van Derksen.

Gespreksanalyses:
-

Derksen, A-6-101, een analyse, d.d. 12 mei 2015 (24 pagina’s);

-

Derksen, A-6-101, een analyse: elf argumenten voor manipulatie d.d. 26 juni
2015 (24 pagina’s);

-

Derksen, A-6-103, deel I: een nieuwe vertaling en een analyse – 16
argumenten voor manipulatie, d.d. 26 juni 2015 (32 pagina’s);

-

Derksen, A-6-103, deel II: Analyse en transcriptie van het deelgesprek met
Priescu, dertien argumenten voor manipulatie, d.d. 29 juni 2015 (14
pagina’s);

-

Derksen, A-3-24, een analyse: veertien argumenten voor manipulatie, d.d. 26
juni 2015 (19 pagina’s);

-

Derksen & Gill, A-6-104, een analyse en transcriptie: elf argumenten voor
manipulatie, d.d. 26 juni 2015 (17 pagina’s);

-

Derksen, A-1-1, een analyse: 14 argumenten voor manipulatie, d.d. 14
oktober 2015 (12 pagina’s);

-

Derksen, A-1-1, een analyse: 14 argumenten voor manipulatie, d.d. 19
oktober 2015 (12 pagina’s);

-

Derksen, A-1-4, een analyse: 15 argumenten voor manipulatie, d.d. 19
oktober 2015 (10 pagina’s);

-

Derksen, A-1-5, 15 argumenten voor manipulatie, d.d. 19 oktober 2015 (11
pagina’s).

De deskundigheid van methodologen en statistici

In het kader van deze herzieningsprocedure rijst de vraag wat de status is van deze
bijdragen van Derksen, Grünwald en/of Gill. De raadsvrouw heeft in dat verband
meermalen

gewezen

op

hun

deskundigheid

op

het

terrein

van

onderzoeksmethodologie, statistiek en waarschijnlijkheidsleer. Die deskundigheid
wil ik op zichzelf aannemen. De vraag is alleen of Derksen c.s. die deskundigheid in
deze zaak correct toepassen en of hun deskundigheid is toegesneden op de
voorliggende problematiek. Als ik bijvoorbeeld iets wil weten over het weer van de
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komende week, ga ik niet te rade bij een statisticus, maar bij een meteoroloog, ook
al heeft de weersverwachting van alles met waarschijnlijkheden te maken.79

Ik meen dat in de huidige stand van het herzieningsrecht80 Derksen, Grünwald en
Gill niet kunnen doorgaan voor specifiek deskundig op het terrein van
telecommunicatie-infrastructuur, interceptie-architectuur, signaalanalyse, de
vertaling van Engelstalige tapgesprekken, of van een interpretatie van de inhoud
van (Engelse en Koerdische) tapgesprekken, e.d.81 Niet is gebleken dat zij zich
voorafgaande aan dit herzieningsonderzoek op deze terreinen hebben
onderscheiden.82 Het enkele feit dat Derksen, Grünwald en/of Gill tot
vérstrekkende uitspraken komen, kan dus op zichzelf geen novum bijbrengen.

Anderzijds kon ik de uitspraken van Derksen, Grünwald en/of Gill ook niet negeren.
Derksen, Grünwald en/of Gill laten immers niet na om te benadrukken dat er veel
en sterke aanwijzingen zijn voor de frauduleuze manipulatie van bewijsmateriaal in
de strafzaak tegen Baybaşin, en zij voeren daartoe de nodige argumenten op. Een
wetenschappelijke attitude laat zich uiteraard niet rijmen met een eenzijdige
benadering, het verzwijgen van onwelgevallige informatie, het doen van
ongefundeerde uitspraken, of het klakkeloos en kritiekloos overnemen van

79

Meer in abstracto houdt mijn stellingname verband met het volgende. De toepassing van een
zuivere en wetenschappelijk correcte methode leidt niet tot betrouwbare gevolgtrekkingen ingeval
de invoervariabelen (de data) niet deugen. “Garbage in, garbage out (…) is een uitdrukking uit de
informatica en Informatietechnologie (…) die wordt gebruikt om mensen er op te wijzen dat software
en regelsystemen alleen maar zinnige informatie kunnen leveren wanneer zij met juiste informatie
worden gevoed. Een computersysteem kan nog zo intelligent zijn, wanneer het met onjuiste gegevens
wordt gevoed, zal het met zekerheid een onzinnig resultaat genereren”, aldus Wikipedia. In de logica
geldt in gelijke zin: een geldig redeneerschema dwingt uitsluitend tot ware conclusies als de premissen
waar zijn. Het heeft (ook) geen nut om statistiek toe te passen op een inferieure dataverzameling, etc.
Kortom, de toepassing van correcte methoden leidt niet zonder meer tot correcte resultaten, en een
methodoloog of statisticus heeft (dus) niet per definitie overal verstand van.
80 Zie in dat verband met name HR 26 april 2016, ECLI:NL:HR:2016:735 en ECLI:NL:HR:2016:736, met
voorafgaande conclusies van mijn ambtgenoot Bleichrodt van 22 december 2015,
ECLI:NL:PHR:2015:2769 en van 16 februari 2016, ECLI:NL:PHR:2016:299.
81 Daaraan doet niet af dat prof. Gill een Engelse herkomst heeft en zijn beheersing van de Engelse
taal niet aan enige twijfel onderhevig is. Ik heb op zichzelf ook geen enkele reden om te twijfelen aan
de beheersing van de Engelse taal van de zijde van Derksen en Grünwald. Waar het bij het beluisteren
van tapgesprekken echter vaak om gaat is niet de vraag welke reguliere betekenis in een bepaalde
context toekomt aan een bepaald woord, maar de vraag wélk woord (welke klank) er precies wordt
uitgesproken. Dat heeft meer te maken met fonetiek dan met semantiek.
82 Voor een toelichting op de eisen die binnen het (vernieuwde) herzieningsrecht mogen worden
gesteld aan ‘deskundigen’ wier inzicht wordt gepresenteerd als novum, zie paragraaf 1.5 van deze
conclusie. Zie voorts mijn conclusie van 9 april 2013, ECLI:NL:PHR:2013:391, met name § 6.5, p. 3336, en § 7.4, p. 38. Zie ook mijn ambtgenoot Knigge in zijn vordering voor HR 7 oktober 2008,
ECLI:NL:HR:2008:BD4153, NJ 2009/44, §§ 3.6.17 en 3.6.18, en zie de reeds genoemde conclusies van
mijn ambtgenoot Bleichrodt van 22 december 2015, ECLI:NL:PHR:2015:2769 en van 16 februari 2016,
ECLI:NL:PHR:2016:299.
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welgevallige conclusies. Ik heb dus op voorhand aangenomen dat hun analyses
objectief en evenwichtig zijn. Kortom, hun beschouwingen moeten in beginsel
alleszins serieus aandacht krijgen.

Onder deze omstandigheden is een benadering aangewezen waarvoor het
herzieningsrecht m.i. (enige) ruimte biedt.
In de eerste plaats kan hetgeen door Derksen, Grünwald en/of Gill wordt
aangevoerd, gezien het voorgaande, weliswaar niet op zichzelf tot herziening
leiden, maar wel aanleiding geven tot nader deskundigenonderzoek waarvan het
resultaat mogelijk wél een novum kan teweegbrengen. Dat alleen al gaf mij reden
erop toe te zien dat Van de Ven en Van den Heuvel kennisnamen van de inhoud
van de door de raadsvrouw toegezonden analyses van de hand van Derksen c.s.
In de tweede plaats heb ik mij in deze herzieningszaak sowieso voorgenomen om
alle argumenten waarvan ik kennis heb genomen en voor zover die ertoe doen, in
mijn beschouwingen te betrekken. Dat verklaart mede de omvang van deze
schriftelijke conclusie. Als een argument zinnig lijkt, wil ik het beoordelen en
bespreken. Ik heb dus kennisgenomen van de argumenten van Derksen, Grünwald
en/of Gill, en die argumenten in aanmerking genomen bij de beantwoording van de
vraag of er reden is om de veroordeling van Baybaşin te herzien.

Meijer

Bij gelegenheid van een technische demonstratie die op 6 april 2017 in het gebouw
van de Nationale Politie te Driebergen plaatsvond, dus op een moment in de
afrondende fase van het herzieningsonderzoek, overhandigde de raadsvrouw mij
een omvangrijk technisch rapport waarvan ik tot dan toe onwetend was. Het
rapport bleek afkomstig van J.C. Meijer, een elektronicatechnicus, die in zijn
werkzame leven onder meer hoofd technische dienst van een vestiging van Grundig
Nederland is geweest. Het rapport, in een (onvoltooide) versie van april 2017, is
getiteld: “Gesprek A-4-31: Analyse van een verknipt bestand. Meer dan ernstige
vermoedens”.
De raadsvrouw heeft een voltooide versie van dit rapport, uit juni 2017, als bijlage
gevoegd bij het vijfde aanvullend herzieningsverzoek d.d. 12 juni 2017. Novum 94A
en novum 94B zijn gegrond op dit rapport van Meijer, dat ik hierna ‘het rapport
Meijer’ noem. Het betreft een “Onderzoeksverslag ten behoeve van het
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herzieningsonderzoek in de zaak H. Baybaşin, uitgevoerd door de AdvocaatGeneraal bij de Hoge Raad der Nederlanden”.
Het rapport gaat over de tijdfouten waarvan cycli van (vermeende) kostenpulsen in
het geluidsmateriaal van tapgesprek A-4-31 zouden getuigen, en over de conclusies
die daaraan volgens Meijer kunnen worden verbonden.
Ofschoon Meijer niet als forensisch deskundige kan worden aangemerkt, beschikt
hij blijkens de inhoud van zijn rapport wel over kennis van elektronicatechniek en
aanverwante disciplines.83

De instanties en personen die vanwege specifieke expertise zijn benaderd

Gedurende de loop van het herzieningsonderzoek zijn verscheidene instanties
benaderd c.q. aangeschreven. De bronnen die als gevolg hiervan het een en ander
aan informatie hebben opgeleverd zullen hieronder meermalen aan de orde
komen. Het betreffen de volgende instanties en personen.

Eygendaal

De heer R. Eygendaal (hierna: Eygendaal), een consultant op het gebied van
internetbeveiliging, is geen onbekende in de strafzaak tegen Baybaşin. Als bijlage
III.4 bij haar pleitnotities voor de terechtzitting van het gerechtshof te Den Bosch
van 7 mei 2002 heeft de raadsvrouw een e-mail van Eygendaal gevoegd, houdende
zijn beantwoording van vragen die hem door de raadsvrouw waren gesteld.
Meer recent kwam Eygendaal’s naam terug in een briefrapport van Van de Ven d.d.
23 december 2014. Van de Ven heeft in dit briefrapport uitspraken gedaan over het
‘1900 Hz’-signaal, over modems, over de communicatie tussen de DTI en de
tapkamer, en over het gebruik van het Comp128-algoritme,84 die telkens – volgens
Van de Ven – afkomstig waren van Eygendaal. Ter verificatie van die uitspraken
alsook ter verkrijging van meer informatie heeft de rechter-commissaris bij brief
van 16 februari 2015 een reeks van vragen voorgelegd aan Eygendaal. De tot
beantwoording strekkende notitie van Eygendaal van 17 februari 2015 leidde tot

83
84

Zie paragraaf 11.11.
Over al deze onderwerpen hieronder meer.
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een tweede reeks van vragen, gesteld door de rechter-commissaris bij brief van 26
februari 2015. Daarop respondeerde Eygendaal bij memo van 27 februari 2015.

Jaspers

De heer Ir. K. Jaspers (hierna: Jaspers) is afgestudeerd in de richting
telecommunicatie bij de afdeling elektrotechniek van de Technische Universiteit
Delft. Hij heeft van 1988 tot en met 2000 gewerkt bij de Politieverbindingsdienst
(PVD), later successievelijk de Dienst Telecommunicatie Politie (DTCP), de ITorganisatie en de ITO geheten.85 Sedert het jaar 2000 is Jaspers werkzaam in het
bureau van het Platform voor interceptie, decryptie en signaalanalyse (PIDS). Het
PIDS vormt op het terrein van interceptie, decryptie en signaalanalyse op
operationeel niveau een samenwerkingsverband tussen opsporingsdiensten,
inlichtingen- en veiligheidsdiensten en het Nederlands Forensisch Instituut (NFI).
Op beleidsmatig gebied betreft het een samenwerkingsverband tussen de
ministeries van Algemene Zaken, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
Veiligheid en Justitie, Defensie en Economische Zaken. Bureau PIDS is het
stafbureau van dit samenwerkingsverband.86
Daartoe naar hem verwezen door Van de Ven en Van Dreunen, heeft de rechtercommissaris Jaspers met een reeks vragen benaderd bij brieven van 20 juli 2015 en
van 4 september 2015. Deze brieven hebben geleid tot Jaspers’ uitvoerige en
informatieve antwoordbrieven van 20 augustus 2015 en van 21 september 2015.

Group 2000

Group 2000 Nederland B.V., gevestigd te Almelo (hierna: Group 2000) is volgens
haar website “an independent, leading and innovative supplier and partner for a
wide range of IT security solutions like Lawful Intercept Solutions”. Group 2000 is de
producent van de zogeheten ‘decentrale tapinterface’ (DTI),87 een apparaat dat

85 De IT-organisatie (meer formeel: de divisie informatietechnologie) was een onderdeel van het Korps

Landelijke Politiediensten (KLPD) te Driebergen. Dit onderdeel werd bij ministerieel besluit van 11 mei
1998 de status van agentschap als bedoeld in art. 70 van de Comptabiliteitswet (oud) verleend en
vanaf dat moment de Organisatie Informatie- en communicatietechnologie OOV (ITO) genoemd.
86 Zie Jaspers, antwoordbrief van 20 augustus 2015, antwoorden op de vragen 1 en 2, p. 2.
87 De ‘decentrale tapinterface’ (DTI) betreft volgens de producent Group 2000 een landspecifiek
toestel, een zogeheten ‘mediation unit’ of ‘protocol-converter’, geleverd aan zowel PTT Telecom als
Libertel. Het toestel was gekoppeld aan de tapfunctionaliteit van de telefooncentrale (de ‘switch’),
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(destijds) door zowel KPN als Vodafone werd ingezet binnen de tapomgeving van
hun respectieve gsm-netwerken.
Group 2000 is in deze herzieningszaak op 14 november 2014 bezocht door Van den
Heuvel. Van de Ven heeft Group 2000 volgens zijn briefrapport van 23 december
2014 bezocht op 4 december 2014,88 en dit in het gezelschap van de getuige à
décharge, tevens feitenonderzoeker van de verdediging dhr. K. Langendoen. Dit
bezoek van Van de Ven en met name de aanwezigheid van Langendoen vond plaats
zonder mijn voorafgaand medeweten.
Van de Ven heeft Group 2000 een “bespreekverslag” d.d. 10 december 2014 doen
toekomen met het verzoek om een reactie.
Hierop heeft Group 2000 de rechter-commissaris en mij vervolgens op eigen
initiatief rechtstreeks benaderd met twee brieven van 22 december 2014. De ene
brief bevatte informatie die betrekking heeft op de werking van de DTI. De tweede,
“additionele” brief bevatte een aantal vragen aan mij persoonlijk over de
opmerkelijke gang van zaken tijdens het bezoek van Van de Ven en Langendoen,
alsook een kritische respons aan mij op het bespreekverslag van Van de Ven.89
In zijn rapportages, in het bijzonder die van 23 december 2014,90 heeft Van de Ven
een aantal uitspraken van technische aard opgenomen die hij bij gelegenheid van
zijn bezoek zou hebben vernomen (van medewerkers) van Group 2000. Deze door
Van de Ven aan Group 2000 toegeschreven mededelingen gaven mij aanleiding om
Group 2000 bij brief d.d. 31 augustus 2016 een aantal citaten voor te leggen,
vergezeld van onder meer de vraag: “Heeft u of hebben één of meer medewerkers
van uw onderneming bij gelegenheid van de bezoeken van Van den Heuvel, resp.
van Van de Ven deze of een dergelijke mededeling gedaan?” Ik kom op het
antwoord van Group 2000 d.d. 13 september 2016 terug bij de bespreking van het
modemscenario (paragraaf 7.5), en bij de bespreking van audiofenomenen als
‘modemsignalen’ (paragraaf 9.2), het ‘aanzingen van tante Cor’ (paragraaf 10.2) en
het ontbreken van de registratie van de ‘JTS-burst’ (paragraaf 10.5). Ten slotte
bespreek ik de antwoorden van Group 2000 samenvattend in paragraaf 12.2.
van i.c. het merk Ericsson. De functionaliteit van de DTI komt onder meer ter sprake in de onderdelen
4 en 6 van deze conclusie.
88 De exacte datum van dit bezoek is onzeker, aangezien uit andere bron zou kunnen worden afgeleid
dat het bezoek op 3 december 2014 plaatsvond. Ik laat deze kwestie bij gebrek aan relevantie rusten.
89 Ik kom op deze beide brieven terug.
90 Ik heb met Van de Ven’s ‘rapport van 23 december 2014’ het oog op het briefrapport van die datum,
dat onder de noemer ‘Verslag van 23 december 2014 van nader onderzoek naar de mogelijke
oorzaken van de op de analoge banden aangetroffen anomaliteiten’ is gevoegd als bijlage 3 bij Van de
Ven, eindrapport d.d. 31 augustus 2015, pdf-pagina’s 125-132 van in totaal 602 pagina’s.
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Rohde & Schwarz

Rohde & Schwarz GmbH & Co KG, gevestigd te München, betreft een internationaal
opererende onderneming die zich bezighoudt met de ontwikkeling en de productie
van software en elektronica op het gebied van onder meer draadloze
telecommunicatie, testapparatuur, internetveiligheid, luchtvaart en defensie. De
Nederlandse vestiging daarvan, Rohde & Schwarz Nederland B.V., te Nieuwegein,
hierna: Rohde & Schwarz, is door Van de Ven bezocht op 10 december 2014. In zijn
briefrapport van 23 december 2014 heeft Van de Ven uitspraken toegeschreven
aan (een medewerker van) Rohde & Schwarz, met name uitspraken over de
werking en toepassing van zogeheten IMSI-catchers, de mogelijkheid van
manipulatie van telecommunicatie met behulp van dergelijke apparatuur, en het
aanbod van Rohde & Schwarz om die mogelijkheid van manipulatie te
demonstreren.
Ter verificatie van deze mededelingen en voor het verkrijgen van nadere informatie
heeft de rechter-commissaris Rohde & Schwarz aangeschreven bij brieven van 24
februari 2015 en 13 mei 2015. Deze brieven hebben geleid tot uitvoerige
antwoordbrieven van 23 maart 2015, respectievelijk 28 augustus 2015. In het
onderdeel over IMSI-catchers en over de mogelijkheid van manipulatie daarmee
(paragraaf 7.4) kom ik hierop terug, alsook in paragraaf 12.2 met een bespreking
van de verrichtingen van Van de Ven.

De MIVD

De Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) behoeft geen introductie. Van
de Ven heeft mij verwezen naar de MIVD teneinde kennis te nemen van de
resultaten van onderzoek dat (eventueel) onder de vlag van de MIVD zou zijn
verricht naar de mogelijkheden van afluisteren (en manipuleren) van
(onderschepte) mobiele digitale telecommunicatie. Na veel voorafgaand overleg en
onder de voorwaarde van vertrouwelijkheid heeft de MIVD ingestemd met een
gesprek met alleen mij persoonlijk. Op de inhoud hiervan kom ik terug in paragraaf
7.4.
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Digivox

Digivox B.V., gevestigd te Rotterdam, hierna: Digivox, is een onderneming op de
markt van “Intelligence & Security Solutions”. Zij is een producent van (onder meer)
tapkamerapparatuur die eind jaren negentig in gebruik was bij een aantal
politieregio’s.91 De rechter-commissaris heeft Digivox benaderd bij brief van 27 mei
2015 met vragen over enkele functionaliteiten van de door Digivox ontwikkelde
tapapparatuur. Digivox heeft deze vragen beantwoord bij brief van 16 juli 2015.

Verint

Verint Systems, Inc, gevestigd in de Verenigde Staten, staat in deze zaak voor een
wereldwijd opererende groep van ondernemingen die zich onder veel meer bezig
houdt met de ontwikkeling en productie van tapkamerapparatuur. De basis van dit
conglomeraat is omstreeks 1982 in Israël gelegd met het bedrijf Efrat Future
Technologies Ltd.92 Korte tijd later werd Efrat Future Technologies Ltd.
geherstructureerd

tot

dochteronderneming

van

de

daartoe

opgerichte

Amerikaanse rechtspersoon Comverse Technology, Inc. Het bedrijf Comverse
Infosys, Inc is eind jaren negentig opgezet als dochteronderneming van het
voornoemde Comverse Technology, Inc., en in 2002 hernoemd tot Verint Systems,
Inc. De hier beschreven groep van ondernemingen is sedert het jaar 2000 in
Nederland gevestigd in de gedaante van de rechtspersoon Comverse Infosys B.V.,
die in 2002 is hernoemd tot Verint Systems B.V.
Voor deze herzieningszaak is nader inzicht in de complexe structuur van deze groep
van ondernemingen niet nodig en kunnen de namen Efrat, Comverse en Verint
praktisch gezien worden vereenzelvigd. Ik zal hierna, indien ik spreek over de
producent die als zodanig actief was eind jaren negentig van de vorige eeuw,
zonder nadere specificatie spreken over Comverse en/of Verint.
Voorafgaande aan het jaar 2000 werd Comverse in Nederland vertegenwoordigd
door Bumicom telecommunicatie B.V., gevestigd te Den Haag (hierna: Bumicom).
Dit bedrijf was in de periode voor het jaar 2000 verantwoordelijk voor het

91

Zie behalve de website, www.digivox.nl, van het bedrijf zelf ook Van den Heuvel,
achtergrondrapport, hoofdstuk 10.3.2, p. 15.
92 Zie het lemma ‘Comverse Technology’ van de Engelstalige Wikipedia, alsook Van den Heuvel,
achtergrondrapport, hoofdstuk 10.3.2, p. 14.

144
Onderdeel 3. De opzet van het technisch onderzoek

Conclusie inzake 11-02065 H

aanbieden en leveren van de tapkamerapparatuur van Comverse aan de
Nederlandse politie.
De rechter-commissaris heeft Verint (Nederland) bij brief van 27 mei 2015
benaderd met enkele vragen over functionaliteiten van de door Comverse
voorafgaande aan het jaar 2000 ontwikkelde apparatuur. Deze vragen zijn
beantwoord bij brief van 30 juni 2015.
Bij brief van 4 september 2015 heeft de rechter-commissaris aan Verint
(Nederland) hoofdstuk 10 uit het achtergrondrapport van Van den Heuvel, met als
onderwerp de tapkamerinfrastructuur en -apparatuur, voor commentaar
voorgelegd. Bij brief van 5 november 2015 heeft Verint haar commentaar hierop
aan de rechter-commissaris doen toekomen. Deze brief bespreek ik in paragraaf
6.10.

KPN en Vodafone

De netwerkoperators KPN en Vodafone komen allereerst aan de orde in
onderdeel 4 van deze conclusie, onder meer handelend over de introductie van
mobiele telecommunicatie met gebruikmaking van de gsm-netwerken (2G) van
deze ondernemingen in het Nederland van medio jaren negentig. KPN heette in het
handelsverkeer destijds kortweg PTT (Telecom) en Vodafone heette indertijd
Libertel. Aan KPN en Vodafone zijn door de rechter-commissaris op 27 mei 2015
vrijwel gelijkluidende brieven gestuurd, die zijn beantwoord op 11 juni 2015,
respectievelijk 9 juni 2015. De inhoud ervan komt hieronder ter sprake in paragraaf
7.3, waarin ik nader inga op de mogelijkheid om door middel van het klonen van
simkaarten de beveiliging van gsm-netwerken (2G) te doorbreken.
Zelf heb ik in het kader van mijn verifiërend onderzoek (mijn contactpersoon bij)
KPN nog tweemaal benaderd via de e-mail. Dat heeft geleid tot antwoorden van 18
juli 2016 en van 29 september 2016. Deze berichten komen aan de orde in
paragraaf 7.3 (over het klonen van simkaarten), respectievelijk paragraaf 9.3 (over
‘afwijkende’ beltoonkenmerken).
Vodafone heeft bij mailbericht van 20 juli 2016 in hetzelfde kader antwoord
gegeven op mijn vragen over afwijkende beltoonkenmerken (zie paragraaf 9.3).
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Kruijsbergen en Van Eck (Data Processing Centrum)

De heer Kruijsbergen is werkzaam op het Data Processing Centrum van de
Landelijke Eenheid van de Nationale Politie Driebergen. Tot 1992 was hij hoofd van
de technische dienst van het bedrijf Infovisie, de rechtsvoorganger van Atis
Telecommunicatie B.V. en de importeur van de taperecorder Uher 6000 Report
Universal. Kruijsbergen heeft uit dien hoofde ervaring met de techniek en het
onderhoud van (onder meer) de Uher 6000 Report Universal, hoogstwaarschijnlijk
het merk en model taperecorder waarmee in 1997 in de analoge tapkamer te
Arnhem tapgesprekken werden geregistreerd. In 2014 heeft Kruijsbergen
bijgedragen aan het digitaliseren van het analoge geluidsmateriaal dat is vastgelegd
op de moederbanden (magnetische tapes) uit de Baybaşin-zaak. Tot die tijd heeft
Kruijsbergen met de zaak van Baybaşin geen enkele bemoeienis gehad.
Ik heb Kruijsbergen in het kader van mijn verifiërend onderzoek bezocht op 6 april
2016 en hij heeft mij bij die gelegenheid desgevraagd tekst en uitleg gegeven over
de werking van de Uher 6000 Report Universal.
Een audiospecialist die eveneens werkzaam is op het Data Processing Centrum van
de Landelijke Eenheid van de Nationale Politie Driebergen, de heer Van Eck heeft
mij op 12 september 2016 en op 22 december 2016 in het verifiërend onderzoek
bijgestaan bij het hernieuwd digitaliseren van analoog geluidsmateriaal op een
tweetal moederbanden. De resultaten daarvan komen aan de orde in paragraaf 9.1
(over de ‘aanzienlijke versnelling’ van het analoge geluidsmateriaal).

De audiotechnicus van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid

Een audiotechnicus van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid te Hilversum
heeft in 2009 bijstand verleend aan de tCEAS bij haar hierboven omschreven
onderzoek in de (afgesloten) strafzaak van Baybaşin. Deze audiotechnicus heeft ten
behoeve van het onderzoek van de tCEAS zorggedragen voor de digitalisering van
het analoge geluidsmateriaal. Enkele vragen daarover van mijn kant gedurende het
herzieningsonderzoek heeft hij deels telefonisch, deels via de e-mail bereidwillig
beantwoord.
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Prof. H. Künzel

Prof. dr. H.J. Künzel, hierna: Künzel, onder meer als forensisch foneticus verbonden
aan de Universiteit van Marburg (Duitsland), is door de rechter-commissaris
benoemd tot deskundige. Bij brief van 11 mei 2015 heeft de rechter-commissaris
hem aan de hand van specifieke vragen verzocht onderzoek te verrichten aan één
geluidsbestand van een telefoongesprek. Het resultaat van zijn onderzoek is
neergelegd in een interim rapport d.d. 15 juli 2015 en een eindrapport d.d. 12
augustus 2015.93

Overigen

Ten slotte heb ik in het kader van het verifiërend onderzoek een aantal personen
benaderd vanwege hun betrokkenheid bij bijvoorbeeld de (hieronder te bespreken)
T14-zaak, onder wie de rechter-commissaris, mr. Bossinga, de officier van justitie,
mr. Van Raaij, en de politiemedewerkers Van Tent, Koster, Joling en Dieker. Zij
zullen ieder worden geïntroduceerd bij de bespreking van het hen betreffende
onderwerp.

Ik ben de hiervoor genoemde personen en instanties zeer erkentelijk voor de
(grote) moeite die zij zich hebben getroost teneinde bij te dragen aan het (nader)
onderzoek in deze herzieningszaak.

Het onderzoeksmateriaal

De gesprekslijsten I en II, en het voorbehoud

De raadsvrouw heeft in samenspraak met mij een tweetal gesprekslijsten opgesteld
met telefoontaps die nader signaalonderzoek verdienden: lijst I en lijst II. De eerste
gesprekslijst betreft telefoontaps die voor ’s hofs bewijsvoering cruciaal waren en

93

Paragraaf 11.6 van deze conclusie is volledig gewijd aan de rapportage van Künzel.
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waarvan de authenticiteit en integriteit door de verdediging van Baybaşin stellig
worden betwist.
De tweede gesprekslijst betreft tapgesprekken afkomstig uit hetzelfde justitiële
onderzoek tegen Baybaşin die eventueel als referentiemateriaal (controlegroep)
zouden kunnen dienen. Het betreft telefoongesprekken waarvan de inhoud op het
eerste gezicht een onschuldig karakter draagt. De verdediging heeft bij deze
tweede lijst evenwel een uitdrukkelijk voorbehoud gemaakt; de verdediging kon en
wilde niet uitsluiten dat ook de tapgesprekken die staan vermeld op deze tweede
lijst gemanipuleerd zijn, althans ter misleiding zijn aangewend.
Dit voorbehoud mankeert het technische onderzoek uiteraard ernstig. Onderzoek
aan referentiemateriaal is zinloos indien bij welgevallige resultaten het voorbehoud
niet wordt ingeroepen, terwijl onwelgevallige resultaten kunnen worden
weggeredeneerd met de mededeling dat het betreffende tapgesprek toch ook
vervalst kan zijn.

De gegevensdragers met geluidsmateriaal uit de Baybaşin-zaak

Ten behoeve van het technische onderzoek dienden de benoemde deskundigen
uiteraard te beschikken over onderzoeksmateriaal afkomstig uit de strafzaak van
Baybaşin.94 Aan de terbeschikkingstelling van het onderzoeksmateriaal waren drie
randvoorwaarden verbonden:
(1).

de originele gegevensdragers met geluidsmateriaal uit de Baybaşin-zaak
worden niet uit handen van justitie gegeven;

(2).

het

technische onderzoek

wordt verricht aan kopieën van dit

geluidsmateriaal95 dat ten opzichte van het oorspronkelijke geluidsmateriaal

94

Herhaling van een voorgaande voetnoot. Hieronder zal ik veelvuldig gebruik maken van de term
‘geluidsmateriaal’. Daarmee bedoel ik: vastgelegd geluid, of hetzelfde met andere woorden:
geregistreerde audio. Geluidsmateriaal betreft dus (in juridische zin) gegevens die als geluid ten
gehore gebracht kunnen worden. Daarmee onderscheidt het geluidsmateriaal zich van de
gegevensdragers waarop dat geluidsmateriaal is vastgelegd (de opslagmedia). Dat kunnen
bijvoorbeeld zijn: cassettebandjes, (magnetische) tapes, MO-schijven (optical discs), cd’s, een harde
schijf of een USB-stick.
Onder ‘analoog geluidsmateriaal’ versta ik geluidsmateriaal waarvan het geluid (de audio) van
oorsprong analoog is opgenomen (veelal met een taperecorder), en dat eventueel pas op een later
moment is gedigitaliseerd. ‘Analoog geluidsmateriaal’ als door mij bedoeld kan dus wel degelijk een
(digitaal) WAV-bestand betreffen en gedragen worden door een harde schijf of een USB-stick.
Onder ‘digitaal geluidsmateriaal’ versta ik geluidsmateriaal dat van meet af aan digitaal is vastgelegd,
ongeacht in welk formaat het thans is opgeslagen.
95 De aan deskundigen verstrekte kopieën van geluidsmateriaal worden door mij hierna ook als
‘onderzoeksmateriaal’ betiteld.
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zo min mogelijk bewerkingen heeft ondergaan en waarvan de toestand die
van het oorspronkelijke geluidsmateriaal zo dicht mogelijk benadert;96, 97
(3).

de deskundigen moeten overeenstemming bereiken over de wijze waarop
die kopieën van dat geluidsmateriaal worden vervaardigd, waarna daaraan
dienovereenkomstig uitvoering wordt gegeven.

Hieronder volgt een globale beschrijving van de inbeslagneming en de bewaring
van het oorspronkelijke geluidsmateriaal, en van de wijze waarop de vervaardiging
van het onderzoeksmateriaal heeft plaatsgehad.

Op 25 februari 2013 zijn uit de kluis van officier van justitie Van Raaij te Arnhem ten
behoeve van het herzieningsonderzoek gegevensdragers in beslag genomen
waarop het geluidsmateriaal van tapgesprekken in de strafzaak van Baybaşin (zou)
zijn vastgelegd: tien ‘optical discs’ (MO-schijven) en zes magnetische (analoge)

96 Zie voor wat betreft het digitale

geluidsmateriaal aanbeveling 1 van prof. Jacobs in zijn rapport voor
de tCEAS, te weten B. Jacobs, Audio Investigations Review d.d. 15 november 2009, p. 16:
“In further audio analysis it is important to get access to the digital material on the optical discs, to
rule out all issues involved with analog-digital conversions.”
Zie tevens Jacob’s nadere toelichting daarop in B. Jacobs, brief aan prof. Buruma d.d. 16 augustus
2010, p. 1-2, waaruit ik citeer:
“Mijn aanbeveling 1 (aan het eind van [het rapport van Jacobs d.d. 15 november 2009]) heeft geen
betrekking op de audiobanden, maar op de optical discs. Voor het onderzoek van [Peller] en [Bek Tek]
zijn de daarvan afkomstige gesprekken a3-24 en a4-34 pas na digitaal → analoog → digitaal
omzettingen bij de audio experts terechtgekomen. Doordat de door de politie beschikbaar gestelde
uitlees-PC niet over een directe digitale kopieermogelijkheid voor deze optical discs beschikte, was het
nodig om via de (analoge) audio uitgang van de PC te kopiëren, zie de beschrijving in [het tCEASrapport van Jacobs d.d. 15 november 2009, onder] 2.1. Indien de fabrikant van de gebruikte
tapsystemen medewerking verleent is het in principe echter ook mogelijk met speciale apparatuur van
de fabrikant gesprekken van de optical discs rechtstreeks (zonder omzettingen) digitaal te kopiëren.
Mijn aanbeveling was erop gericht om deze mogelijkheid bij eventueel later onderzoek van gesprekken
die op optical disc opgeslagen zijn te benutten. BEK TEK LLC gaf immers aan terughoudend te zijn in
het formuleren van bevindingen juist vanwege deze (digitaal → analoog → digitaal) omzettingen.”
97 Ook Van de Ven was in 2004 nog een groot voorstander van de rechtstreekse ontsluiting van het
digitale geluidsmateriaal dat op de MO-schijven was opgeslagen, getuige de volgende opmerking in
Van de Ven, onderzoeksrapport d.d. 27 juni 2004:
“Het NFI heeft namelijk kopieën gemaakt van de informatie zoals deze was getransformeerd van de
originele gegevensdrager, de optical disc naar de digitale audio-uitgang van het gehanteerde
Comverse tapkamer systeem. Deze transformatie impliceert reeds een manipulatie van het
oorspronkelijke materiaal, omdat de in dit tapkamer systeem gebruikte compressie- en decompressie
algoritmen niet verliesvrij zijn. (…). Het onderzoek van het NFI heeft dus niet op basis van het
oorspronkelijke materiaal zoals opgeslagen op Optical Disk (…), plaatsgevonden, doch is uitgevoerd
op opnames welke op een DAT-band zijn gekopieerd. Verwijzend naar het onderzoeksrapport [van het
NFI, D.A.], kan daarom nu reeds worden vastgesteld dat een onderzoek zoals dit door het NFI op
kopieën van de oorspronkelijke opnames heeft plaatsgevonden, het in principe al onmogelijk maakt
om enige werkelijk zinvolle uitspraak over authenticiteit en betrouwbaarheid van het onderzochte
materiaal te doen.”
Onderstreping mijnerzijds. Het is mij niet duidelijk geworden op welke gronden Van de Ven 180
graden van gedachten is veranderd en in het herzieningsonderzoek wél aanhoudend het gebruik van
een ‘court evidence unit’ van Comverse propageerde.
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bandrecordertapes.98, 99 Deze gegevensdragers zijn diezelfde dag te Driebergen
overgedragen aan Van Dreunen, die deze gegevensdragers heeft opgeborgen in
een kluis van de Landelijke Eenheid van de Nationale Politie te Driebergen. De
gegevensdragers bevinden zich tot op de dag van vandaag nog steeds in een kluis
van de Landelijke Eenheid te Driebergen.

Zowel de (analoge) tapes als de MO-schijven zijn door Van den Heuvel en Van de
Ven visueel onderzocht. Van alle gegevensdragers zijn foto’s gemaakt, waarover ik
beschik.100 Alle gegevensdragers zien er intact uit.101

98

Volgens het tCEAS-rapport van 3 januari 2011 bevond het onderzoeksmateriaal zich nog steeds bij
officier van justitie mr. Van Raaij.
99 In Van Dreunen, Verslag inbeslagneming, bewaring en omzetting van de gegevens naar de WAVbestanden d.d. 1 februari 2016, wordt melding gemaakt van de ontvangst van (slechts) vijf
magnetische tapes.
De e-mail van Van den Heuvel d.d. 10 februari 2014, om 19.29 uur, aan de begeleidingscommissie,
met inbegrip van de raadsvrouw, maakt echter melding van zes tapes (“5 banden + referentietape”),
wat betreft de referentietape kennelijk doelend op tape nr. 664, en heeft als bijlage een foto van die
zes tapes. Ook het verslag van digitalisering maakt melding van een aantal van zes magnetische tapes.
Ik houd het op die gronden ervoor dat een aantal van zes magnetische tapes bij Van Raaij in beslag is
genomen (en dus niet slechts vijf).
100 De zes tapes zijn op 10 februari 2014 te Driebergen geïnspecteerd en gefotografeerd. De tien MOschijven zijn op 18 december 2013 te Driebergen geïnspecteerd en gefotografeerd.
101 Later, namelijk op 12 september 2016 en 22 december 2016, heb ik twee van de moederbanden
zelf waargenomen, te weten die met de nummer 3281 en 3285. Dat zijn de twee meest relevante. Die
zagen er conform het beeld op de foto’s intact uit. Op 6 april 2017 hebben de raadsvrouw en ik te
Driebergen alle inbeslaggenomen gegevensdragers aanschouwd.
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De inbeslaggenomen magnetische tapes geven géén complete representatie van
het analoge geluidsmateriaal dat volgens het tapdossier is vastgelegd in de analoge
tapkamer die is gebruikt in de Baybaşin-zaak.102

Bij onderzoek leek één van de negen MO-schijven niet te behoren tot het Baybaşinonderzoek.103 Tevens bleek een MO-schijf uit het Baybaşin-onderzoek te
ontbreken.104 De ontbrekende (tiende) schijf heeft Van Dreunen later

102

Volgens gegevens uit het tapdossier zijn de moederbanden (tapes) met de volgende nummers in
gebruik geweest:
Moederband – spoor
3275
3277-1
3277-2
3278-1
3278-2A
3278-2
3285-1
3285-2
3281-1
3281-1A / 502
3281-2
3290-2
3290-1

aanvang
23.09.1997 om 15:40
01.10.1997 om 14:17
02.10.1997 om 23:02
03.10.1997 om 09:53
13.10.1997 om 09:29
14.10.1997 om 09:29
05.11.1997 om 14:53
10.11.1997 om 00:08
21.10.1997 om 12:30
31.10.1997 om 11:00
02.11.1997 om 00:00
12.11.1997 om 16:46
---

einde
16.10.1997 om 15:00
02.10.1997 om 23:02
03.10.1997 om 09:53/storing
13.10.1997 om 09:29
14.10.1997 om 09:29
05.11.1997 om 14:53
10.11.1997 om 00:08
13.11.1997 om 12:18
01.11.1997 om 15:59/storing
01.11.1997 om 23:45
12.11.1997 om 15:24
13.11.1997 om 15:14
---

Tap-lijn
X-1
X-2
X-2
X-2
X-2
X-2
X-2
X-2
X-3
X-3
X-3
X-3
ongebruikt

Zes tapes met de volgende nummers zijn in het kader van het herzieningsonderzoek op 25 februari
2013 te Arnhem in beslag genomen: 3285, 3281, 3281-1A/502, 3290, 1501 en 664.
De nummers van de laatste twee tapes staan niet vermeld in het schema hierboven. Het
geluidsmateriaal dat op deze tapes is vastgelegd kan niet worden gerelateerd aan het Baybaşinonderzoek. Daarop kom ik in de hoofdtekst terug, want het geluidsmateriaal op die tapes is m.i.
geschikt om te dienen als analoog referentiemateriaal.
Het schema laat zien dat de volgende tapes, waarvan het tapdossier wél melding maakt, thans niet
(meer) beschikbaar zijn: 3275, 3277, 3278 en 3278-2A.
Opmerkelijk is echter dat volgens een bijlage bij een vertrouwelijk verslag van een bijeenkomst van
de tCEAS d.d. 20 januari 2009 te Arnhem, alwaar ook de raadsvrouw aanwezig was, achttien tapes
met de volgende nummers voor de tCEAS beschikbaar zijn geweest:
3275, 3277, 3278, 3278-2A, 3285, 3281, 3281-1A/502, 3290, 1321, 1401, 1501, 589 losse spoel, 589
in doosje, 664, 776, 1206, 1277, Kentucky Band 1A.
Ik heb bij verscheidene personen (meermalen) navraag gedaan, doch zij konden deze verschillen niet
verklaren. Zie hierover meer uitgebreid mijn Verslag van onderzoek naar de magnetische tapes in het
herzieningsonderzoek en in het tCEAS-onderzoek, opgemaakt d.d. 7 april 2017.
103 In het tCEAS-onderzoek kwam diezelfde bevinding op. Ik citeer uit het tCEAS-rapport van 3 januari
2011 waarin het verslag is opgenomen van een bijeenkomst d.d. 20 januari 2009 waarbij het
onderzoeksmateriaal werd geïnventariseerd (tCEAS-rapport, p. 11):
“Desgevraagd herkent de heer Dieker, indertijd werkzaam bij de tapkamer, zijn handschrift op vijf van
de zes optical disks; een disk blijkt inderdaad niet relevant.”
Zie ook: Verslag van het kopiëren van MO-schijven op 18 december 2013 van Van den Heuvel en Van
de Ven d.d. 15 januari 2014.
Echter, ik acht het niet onwaarschijnlijk dat deze MO-schijf (“038, onderzoek T09”) wel degelijk
betrekking heeft op de Baybaşin-zaak, en dat deze MO-schijf in de periode van 23 september tot en
met 21 oktober 1997 in gebruik is geweest in een andere digitale tapkamer dan waar Dieker werkzaam
was, teneinde de audio en verkeersgegevens van tap-lijn A-1 te registreren. Tap-lijn A-1 betrof een
vaste-telefoonverbinding. Daarover is slechts één tapgesprek gevoerd, dat geen enkele relatie lijkt te
hebben met de Baybaşin-zaak. Volgens de raadsvrouw (mondelinge mededeling d.d. 6 april 2017)
gebruikte Baybaşin deze telefoonverbinding niet.
104 Binnen het kader van het herzieningsonderzoek zijn niet zes MO-schijven (zoals in het kader van
het tCEAS-onderzoek), maar negen MO-schijven uit de Baybaşin-zaak in beslag genomen. Zie Van
Dreunen, Verslag inbeslagneming, bewaring en omzetting van de gegevens naar de WAV-bestanden
d.d. 1 februari 2016, p. 1. Van deze negen MO-schijven zijn foto’s gemaakt, waarover ik beschik.
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teruggevonden in een doos in het gebouw van de Landelijke Eenheid van de
Nationale Politie te Driebergen toen hij op zoek was naar referentiemateriaal. Ook
die MO-schijf ziet er ongeschonden uit en draagt uiterlijke kenmerken die grote
gelijkenis vertonen met die van de andere MO-schijven van het Baybaşinonderzoek.105

De procedure die leidde tot de terbeschikkingstelling van het analoge
geluidsmateriaal aan de deskundigen is door Van Dreunen als volgt beschreven:
“Een medewerker van het team DPC (= Data Processing Center) heeft begin
februari 2014 een analoge tape gekopieerd, daarbij was niemand van de
onderzoekers aanwezig. Dit was een proefconversie.
Op 10 februari 2014 te Driebergen zijn de tapes door Van den Heuvel en Van
de Ven bestudeerd op ongeregeldheden. Die zijn op het oog niet
aangetroffen. De banden zagen er netjes uit. Van de tapes zijn die dag foto’s
gemaakt.
Bovendien zijn de eerste resultaten van de conversie door DPC beluisterd. De
kwaliteit daarvan was volgens de onderzoekers boven verwachting. Wel
bleek de recorder een 50 Hz-signaal en een 9 KHz-signaal toe te voegen.
Daarna is in overleg met de medewerker van DPC besloten om de recorder
Een tiende MO-schijf (nr. 259) uit de Baybaşin-zaak is door Van Dreunen teruggevonden in een doos
met gegevensdragers die lagen opgeslagen in Driebergen. Zie daarvoor wederom Van Dreunen,
Verslag inbeslagneming, bewaring en omzetting van de gegevens naar de WAV-bestanden d.d.
1 februari 2016, p. 1.
Van deze tiende MO-schijf (nr. 259) heb ik op 6 april 2017 te Driebergen (tezamen met de andere
gegevensdragers, andermaal) foto’s gemaakt.
105 Met inbegrip van die tiende MO-schijf sluiten de MO-schijven wat betreft data en tijdstippen van
registraties thans vanaf de aanvang tot de beëindiging van het digitale tappen in de Kislev 2-tapkamer
te Apeldoorn op elkaar aan en wordt het digitale geluidsmateriaal in zoverre compleet
gerepresenteerd. Anders dan in geval van magnetische tapes, die de audio van elke tap-lijn
afzonderlijk registreren, werd het digitale geluidsmateriaal én werden de verkeersgegevens van de
tapgesprekken van alle lopende tap-lijnen voor iedere periode gezamenlijk op één MO-schijf
vastgelegd.
In schema (de vermelde data en tijdstippen volgen het handgeschreven opschrift op het omhulsel van
de MO-schijf):
MO-schijf
220
232
237
247
252
259
262
263
267
272

aanvang
13.11.1997 om 12:30
02.12.1997 om 23:05
19.12.1997 om 18:44
15.01.1998 om 18:24
29.01.1998 om 19:10
11.02.1998 om 16:19
24.02.1998 om 09:19
07.03.1998 om 04:39
16.03.1998 om 18:09
27.03.1998 om 09:17

einde
02.12.1997 om 23:05
19.12.1997 om 18:44
15.01.1998 om 18:24
29.01.1998 om 19:10
11.02.1998 om 16:19
24.02.1998 om 09:19
07.03.1998 om 04:39
16.03.1998 om 18:09
27.03.1998 om 09:17
31.03.1998 om 12:00

Het eerste digitaal geregistreerde telefonische contact is in werkelijkheid niet van 13 november 1997
om 12.30 uur, maar om 17.00 uur. Dat betreft tap-lijn X-3.
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niet op het lichtnet maar op een accu aan te sluiten, en het conversieproces
te herhalen.
Na deze aanpassing zijn alle analoge banden gekopieerd tot meerdere WAVbestanden, namelijk 1 WAV-bestand per tapezijde. Het proces duurde
namelijk een hele dag per tapezijde. Hierbij is gebruik gemaakt van een UHER
6000 RM voor het afspelen van de tapes, van een Digidesign Mbox 2 Pro, van
een Dell laptop M6400 voor de opname en van het programma Adobe
Audition CS6. Deze conversieslag van de analoge banden was eind februari
2014 afgerond.106
(…)
Van den Heuvel en Van de Ven zijn op 10 juni 2014 naar Driebergen gekomen,
waar we met zijn drieën de benodigde tapegesprekken hebben gekopieerd
uit die grote bestanden. Ik zelf heb die bestanden van de te onderzoeken
tapegesprekken daarna ter beschikking gesteld aan zowel Van den Heuvel als
Van de Ven.”107
De magnetische tapes met het analoge geluidsmateriaal uit de Baybaşin-zaak zijn
dus afgespeeld op een Uher 6000 Report Universal met dezelfde nominale
bandsnelheid als waarmee het analoge geluidsmateriaal oorspronkelijk was

106 Toevoeging D.A.: Volgens het verslag van digitalisering zijn de koppen van de Uher 6000 iedere dag

waarop digitalisering plaatsvond (opnieuw) schoongemaakt en gedemagnetiseerd. Niet blijkt dat de
bandsnelheid van de Uher 6000 is gekalibreerd.
107 Van Dreunen, Verslag inbeslagneming, bewaring en omzetting van de gegevens naar de WAVbestanden d.d. 1 februari 2016.
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opgenomen.108, 109, 110 Beide sporen op de magnetische tapes111 zijn afzonderlijk
bemonsterd met een bemonsteringsfrequentie (‘sampling rate’) van telkens
22,05 kHz en een bit-diepte (‘bit depth’) van 16.112
108

Het analoge geluidsmateriaal in de Baybaşin-zaak is in de ‘analoge’ tapkamer te Arnhem (hoogst
waarschijnlijk) opgenomen met een taperecorder van het merk en type Uher 6000 Report Universal
en met een bandsnelheid die het resultaat was van de instelling van de knop voor bandsnelheden op
het bedieningspaneel van de desbetreffende taperecorder in de stand van 1,2 cm/s (dat noem ik in
deze conclusie: ingesteld op een nominale bandsnelheid van 1,2 cm/s).
De magnetische tapes die dit geluidsmateriaal dragen zijn in het kader van het herzieningsonderzoek
door Kruijsbergen in 2014 ten behoeve van de digitalisering van dit analoge geluidsmateriaal
afgespeeld op (ook) een exemplaar van de Uher 6000 Report Universal, die was ingesteld op een
nominale bandsnelheid van 1,2 cm/s teneinde de opname-omstandigheden zoveel mogelijk te
simuleren.
109 De vier nominale bandsnelheden die door een Uher 6000 worden ondersteund, uitgedrukt in
centimeter per seconde (cm/s), variërend van 1,2 cm/s tot 9,5 cm/s (zoals vermeld op het
bedieningspaneel van de Uher 6000), betreffen afgeleiden (afrondingen) van internationale
standaarden voor bandsnelheden die worden uitgedrukt in ‘inch per second’ (ips).
Zie hierover:
D.A. Snel, Magnetische geluidsregistratie, Deventer: Kluwer 1968, p. 23, 30-31;
F. Engel & P. Hammar, A Selected History of Magnetic Recording, 2006, p. 8 (internetpublicatie), en
zie de Engelse Wikipedia onder ‘tape recorder’.
De nominale bandsnelheid van 1,2 cm/s is een afronding van 15/32 ips. Aangezien de inch sinds 1959
per definitie gelijk is aan 2,54 cm, is 15/32 ips gelijk aan 1,190625 cm/s. De nominale bandsnelheid
van 2,4 cm/s is een afronding van 15/16 ips; de nominale bandsnelheid van 4,7 cm/s is een afronding
van 15/8 ips; de nominale bandsnelheid van 9,5 cm/s is een afronding van 15/4 ips (en dat is: 9,525
cm/s), telkens exact een verdubbeling van de bandsnelheid.
110 Zolang de tapes op dezelfde werkelijke (reële) bandsnelheid worden afgespeeld als waarmee het
geluidsmateriaal is opgenomen, ontstaan er vanzelfsprekend geen snelheidsverschillen bij het
afspelen, ongeacht de nominale bandsnelheid en ongeacht welke reële bandsnelheid dat specifiek
betreft. Aangezien echter onzekerheid is ontstaan over het verschil tussen de reële opnamesnelheid
en de reële afspeelsnelheid, werd het noodzakelijk de reële snelheid te meten waarmee de door
Kruijsbergen gebruikte Uher 6000 magnetische tapes afspeelde bij een nominale snelheid van
1,2 cm/s, met het voorbehoud dat het aldus verkregen meetresultaat hooguit indicatief is voor de
reële snelheid waarmee deze Uher 6000 magnetische tapes afspeelde op het moment van
digitalisering (in 2014). Zie daarover meer in paragrafen 6.3 en 9.1.
111 De opnamekop van de Uher 6000 Report Universal, een mono-recorder, benutte op één zijde van
de tape een spoor voor het magnetisch registreren (mono) van audio. De spoelen met de tape konden
daarna eventueel worden verwisseld, waarna de opnamekop op diezelfde zijde van de tape (ook) een
tweede spoor kon benutten voor magnetische registratie (mono) van audio. Dit wordt ‘halfspoor
mono’ genoemd. Daarbij wordt het tweede spoor ten opzichte van het eerste spoor in tegengestelde
tijdsrichting beschreven. Zie voor illustraties: Wikipedia onder het lemma ‘bandrecorder’, kopje
‘spoorindelingen’. Zie tevens paragraaf 6.3.
112 Ter toelichting het volgende. Bij de omzetting van een continu (“analoog”) signaal naar een discreet
(“digitaal”) signaal in het tijddomein (een A/D-conversie met toepassing van pulscodemodulatie)
wordt van het analoge signaal stapsgewijs een signaalmonster genomen (dat heet ‘sampling’).
Men stelle zich een grafiek (een rechthoekig assenstelsel) voor waarin een continue golfvorm is
uitgetekend, met op de horizontale as de tijd en op de verticale as de amplitude (de geluidssterkte).
Een verbetering van het onderscheidend vermogen van het bemonsteringsresultaat kan worden
bewerkstelligd:
(1). door langs de horizontale as de vaste tijdsintervallen waarop de bemonstering van het analoge
signaal plaatsvindt te verkorten. Met die verkorting van de tijdsintervallen neemt de frequentie
van bemonstering (de ‘sampling rate’ of ‘sample rate’, uitgedrukt in hertz) omgekeerd evenredig
toe;
(2). door langs de verticale as het aantal bits van het getal waarin de amplitude van het analoge
signaal bij elke monsterneming wordt vastgelegd (dat heet: kwantiseren) te vergroten.
Daardoor wordt de amplitude van het analoge signaal meer nauwkeurig, namelijk “met meer
cijfers achter de komma” bepaald en vindt dus reductie plaats van de onvermijdelijke
afrondingsfout (die ‘kwantiseringsruis’ tot gevolg heeft).
Met een ‘bit depth’ van bijvoorbeeld 16 bits kan bij elke monsterneming de gemeten geluidsterkte
een aantal van 216 verschillende waarden aannemen (die waarden heten: ‘sample values’). Met
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Van Dreunen heeft de digitale gegevens op de MO-schijven overgebracht op USBsticks.113 De procedure die leidde tot de terbeschikkingstelling van het digitale
geluidsmateriaal aan de deskundigen is door Van Dreunen als volgt beschreven:
“In april 2014 heb ik voor het analyseren van de MO-schijven, telkens de
eerste 20 Megabyte van elke MO-schijf uit het onderzoek aan Van den Heuvel
ter beschikking gesteld.
Van den Heuvel heeft mij software ter beschikking gesteld waarmee ik de
ruwe audio uit de optical (image) kon onttrekken. Met de door hem verstrekte
pointers haalde ik specifieke gecodeerde audiodata van de opticals af en
stuurde die over een beveiligde verbinding in versleutelde vorm naar Van den
Heuvel toe. Hij zette dat om naar WAV en stuurde dat opnieuw beveiligd over
internet naar mij toe. De verstrekte pointers leidde Van den Heuvel af uit de
eerder door mij beschikbaar gestelde eerste 20 megabyte van elke MO-schijf.
In 2014 heeft de focus gelegen bij het onderzoek van de tapegesprekken. Eind
januari 2015 heb ik Van den Heuvel een lijst gestuurd met te onderzoeken
gesprekken van de MO-schijven. Ik heb eerst een set pointers ontvangen en
begin februari 2015 de geconverteerde audio (WAV-files) met de
bijbehorende metadata-bestanden in TXT-formaat.
In maart 2015 zijn de aangevraagde MO-gesprekken door de RC vrijgegeven
voor onderzoek door de beide deskundigen en heb ik de bestanden met de

andere woorden: elk signaalmonster kan in 216 aantal waarden worden ‘gekwantiseerd’. Dat levert
cd-kwaliteit. De – aan de bemonstering voorafgaande – toepassing van filters en een ‘sampling rate’
van 22,05 kHz maken het volgens het Nyquist-Shannon theorema mogelijk om signaal met frequenties
tot de helft van de ‘sampling rate’ (11,025 kHz) zonder kwaliteitsverlies (zoals door ‘aliasing’) digitaal
vast te leggen. Bij een 1:1-verhouding van de afspeelsnelheid ten opzichte van de opnamesnelheid is
dat toereikend, omdat 11 kHz binnen het frequentiespectrum ruim hoger ligt dan de theoretisch
maximale frequentie van een telefoongesprek (die beperkt is tot minder dan 4 kHz) en de
onverstoorde registratie van signalen van welke aard dan ook met frequenties tot 11 kHz mogelijk
maakt.
Het nadeel van een verhoging van de resolutie is de toename van de omvang van de datastroom (‘bit
rate’). Immers, ‘bit rate’ = ‘sampling rate’ x ‘bit depth’ x ‘aantal kanalen’, meestal uitgedrukt in kilobits
per seconde (kb/s, kbit/s of kbps). De huidige telecommunicatieverbindingen en computers kunnen
een zeer omvangrijke datastroom verwerken en opslaan, maar dat geldt bijvoorbeeld niet voor de
signal analyzer waarvan Van de Ven gebruik maakte, de Medav Spektro 3000 (uit 1992).
Zie o.m. H. Nyquist, ‘Certain Topics in Telegraph Transmission Theory’, Transactions A.I.E.E. 1928,
p. 617-644, en daarvan met name: p. 620-621;
S.W. Smith, The Scientist and Engineer’s Guide to Digital Signal Processing, San Diego: California
Technical Publishing 1999, p. 35 e.v.;
K.C. Pohlmann, Principles of Digital Audio, New York: McGraw-Hill 2011, p. 19-25;
J. Watkinson, An Introduction to Digital Audio, Oxford: Focal Press 1994, p. 26-79;
D. Kambury, An Introduction to Sampling, 2014 (internetpublicatie);
R.L. Freeman, Fundamentals of Telecommunications, Hoboken: John Wiley & Sons 2005, p. 107-118,
alsook de Nederlandse en Engelse Wikipedia’s op de hiervoor gebezigde trefwoorden.
Zie voorts Van den Heuvel, achtergrondrapport, hoofdstuk 3, paragraaf 3.4.2 (“Digitale signalen”) op
p. 31 e.v. van dat hoofdstuk.
113 Verslag van het kopiëren van MO-schijven op 18 december 2013 van Van den Heuvel en Van de
Ven door beiden ondertekend d.d. 15 januari 2014.
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audio en metadata van de MO-gesprekken versleuteld via WE-transfer aan
de beide onderzoekers verstuurd (dus beschikbaar gesteld).”114
Op de vraag of, en zo ja op welke wijze Van den Heuvel de in AVQSBC gecodeerde
audiodata op de MO-schijven rechtstreeks hoorbaar en interpreteerbaar heeft
gemaakt en vervolgens heeft omgezet in WAV-bestanden, ga ik in paragraaf 6.8 van
deze conclusie nader in. Een en ander is binnen het herzieningsonderzoek namelijk
nog een punt van (veel) discussie geworden.
De keuze om voor die omzetting geen audiomanagementsysteem, dan wel ‘court
evidence unit’115 van Comverse (Verint) te gebruiken, houdt verband met de
hierboven onder 2 genoemde randvoorwaarde. Die randvoorwaarde is in
overeenstemming met aanbeveling nr. 1 van Jacobs.116

Referentiemateriaal

In paragraaf 3.2 van deze conclusie maakte ik gewag van de noodzaak van technisch
onderzoek aan referentiemateriaal, te weten tapmateriaal waarvan vooralsnog
mag worden aangenomen dat het authentiek en integer is. Het verkrijgen van
referentiemateriaal bleek geen sinecure. Veruit het meeste tapmateriaal uit de
relevante periode (september 1997 – maart 1998) is op enig moment na afloop van
de desbetreffende strafzaak vernietigd.

Analoog referentiemateriaal

Zoals hierboven al gememoreerd heeft de raadsvrouw in samenspraak met mij een
lijst (‘lijst II’) opgesteld met tapgesprekken uit het onderzoek naar Baybaşin
waarvan het geluidsmateriaal eventueel kan dienen als referentiemateriaal.
Hieronder bevindt zich analoog referentiemateriaal, dat wil zeggen: onbetwist
geluidsmateriaal dat van origine is geregistreerd op magnetische tapes.

114

Van Dreunen, Verslag inbeslagneming, bewaring en omzetting van de gegevens naar de WAVbestanden d.d. 1 februari 2016.
115 Deze apparatuur van Comverse (Verint) wordt nader besproken in onderdeel 6 van deze conclusie.
116 Zie met name wat betreft de conversie van het (in AVQSBC-gecodeerde) digitale geluidsmateriaal
op de MO-schijven naar WAV-bestanden, aanbeveling nr. 1 van Jacobs in: B. Jacobs, Audio
Investigations Review d.d. 15 november 2009, p. 16. Zie tevens zijn nadere toelichting daarop in:
B. Jacobs, brief aan prof. Buruma d.d. 16 augustus 2010, p. 1-2. Beide passages heb ik hierboven in
een voetnoot geciteerd.
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Gedurende het verifiërende onderzoek (van oktober 2015 tot april 2017) heb ik niet
alleen gebruik gemaakt van het analoge geluidsmateriaal van de tapgesprekken die
zijn vermeld op deze lijst II, maar ook van ander geluidsmateriaal dat is
geregistreerd op de moederbanden die volgens het tapdossier zijn benut in de
Baybaşin-zaak. Ik heb dat geluidsmateriaal daartoe opgevraagd bij Van Dreunen.
Aanvankelijk betrof dat alleen de meest relevante moederbanden, te weten die
met de nummers 3281 en 3285 (en van 3285 alleen spoor 1).
Ik werd bovendien op de beschikbaarheid van analoog referentiemateriaal
geattendeerd toen de raadsvrouw bij brief van 3 maart 2017 navraag deed naar
opmerkelijke verschillen tussen enerzijds het aantal tapes (namelijk: zes) dat op 25
februari 2013 in het kader van het herzieningsverzoek in beslag was genomen, en
anderzijds het aantal tapes (namelijk: achttien) dat in 2009 aan de tCEAS ter
beschikking stond.117 Naar aanleiding daarvan heb ik het geluidsmateriaal van
moederbanden uit de Baybaşin-zaak met de nummers 3281-1A/502 en 3290, en
dat van spoor 2 van moederband 3285 bij Van Dreunen opgevraagd.
Onder de tapes die in het kader van het herzieningsonderzoek op 25 februari 2013
in bewaring zijn gesteld bevonden zich bovendien twee tapes, genummerd 664 en
1501, die niet konden worden thuisgebracht in het tapdossier, dat immers telkens
melding maakt van het nummer van de tapes die voor het (analoge) registreren van
tapgesprekken waren gebruikt. Ook het geluidsmateriaal van tapes 664 en 1501
heb ik bij Van Dreunen opgevraagd.
Bij het beluisteren van het geluidsmateriaal van deze tapes (664 en 1501) kon geen
verband worden gelegd met de Baybaşin-zaak. Ik concludeer dat op de tapes met
de nummers 664 en 1501 het geluid van tapgesprekken uit een andere strafzaak

117

Zie meer daarover in een eerdere voetnoot hierboven, alsook (met uitgebreid overzicht) mijn
Verslag van onderzoek naar de magnetische tapes in het herzieningsonderzoek en in het tCEASonderzoek, opgemaakt d.d. 7 april 2017.
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dan de Baybaşin-zaak is geregistreerd, voor mij onbekend welke.118, 119 Die
conclusie maakt dit geluidsmateriaal geschikt voor referentiedoeleinden.
In die gevallen waarin ik in deze conclusie ter referentie gebruik heb gemaakt van
geluidsmateriaal dat is geregistreerd op moederbanden die volgens het tapdossier
zijn aangewend voor de Baybaşin-zaak, ben ik telkens nagegaan: (1) of het
desbetreffende tapgesprek in het veroordelend arrest tot het bewijs is gebruikt,

118

Mijn Verslag van onderzoek naar de magnetische tapes in het herzieningsonderzoek en in het
tCEAS-onderzoek, opgemaakt d.d. 7 april 2017, maakt in dit verband meer uitgebreid melding van het
volgende:
“Het analoge geluidsmateriaal op de tapes met de nummers 3281-1A/502, 3290, 664 en 1501 is
volgens het bijgevoegde verslag van digitalisering van magnetische tapes in 2014 gedigitaliseerd op
dezelfde locatie, met hetzelfde exemplaar van de Uher 6000 en in dezelfde periode als waarin ook het
analoge geluidsmateriaal op de moederbanden met de nummers 3281 en 3285 is gedigitaliseerd. Het
geluidsmateriaal van beide sporen van moederband 3281 en van spoor 1 van moederband 3285 zijn
mij ten behoeve van het lopende herzieningsverzoek al eerder ter beschikking gesteld.
Naar aanleiding van het vraagpunt van de raadsvrouw heb ik bij Van Dreunen het overige in 2014
gedigitaliseerde analoge geluidsmateriaal opgevraagd (en verkregen). Het betrof de tapes met de
nummers: 3281-1A/502, 3290, 664 en 1501 en daarvan telkens de beide sporen, alsook van spoor 2
van moederband 3285, waarover ik nog niet beschikte.
Het geluidsmateriaal afkomstig van de tapes met de nummers 3281-1A/502 en 3290, alsook het
geluidsmateriaal van spoor 2 van moederband 3285, behoorden onmiskenbaar bij de Baybaşin-zaak,
tap-lijnen X-2 en X-3. De stem van Baybaşin is in alle tapgesprekken te horen. De ‘tante Cor’-meldingen
strookten met de bij die tapes behorende gegevens die in de tapverbalen en in het overzicht hierboven
zijn opgenomen. Ook andere kenmerken stemden overeen (eventueel ‘modemsignaal’, JTS-burst, de
gesprekspartners van Baybaşin, etc.)
Bij het afspelen van het geluidsmateriaal van de tapes met nummers 664 en 1501, beide sporen,
beluisterde ik ten aanzien van beide genoemde tapes tapgesprekken in het Nederlands, in gebroken
Nederlands, een enkele keer in het Duits, maar vooral veel Spaanstalige tapgesprekken. Ik kon in
vrijwel alle gevallen de taal ‘thuisbrengen’. Het markante stemgeluid van Baybaşin, dat me inmiddels
goed bekend is, heb ik noch in het geluidsmateriaal van tape 664, noch in het geluidsmateriaal van
tape 1501 waargenomen.
De stemmen die op beide tapes zijn geregistreerd leken mij overeenkomsten te vertonen.
Aangezien ik de Spaanse taal wel als zodanig kan herkennen, maar niet beheers, heb ik het
geluidsmateriaal laten beluisteren door een medewerker die langdurig in Spaanstalige streken heeft
gewoond, gestudeerd en gewerkt, en die de Spaanse taal uitstekend beheerst.
De medewerker deelde mij onder meer mede dat in de tapgesprekken die zijn geregistreerd op de tape
met nummer 664 enerzijds en die op de tape met nummer 1501 anderzijds hoofdzakelijk dezelfde
figuren optreden, met name ene Richard en ene Hako, dat de onderwerpen die worden besproken in
het geluidsmateriaal van tape 664 en tape 1501 overeenkomen, en dat er geen verband kan worden
gelegd met Turkije, Baybaşin of een van de zaken waarvoor hij bij arrest van 30 juni 2002 is
veroordeeld.
Ik concludeer op basis hiervan dat op de tapes met de nummers 664 en 1501 het geluid van de
tapgesprekken uit een andere strafzaak dan de Baybaşin-zaak is geregistreerd, voor mij onbekend
welke. Het is bovendien niet bekend in welke tapkamer deze gesprekken zijn opgenomen, wanneer de
gesprekken zijn gevoerd, of de gesprekken zijn afgewikkeld over een gsm-netwerk dan wel over het
PSTN-netwerk voor vaste lijnen.
Kenmerken in het geluidsmateriaal wijken af van die van het geluidsmateriaal in de Baybaşin-zaak.
Standaard ontbreken eindegesprekstonen, en in plaats daarvan is een piepje van grofweg 3 kHz te
horen, waarna de registratie van de ‘tante Cor’-melding aanvangt. De kwaliteit van het
geluidsmateriaal is minder dan dat in de Baybaşin-zaak, terwijl er méér klikken, tikken en ruis hoorbaar
zijn.”
119 De raadsvrouw (vijfde aanvullend herzieningsverzoek d.d. 12 juni 2017, p. 6) houdt het voor
mogelijk dat deze tapes toch gerelateerd zijn aan de Baybaşin-zaak, namelijk via de Spaanse
component in de Kentucky-zaak. Ik acht dat onwaarschijnlijk. Deze twee tapes dragen de registratie
van Nederlandse tap-lijnen, terwijl de enige ‘link’ tussen Nederland en de Kentucky-zaak Baybaşin zelf
is. Die zou dan dus meermalen te horen moeten zijn (hetgeen niet het geval is).
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c.q. (2) door de politie in het proces-verbaal voor bewijsgebruik is gepresenteerd,
alsmede of (3) de inhoud van het tapgesprek verdenkingen kan oproepen. Alleen
bij een ontkennende beantwoording van die drie vragen heb ik het geluidsmateriaal
van dat tapgesprek ter referentie toegepast.

Digitaal referentiemateriaal

In het herzieningsonderzoek hebben zich vier potentiële bronnen van digitaal
referentiemateriaal aangediend:
(1).

lijst II met tapgesprekken uit de Baybaşin-zaak, voor zover die lijst digitaal
geluidsmateriaal betreft;

(2).

de ‘muziekteam-schijf’;

(3).

de T14-zaak;

(4).

Turkse telefoongesprekken (de ‘veegteam-schijf’).

Ad (1). Lijst II
Zoals hierboven al besproken heeft de raadsvrouw in samenspraak met mij een lijst
(‘lijst II’) opgesteld met tapgesprekken uit de Baybaşin-zaak, die eventueel kunnen
dienen als referentiemateriaal. Ik maakte al melding van het voorbehoud van de
zijde van de raadsvrouw: de raadsvrouw kon (wilde) niet uitsluiten dat ook dit
geluidsmateriaal was vervalst.

Ad (2). De ‘muziekteam-schijf’.
Van Dreunen heeft op mijn verzoek gezocht naar ander referentiemateriaal,
afkomstig van andere strafzaken uit dezelfde periode als waarin het onderzoek
tegen Baybaşin heeft gelopen. Doordat dergelijk materiaal na verloop van tijd
pleegt te worden vernietigd, ligt het niet voor het oprapen. Desondanks heeft hij
op enig moment de hand weten te leggen op een MO-schijf met gesprekken
afkomstig uit een geheel ander onderzoek. Deze MO-schijf is de ‘muziekteam-schijf’
gaan heten, genoemd naar het rechercheteam dat dit onderzoek heeft verricht. Het
betreft tapgesprekken uit de periode van 13 tot en met 25 november 1997. Voor
de interceptie is gebruik gemaakt van de Kislev 2-tapkamer te Apeldoorn. In
diezelfde periode liepen ook de taps in de strafzaak van Baybaşin over die
tapkamer.
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Ik ben zelf nagegaan wat de aard is van het op deze MO-schijf vastgelegde
geluidsmateriaal. De telefoongesprekken op deze schijf betreffen hoofdzakelijk
onderwerpen die vrij evident niets van doen hebben met criminaliteit. Er is geen
goede reden te bedenken waarom zou moeten worden aangenomen dat dit
geluidsmateriaal is vervalst door nota bene een ander onderzoeksteam dan het
rechercheteam dat het Baybaşin-onderzoek heeft verricht. Om die reden merk ik
de muziekteam-schijf aan als geschikt referentiemateriaal.

Ad (3). De T14-zaak.
Van de Ven heeft uit zijn eigen collectie een MO-schijf ter beschikking gesteld uit
het zogeheten T14-onderzoek. In het verre verleden heeft Van de Ven op verzoek
van de verdediging in die strafzaak enig onderzoek verricht, en om die reden
beschikte hij over deze schijf.120 Deze MO-schijf bevat tapgesprekken die zijn
opgenomen door de digitale tapkamer te Nijmegen in de periode van 13 november
1999, om 12.52 uur, tot 17 november 1999, om 17.49 uur.
Ook van deze MO-schijf is de vraag of het daarop vastgelegde tapmateriaal kan
dienen als controlegroep. De raadsvrouw heeft zich hiertegen verzet. Volgens haar
was ook het T14-onderzoek belast. Ik citeer uit haar mail van 14 februari 2014:
“De T14-gesprekken zijn (…) geen onbetwiste gesprekken. In de T14procedure is volgens mijn informatie door de verdediging uitdrukkelijk aan
de orde gesteld dat de tapgesprekken in de zaak een reeks van
onregelmatigheden vertoonden die manipulatie deden vermoeden. Ik heb
daar afgelopen week één van de behandelend advocaten nog eens over
benaderd, die mij dit kon bevestigen. Uit het blote hoofd herinnerde hij zich
bijvoorbeeld nog dat één van de vreemde verschijnselen het feit betrof dat de
mobiele telefoon van de hoofdverdachte tegelijkertijd over twee
verschillende afgetapte lijnen binnenkwam. Dit riekt als ik het zo hoor naar
een ‘open verbinding’ tussen twee tapkamers. Maar daar gaat het nu niet
om. Van belang is dat de T-14 gesprekken onmogelijk kunnen worden
beschouwd als onverdachte referentiegesprekken in het thans lopende
onderzoek in de Baybaşin zaak.”
Terzijde merk ik op dat het fenomeen waarop de raadsvrouw wijst, te weten het
gelijktijdig binnenkomen van eenzelfde telefoongesprek over meer getapte lijnen –
anders dan de raadsvrouw ingang wil doen vinden – niet “riekt naar een open
120

Zie over de vraag welk onderzoek Van de Ven heeft verricht uitgebreid in paragraaf 6.6 van deze
conclusie.
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verbinding tussen twee tapkamers” (wat dat ook moge zijn). Dit fenomeen is
namelijk verklaarbaar wanneer zowel de beller als de gebelde persoon onder de
tap zijn gezet,121 of wanneer wordt getapt op een abonneenummer (MSISDN), een
IMSI-nummer en/of een IMEI-nummer en twee of meer van deze nummers
samenkomen in één getapt gesprek. Welbeschouwd laat zelfs het binnenkomen
van één tapgesprek over zes verschillende taplijnen zich onder omstandigheden
technisch nog goed verklaren.
Wat hiervan ook zij, ik ben aan de hand van het mede daartoe opgevraagde dossier
van de T14-zaak nagegaan of ook in de T14-zaak het tapmateriaal op gelijke wijze
als in de Baybaşin-zaak is geproblematiseerd.
Er speelde in de T14-zaak inderdaad een kwestie rond de telefoontaps. In eerste
aanleg is van juli 2000 tot en met 15 november 2002 (pleidooi) uitgebreid verweer
gevoerd, aanvankelijk in de vorm van een preliminair verweer maar vervolgens ook
tijdens de inhoudelijke behandeling. Aangevoerd werd dat de verdediging niet zou
beschikken over de ‘optical discs’ (MO-schijven) van de tapgesprekken. Bovendien
werd na verkrijging daarvan aangevoerd dat zich daarop geheimhoudersgesprekken bevonden en dat die gesprekken niet goed zouden zijn ‘gewist’,
namelijk niet vernietigd. Een en ander zou moeten leiden tot de nietontvankelijkheid van het OM, aldus de verdediging in die zaak.
Slechts eenmaal, in een pril stadium, is ter terechtzitting (namelijk op 28 juni 2001),
aangevoerd dat zich fouten zouden bevinden in de tapgesprekken, en dit met
betrekking tot de geregistreerde tijden en de uren, en voorts dat bepaalde
gesprekken niet op de gegevensdragers zouden zijn terug te vinden. Op die
“fouten” met betrekking tot tijden en uren werd niet meer teruggekomen. Wel op
ontbrekende tapgesprekken.
Kortom, niet blijkt dat is aangevoerd dat het onderschepte geluidsmateriaal zelf
geen juiste weergave zou zijn van een telefoongesprek, of dat de tapgesprekken
zijn samengesteld uit geheel of ten dele vervalst geluidsmateriaal. Anders dan de
raadsvrouw ben ik om die reden van oordeel dat het tapmateriaal uit de T14-zaak
in beginsel wel degelijk kan worden gebruikt als referentiemateriaal.

121

Ik noem een telefoongesprek dat zowel van de zijde van de bellende persoon als van de zijde van
de gebelde persoon is onderschept een ‘kruisgesprek’. Daarop kom ik hieronder nog terug.
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Ad (4). Turkse telefoongesprekken (de ‘veegteam-schijf’).
Onder het hiervoor beschreven referentiemateriaal bevonden zich betrekkelijk
weinig telefoongesprekken specifiek naar een bestemming in Turkije. Ik heb om die
reden op 1 februari 2016 aan Van Dreunen gevraagd om op zoek te gaan naar
geluidsmateriaal van telefoongesprekken uit de periode 1997-2000 – niet
afkomstig uit de Baybaşin-zaak of de T14-zaak – waarbij naar Turkije is gebeld, en
met als zoekcriterium de aan- of afwezigheid van afwijkende beltonen. Op 3
februari 2016 berichtte Van Dreunen mij het volgende:
“Heb ongeveer 45 schijven (periode begin 98 t/m eind 99) globaal doorzocht.
Met globaal bedoel ik: ik heb met de middelen die mij ter beschikking staan
een halve dag gezocht naar mogelijke kandidaten.
(…)
De resultaten zijn als volgt:
Doorzocht ongeveer 45 schijven
Gevonden 1 schijf met in ongeveer 15 opnames van een analoge telefoonlijn
waarvan ongeveer de helft van de gesprekken niet tot stand gekomen is ( je
hoort bezettoon). De resultaten van de opnames (8 stuks) die soms goed en
soms minder goed de beltoon laten horen zijn vermeld in de bijlage.”
Op 12 september 2016 heb ik te Driebergen de bedoelde Turkse tapgesprekken zelf
bestudeerd. De MO-schijf is afkomstig uit onderzoeksmateriaal van het zogeheten
‘Veegteam’. De Turkse gesprekken zijn gevoerd in de periode april-mei 1999. Over
dit door Van Dreunen aangetroffen geluidsmateriaal kom ik met name te spreken
in de paragraaf 9.3 over het audiofenomeen van de ‘afwijkende’ beltonen.

Het tCEAS-materiaal

Door tussenkomst van prof. dr. B. Jacobs ben ik komen te beschikken over de WAVbestanden van onderzoeksmateriaal dat in opdracht van de tCEAS is onderzocht.
Onder dat tCEAS-onderzoeksmateriaal bevond zich ook een zeer omvangrijk WAVbestand (bijna 2 GB) van een deel van het analoge geluidsmateriaal op één kant
(spoor) van een tape, namelijk spoor 2 van moederband 3281, en daarvan de
tweede helft (“b”).122 Dit WAV-bestand beslaat bijna vier uren geluidsmateriaal.

122

Jacobs heeft dit bestand opgevraagd bij prof. Buruma teneinde zelf enig nader onderzoek te
verrichten. Zie B. Jacobs, brief aan prof. Buruma d.d. 16 augustus 2010, p. 5.
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Deze WAV-bestanden heb ik bestudeerd met het oog op een audiofenomeen dat
bij en na afloop van het technisch herzienings-onderzoek door de verdediging als
(“aperte”) aanwijzing voor manipulatie is opgevoerd, namelijk de aanzienlijke
‘versnelling’ van de audio in het onderzoeksmateriaal ten opzichte van het
origineel.123 Aan de hand van bepaalde kenmerken, zoals onder meer de duur van
de periode tussen de twee ‘tonen’ van de (hieronder te bespreken) vocale PTTtijdmelding, oftewel de ‘tante Cor’-melding, die exact tien seconden zou moeten
bedragen, valt te constateren dat het analoge geluidsmateriaal in de
herzieningszaak sneller wordt afgespeeld dan waarmee het oorspronkelijk moet
zijn opgenomen.124 Voor mijn onderzoek naar de oorzaak daarvan was het tCEASmateriaal geschikt, want dat bestaat uit andere digitale kopieën dan de digitale
kopieën die door Van den Heuvel en Van de Ven zijn onderzocht, terwijl het van
origine hetzelfde analoge geluidsmateriaal betreft.
Voor conclusies op dat punt is de wijze waarop het tCEAS-onderzoeksmateriaal tot
stand is gekomen cruciaal.
Er is op zich geen aanleiding om te betwijfelen dat de tCEAS de hand heeft weten
te leggen op dezelfde gegevensdragers, met hetzelfde analoge en digitale
geluidsmateriaal, afkomstig uit de kluis van officier van justitie mr. Van Raaij als de
gegevensdragers die in dit herzieningsonderzoek de grondslag hebben gevormd
voor het technische onderzoek.125 Ook in het tCEAS-onderzoek (2009) moest
vervolgens worden bepaald op welke wijze het geluidsmateriaal als
onderzoeksmateriaal aan de deskundigen (in casu: Peller en Bek Tek) ter
beschikking zou worden gesteld.126 Een audiotechnicus van het Nederlands
Instituut voor Beeld en Geluid heeft op verzoek van de voorzitter van de tCEAS en
de voorzitter van de technische commissie in het tCEAS-onderzoek, de al genoemde
prof. dr. B. Jacobs, zorggedragen voor de digitalisering van het analoge (op
magnetische tapes vastgelegde) geluidsmateriaal. Daartoe heeft hij de
magnetische tapes op een nominale bandsnelheid van 9,5 cm/s afgespeeld op een

123

Zie paragraaf 9.1.
Zie voor een uitwerking van het begrip ‘versnelling’, de meting van de mate van versnelling en de
aanknopingspunten daarvoor: paragraaf 8.3 van deze conclusie. In paragraaf 9.1 bespreek ik
vervolgens het audiofenomeen van de aanzienlijke versnelling zelf. Vormt de aanzienlijke versnelling
werkelijk een aanwijzing voor manipulatie?
125 Zij het dat de tCEAS op 29 januari 2009 achttien tapes kreeg overhandigd (in 2013: zes), en slechts
zes MO-schijven (in 2013: tien). Zie daarover mijn Verslag van onderzoek naar de magnetische tapes
in het herzieningsonderzoek en in het tCEAS-onderzoek, opgemaakt d.d. 7 april 2017.
126 Deze bepaling en selectie van de te onderzoeken tapgesprekken heeft plaatsgevonden in
aanwezigheid van de raadsvrouw.
124
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stereo-taperecorder van het merk en type Revox B77.127, 128 Deze professionele
taperecorder wordt normaliter gebruikt voor het digitaliseren van historisch
geluidsmateriaal, met name van omroepen. De audiotechnicus deelde mij
127 Dit volgt uit een antwoord op mijn vragen aan deze audiotechnicus. Wat betreft de afspeelsnelheid

was de audiotechnicus niet meer helemaal zeker, al betrof het naar zijn zeggen wel de langzaamste
afspeelsnelheid die het door hem gebruikte apparaat toeliet.
De Revox B77 vermeldt op het front inderdaad als zodanig 3¾ inch per second (ips). Zie ook de
(Nederlandstalige) gebruiksaanwijzing van de Revox B77, op internet verkrijgbaar, en zie de daarin
vermelde langzaamste nominale afspeelsnelheid van dit apparaat (“9,5 cm/s”). Daaruit leid ik af dat
de langzaamste nominale afspeelsnelheid 9,525 cm/s bedraagt (1 inch = 2,54 cm; 3¾ ips = 15/4 ips =
9,525 cm/s).
Zie wat betreft het digitaliseringsproces (met inbegrip van de 8:1-verhouding van de nominale
afspeelsnelheid t.o.v. de nominale opnamesnelheid) ook S. Peller, Recordings Examination Report,
September-October 2009, p. 3-4, en B. Jacobs, Audio Investigations Review d.d. 15 november 2009,
p. 4.
128 In het dossier bevindt zich (een vertrouwelijk concept van) het ‘Verslag van het digitaliseren van
de audiotapes op 15 mei 2009 te Arnhem’ afkomstig van de tCEAS. Dit conceptverslag is naar mijn
inzicht enigszins verwarrend wat betreft de nominale afspeelsnelheid en de opnamekarakteristieken
die door de audiotechnicus van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid bij de digitalisering zijn
toegepast. Ik zal hieronder toelichten waar en op welke gronden ik afwijk van de inhoud van dit
conceptverslag.
Het gaat hier (zoals steeds in het gehele technische onderzoek) om de moederbanden met de
nummers 3281 en 3285. Daarvan wordt in dit conceptverslag (m.i. correct) vermeld dat het resultaat
van digitalisering (en dat is een WAV-bestand van het analoge tCEAS-geluidsmateriaal) zowel wat
betreft moederband 3281 als wat betreft moederband 3285 acht keer moest worden vertraagd
teneinde de audio (spraak) op een meer natuurlijke snelheid weer te geven (zie zowel p. 2 als p. 3 van
dat conceptverslag).
In het conceptverslag van de tCEAS wordt echter eerst (m.i. correct) vermeld dat de langzaamste
nominale bandsnelheid van de gebruikte taperecorder 9,5 cm/s behelst, maar wordt vervolgens
meegedeeld dat de afspeelsnelheid bij digitalisering 19 cm/s bedroeg.
Ik citeer ter illustratie hiervan uit het conceptverslag (p. 1-2): “Het geheel is wél met de computer te
vertragen. Daarom wordt besloten de band in zijn geheel te digitaliseren en daarna te vertragen. Bij
een afspeelsnelheid van 19 cm/sec duurt het afspelen van deze band ruim 1 uur (65 minuten) en het
kopiëren/digitaliseren gebeurt real time. Met behulp van Pro Tools, geïnstalleerd op een iMac, en met
als Pro Tools hardware een 002-console wordt de band gekopieerd naar de externe harde schijf. Dit
gebeurt op een gebruikelijke standaard, te weten 48kHz/24 bit. Het bestand is opgeslagen als 3285origineel.wav; het is een stereo bestand met op het linker kanaal kant A vooruit en op het rechter
kanaal kant B, achteruit. (…). Op 1/8 van de snelheid waarmee de band vandaag is afgespeeld - dus
bij een oorspronkelijke bandsnelheid van 2,375 cm/sec - klinkt het geheel dan redelijk.”
Het conceptverslag wijst verder uit dat in het ‘stereo bestand’ van het geluidsmateriaal van
moederband 3285 de twee mono-kanalen met behulp van Pro Tools weer zijn gescheiden, en dat de
afspeelrichting van het tweede kanaal is omgedraaid. Daarna is het geluidsmateriaal achtmaal
vertraagd. Ik citeer uit het conceptverslag over moederband 3285: “Tussen twee opeenvolgende
piepjes moet 10 seconden zitten. Op de nu vertraagde band is het 9,920 seconden. Een verschil dat
volgens [de audiotechnicus] nauwelijks waarneembaar is en geen gevolgen heeft voor de kwaliteit van
het weergegeven gesprek.”
Dat is dus een versnelling van (slechts) 0,81%. Voor moederband 3281 is dezelfde procedure
toegepast (zie p.3). Uit niets blijkt dat vervolgens nog ‘fijnafstelling’ van de audiosnelheid heeft
plaatsgehad. Zie over dit onderwerp paragraaf 9.1.
Het ‘verwarrende’ aspect van dit conceptverslag houdt allereerst in dat de ‘sampling rate’ in
werkelijkheid 44,1 kHz heeft bedragen en dat de bit-diepte in werkelijkheid 16 bits was. Peller én Bek
Tek bevestigen dat in hun rapportages, en ook de door mij gevonden eigenschappen van de
afzonderlijke tCEAS-gespreksbestanden wijzen het zonder meer uit.
In de tweede plaats was de nominale opnamesnelheid van de moederbanden 3281 en 3285 in het
jaar 1997 bovendien zonder enige twijfel in werkelijkheid 1,2 cm/s. Dat is de langzaamste nominale
bandsnelheid die door de Uher 6000 wordt ondersteund. Het (ongeveer acht uur durende)
geluidsmateriaal van moederbanden 3281 en 3285 is alleen bij een afspeelsnelheid van 9,5 cm/s
binnen ongeveer een uur af te spelen. Ik leid hieruit af dat de afspeelsnelheid bij digitalisering met
gebruik van een Revox B77 in 2009 in werkelijkheid een nominale bandsnelheid van (afgerond)
9,5 cm/s is geweest (en dus niet: 19 cm/s, zoals het conceptverslag vermeldt).
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desgevraagd mede dat dit apparaat goed was onderhouden, en hij verwachtte dan
ook stellig dat de werkelijke bandsnelheid overeenkwam met de nominale
bandsnelheid die op het bedieningspaneel van het apparaat staat vermeld.129
Met deze stereo taperecorder registreerde de audiotechnicus gelijktijdig de beide
sporen van de analoge moederbanden uit de Baybaşin-zaak. Digitalisering van het
geluidsmateriaal vond plaats met een ‘sampling rate’ van 44,1 kHz en een bit-diepte
van 16.130, 131
Met professionele studiosoftware, ‘Pro Tools’, heeft de audiotechnicus vervolgens
van het gedigitaliseerde stereo-signaal de beide kanalen gescheiden in een
afzonderlijk mono-signaal van spoor 1 (“kant A”) en mono-signaal van spoor 2
(“kant B”). Daarna is de opnamerichting van het tweede kanaal (spoor 2)
omgedraaid. Het geluidsmateriaal bleek ongeveer achtmaal versneld te worden
weergegeven.132 De audiotechnicus heeft softwarematig (namelijk met ‘pitch

129

De veronderstelling dat een (goed onderhouden) taperecorder van het A-merk Revox géén
afwijkingen van de standaardbandsnelheid (van i.c. 9,525 cm/s) vertoont en altijd secuur de nominale
bandsnelheid volgt, kan echter wel degelijk ter discussie worden gesteld. Ook de Revox betreft immers
een mechanisch apparaat, waaraan fabricage-toleranties eigen zijn en waarvan ieder gebruik
bovendien slijtage teweegbrengt. Ongeacht de (eventuele) toepassing van een synchroonmotor
genereert iedere taperecorder min of meer ‘wow’ en ‘flutter’; hoe minder hoe beter, maar nooit
helemaal niet.
Zie over het aandrijfmechanisme van recorders: D.A. Snel, Magnetische geluidsregistratie, Deventer:
Kluwer 1968, p. 72-88; over snelheidsafwijkingen e.d., hetzelfde werk, p. 66-71.
Op het blog van een zekere ‘Tapehead’ vond ik het resultaat van zijn of haar onderzoek naar de reële
bandsnelheid van tien taperecorders (waaronder niet de minsten), met inbegrip van een Revox PR99.
De gemeten bandsnelheden liepen uiteen van 2% te traag tot 1,1% te snel. Zie de website:
http://pvdm.xs4all.nl/blog/?p=551. Vervolgens rijst nog de vraag: hoe accuraat en precies waren zijn
of haar metingen?
Ander voorbeeld. De ‘service manual’ van de Uher 6000 wijst uit dat snelheidsafwijkingen tot
maximaal 1,5% worden gerekend tot de ‘normale’ fabriekstoleranties.
130 Deze mededeling wijkt in dit opzicht af van het hierboven reeds genoemde (vertrouwelijke concept
van) het ‘Verslag van het digitaliseren van de audiotapes op 15 mei 2009 te Arnhem’ afkomstig van
de tCEAS. Daarin wordt (m.i. abusievelijk) melding gemaakt van een ‘sampling rate’ van 48 kHz en een
bit-diepte van 24. Mijn uitgangspunt dat 44,1 kHz (en dus niet 48 kHz) de werkelijke door de
audiotechnicus toegepaste ‘sampling rate’ betrof, berust op het volgende:
(1). S. Peller, Recordings Examination Report, September-October 2009, p. 3: “The analog signal was
sampled at a rate of 44.1KHz into digital form”, en “The material was digitized at 44.1KHz”.
(2). Bek Tek, Laboratory Report d.d. 14 augustus 2009, p. 2, waar voor elk van de acht onderzochte
tapgesprekken telkens afzonderlijk is vermeld: “sampled at 44.1 kHz; 16-bit PCM quantization”.
(3). Ik vond dezelfde digitaliseringseigenschappen van tCEAS-geluidsbestanden. Die eigenschappen
worden namelijk consequent zichtbaar gemaakt bij gebruik van alle ‘signal analyzers’ en ‘audio
editors’.
Deze kwestie speelt onder meer een rol in paragraaf 9.1, met als onderwerp de aanzienlijke
versnelling van het analoge geluidsmateriaal.
131 Zie ook Jacobs, die over het digitaliseringsproces het volgende schreef in zijn Audio Investigations
Review d.d. 15 november 2009, op p. 3:
“The technician from Beeld en Geluid reported that digitisation happened at 48kHZ sampling rate with
24 bit depth. Peller later found (see point 3 on p. 3 of his report) that the digitisation actually took
place at 44.1 kHZ with 16 bits (which is CD-quality).”
132 Zie ook (een vertrouwelijk concept van) het ‘Verslag van het digitaliseren van de audiotapes van
15 mei 2009 te Arnhem’ afkomstig van de tCEAS, dat in voorgaande voetnoten is besproken.
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changing’, aldus Peller)133 gecorrigeerd voor de achtmaal te hoge nominale
afspeelsnelheid van de Revox B77 ten opzichte van de nominale opnamesnelheid
van de Uher 6000.134

133

Zie S. Peller, Recordings Examination Report, September-October 2009, p. 3-4.
Zie over ‘pitch changing’ op Wikipedia (Engels) de lemma’s ‘Pitch shift’, ‘Audio time-scale/pitch
modification’ en ‘Sample rate conversion’. Hetgeen de audiotechnicus op het tCEAS-geluidsmateriaal
heeft toegepast is in essentie een combinatie van ‘pitch shift’ en ‘time stretching’. De huidige ‘audio
editors’ laten dat probleemloos toe.
Peller is daarover in forensisch opzicht (m.i. terecht) kritisch. Ik citeer hem (p. 3 onderaan): “The speed
of the digitized material was altered using ProTools, however not by changing the sampling rate but
by using some proprietary voice manipulation feature of ProTools used for pitch changing. Such
processing introduces non-linear affects, warps the time domain and could generate diversified and
unknown artifacts into the signal.”
134 De toegepaste methode heeft om de volgende redenen ongewenste consequenties voor de
geluidskwaliteit.
In de eerste plaats zijn de leeskoppen van hoogkwalitatieve taperecorders die worden gebruikt voor
opnamen met hoge bandsnelheden (zoals de Revox B77) niet altijd heel geschikt voor het lezen van
audio die bij lage snelheid is opgenomen. Het is dus (iets) beter om bij het afspelen voor digitalisering
zoveel mogelijk de opname-omstandigheden na te bootsen door gebruik te maken van een
soortgelijke taperecorder als aangewend bij de opnames, en met een identieke bandsnelheid.
Belangrijker is echter het volgende. Het tCEAS-materiaal is ‘gesampled’ met een frequentie van
44,1 kHz (zie daarover een voorgaande voetnoot). Sampling vond plaats bij een nominale
afspeelsnelheid die zich ten opzichte van de nominale opnamesnelheid verhoudt als 8:1. Als gevolg
daarvan resteert na een correctie voor die 8:1-verhouding een effectieve ‘sampling rate’ van
44.100/8ste Hz, en dat is (slechts) iets meer dan 5,5 kHz.
Door de toegepaste ‘pitch-changing’/‘time-stretching’ (zie vorige voetnoot) zijn in het aldus verkregen
gedigitaliseerde geluidsmateriaal de ontbrekende bits door interpolatie tot de oorspronkelijke
44,1 kHz kunstmatig ingevuld (dat heet ‘resampling’, of in een iets ander verband: ‘upsampling’).
Geluidsmateriaal klinkt door ‘upsampling’ – kunstmatig – helderder dan geluidsmateriaal dat deze
bewerking niet heeft ondergaan. Deze artificiële verbetering van geluidsmateriaal heeft voor
forensische doeleinden echter niet de voorkeur. Informatie die door de toepassing van een lage
‘sampling rate’ verloren is gegaan, komt door ‘upsampling’ niet meer terug; het algoritme vult de
ontstane ‘gaten’ slechts door (lineaire) interpolatie in.
Door de noodzakelijke filtering van het achtmaal versnelde geluidsmateriaal voor (audio)frequenties
boven 22,05 kHz (om het hieronder te noemen ‘aliasing’ tegen te gaan), resteerde na een correctie
voor de te hoge nominale afspeelsnelheid bovendien een bovengrens voor de geregistreerde
(audio)frequenties van (slechts) 2756 Hz. Peller merkt dit dienovereenkomstig op in zijn Recordings
Examination Report, September-October 2009, p. 3-4, en maakt een daarmee corresponderend
voorbehoud. Peller heeft vervolgens bij de tCEAS om het ‘ruwe’ (onbewerkte) gedigitaliseerde
geluidsmateriaal gevraagd. Zie daarover later meer.
Ook de andere tCEAS-deskundige, Bek Tek, maakt in haar (hun) rapportage d.d. 14 augustus 2009 een
voorbehoud ten aanzien van de kwaliteit van het verstrekte geluidsmateriaal. Ik citeer (p. 2): “Severe
aliasing artifacts, especially obvious at approximately 3 kHz and harmonics, are present on all
recordings, except for (…) and (…) [dat betreft telkens geluidsmateriaal uit de digitale tapkamer, D.A.].
Aliasing is the addition of frequency components that were not part of the original recording, and
probably occurred during the duplication process due to improper digitization.”
Zie over ‘sampling’, ‘oversampling’ en ‘upsampling’ de volgende vakliteratuur:
B. Katz, Mastering Audio. The Art and the Science, Waltham: Focal Press 2002, p. 221-225; en
K.C. Pohlmann, Principles of Digital Audio, New York: McGraw-Hill 2011, p. 94-97 (die over
‘oversampling’ spreekt waar ik hier ‘upsampling’ bedoel; de twee termen worden nogal eens voor
synoniemen gehouden, maar hebben elders een verschillende betekenis).
Zie over ‘aliasing’ ook: K.C. Pohlmann, Principles of Digital Audio, New York: McGraw-Hill 2011, p. 2528, en J. Watkinson, An Introduction to Digital Audio, Oxford: Focal Press 1994, p. 28-31.
‘Aliasing’ (vouwvervorming) betreft een ongewenst artefact van sampling. Hogere frequenties in het
analoge geluidssignaal worden neerwaarts ‘gespiegeld’ rond een omslagpunt (waarvan de frequentie
afhankelijk is van de ‘sampling rate’). Die hogere frequenties keren dan in het digitale geluidssignaal
terug als lagere frequenties. Zij vormen daarmee als het ware ‘spooksignalen’ (aliassen). Om dit
fenomeen te ondervangen wordt gebruik gemaakt van een laagdoorlaatfilter (‘low pass filter’), een
zogeheten ‘anti-aliasing filter’, vóórdat A/D-conversie plaatsvindt.
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Op deze wijze werden enkele omvangrijke WAV-bestanden verkregen. Vervolgens
is daaruit de audio van de geselecteerde tapgesprekken in de vorm van
afzonderlijke WAV-bestanden gekopieerd.135 Over die bestanden beschik ik,
alsmede, zoals gezegd, over één van de omvangrijke WAV-bestanden van
geluidsmateriaal van de tweede helft van spoor 2 van moederband 3281.136 Naar
mijn inzicht leent dit tCEAS-onderzoeksmateriaal zich goed voor een vergelijking
van (1) de snelheid waarmee de geluidsdragers in 2009 zijn afgespeeld ten behoeve
van de digitalisering voor het tCEAS-onderzoek ten opzichte van (2) de snelheid
waarmee dezelfde geluidsdragers in 2014 zijn afgespeeld ten behoeve van de
135

Het tCEAS-rapport d.d. 3 januari 2011 bevat hierover de volgende passage op p. 11-12: “Op 15 mei
2009 zijn in aanwezigheid van Buruma, De Leeuw, Demir, Van der Plas, Slotboom en (…) (Nederlands
Instituut voor Beeld en Geluid) in Arnhem kopieën gemaakt van alle gesprekken die zijn opgenomen
op drie in overleg geselecteerde banden voor de spoelenrecorder. Op de twee meest relevante banden
blijken de gesprekken zeer langzaam te zijn opgenomen, waarbij per kant een monokanaal in een
richting was gebruikt en een monokanaal terug. Dit impliceert overigens dat manipulatie van een
spoelenband met een gewone bandrecorder zou betekenen dat zowel het te manipuleren gesprek als
een ander gesprek op het andere parallelle monokanaal (dat bovendien in tegengestelde richting
wordt afgedraaid) zou moeten worden bewerkt. Wat daarvan zij, digitalisering was nodig om de beide
kanalen te kunnen scheiden en om een beluisterbare afspeelsnelheid te bewerkstelligen. Zonder die
bewerking blijkt het onmogelijk de tevoren door Buruma en Van der Plas in overleg geselecteerde
gesprekken terug te vinden. Daarom wordt een vervolgafspraak gemaakt om de relevante gesprekken
in de bestanden van de gedigitaliseerde spoelenbanden terug te vinden. Buruma heeft ook deze
digitale kopieën opgeslagen in een kluis van de universiteit.
Op 27 mei 2009 zijn in aanwezigheid van Buruma, Demir, Jacobs, Van der Plas en Slotboom de van de
spoelenbanden gekopieerde gedigitaliseerde gesprekken A-1-1 (Öge: 9 november 1997 om 17.16), A1-3 (Öge 9 november 1997 te 21.59), A-1-4 (Öge 9 november 1997 om 22.53), en A-1-5 (Öge 10
november 1997 te 11.51) en daarnaast twee willekeurig gekozen referentiegesprekken opgezocht en
gekopieerd. Hoewel de banden geen index bevatten bleken de gesprekken goed te vinden, omdat de
taps waren opgenomen in chronologische volgorde met tijdsaanduidingen van een automatische
telefoonservice aan het eind van elk gesprek.” (Dat laatste kan ik bevestigen, D.A.).
136 Peller heeft in het kader van het tCEAS-onderzoek op zijn verzoek op een later moment de
beschikking gekregen over de onbewerkte digitale bestanden die door de audiotechnicus waren
gesampled, waarna Peller zelf met professionele studiosoftware, Cool Edit, de nodige bewerkingen
heeft toegepast op het geluidsmateriaal dat hem in tweede instantie ter beschikking is gesteld. Peller
heeft het geluidsmateriaal vertraagd door de ‘sampling rate’ (van 44,1 kHz) aan te passen (daarover
hieronder in paragraaf 8.3 meer).
Peller heeft vervolgens zijn onderzoek voor de tCEAS verricht op het resultaat daarvan, maar hij
maakte daarbij een uitdrukkelijk voorbehoud. Zie S. Peller, Recordings Examination Report,
September-October 2009, p. 3-4 (en met name p. 4 bovenaan), waaruit ik het voorbehoud citeer
(vetgedrukt in het origineel):
“As a result, I have requested the material to be resent as it was after digitizing, without separating
the left and right channels, without reversing the left channel and without changing the playback
speed. I have performed all of those steps myself, using CoolEdit software.
I would like to emphasize, however, that since the sampling of the original analog recordings could
not be repeated, the spectrum of the material I received was effectively cut at about 2.7KHz (as
explained above), which chopped off some part of the relevant telephone frequency band (and of
course the frequency band above 3.6KHz, which was supposed to have no contents, however this
could not be verified).
As a result, I could not search for anomalies in the upper band contents of the analog material,
which I would consider a natural and principal part of my examination.”
Bek Tek, de andere tCEAS-deskundige, heeft niet om het ruwe geluidsmateriaal gevraagd, en het is
Bek Tek ook niet (ongevraagd) alsnog toegezonden.
Voor de goede orde: de audiotechnicus heeft het geluidsmateriaal op de tapes in verband met de
honorering van het verzoek van Peller niet opnieuw ‘gesampled’ (gedigitaliseerd). Ten behoeve van
het technische onderzoek van zowel Bek Tek als Peller is er (dus) éénmaal gedigitaliseerd.
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digitalisering voor het herzieningsonderzoek. Daarmee kan mogelijkerwijs
duidelijkheid worden verkregen over de oorzaak van de versnelling van het
geluidsmateriaal uit 2014, waarvan door de verdediging wordt aangevoerd dat het
een “apert” teken van manipulatie (in frauduleuze zin) oplevert.137

De ontbrekende tapes

Bij brief van 3 maart 2017 maakte de raadsvrouw mij er met juistheid op attent dat
op een lijst die als bijlage is gevoegd bij een verslag van de tCEAS d.d. 20 januari
2009 méér tapes staan vermeld dan op 25 februari 2013 ten behoeve van het
herzieningsonderzoek in beslag zijn genomen, terwijl het in beide gevallen de
inhoud van dezelfde doos uit dezelfde kluis van het arrondissementsparket te
Arnhem betreft. Na inwinning van informatie bij mr. Van Raaij, de officier van
justitie, moet thans worden aangenomen dat een aantal tapes onvindbaar is.138
Daaronder bevinden zich moederbanden waarvan de nummers aan de hand van
het tapdossier kunnen worden gerelateerd aan het onderzoek naar Baybaşin, te
weten: 3275, 3277, 3278 en 3278-2A. Op deze tapes is overigens geen
geluidsmateriaal geregistreerd dat voor technisch onderzoek was geselecteerd.
Anders dan de raadsvrouw betoogt,139 zijn hierop echter wel degelijk
tapgesprekken vastgelegd die tot het bewijs zijn gebruikt;140 deze (vermiste)
moederbanden betreffen dus niet uitsluitend (in de woorden van de raadsvrouw)
“interessant referentiemateriaal”.
Ik zie in de kwestie van de vermiste tapes geen aanknopingspunten voor nader
onderzoek.

137

Zie daarover paragraaf 9.1.
Zie (mijn) Verslag van onderzoek naar de magnetische tapes in het herzieningsonderzoek en in het
tCEAS-onderzoek, opgemaakt d.d. 7 april 2017, waarin ik schematisch heb weergegeven welke tapes
thans al dan niet ter beschikking staan. Ik citeer: “Het schema laat zien dat de volgende tapes, waarvan
de tapverbalen in de Baybaşin-zaak melding maken, thans niet beschikbaar zijn: 3275, 3277, 3278 en
3278-2A. Tevens laat dit schema zien dat twee tapes waarvan de tapverbalen in de Baybaşin-zaak
géén melding maken, wél beschikbaar zijn: 664 en 1501. Ten slotte kan uit dit schema worden
opgemaakt dat aan de tCEAS in 2009 tapes zijn overgedragen waarvan de tapverbalen in de Baybaşinzaak géén melding maken, terwijl die tapes thans niet beschikbaar zijn: 589 losse spoel, 589 in doosje,
776, 1206, 1277, 1321, 1401 en Kentucky Band 1A.”
139 Vijfde aanvullend herzieningsverzoek d.d. 12 juni 2017, p. 8-9.
140 In de Kentucky-zaak (dossier 3, feit 2) zijn de volgende tapgesprekken van tape 3278-2 tot het
bewijs gebezigd: tapgesprek A-3-2, van 5 november 1997 om 11:39 uur, tapgesprek A-3-3, van 5
november 1997 om 11:43 uur, en tapgesprek A-3-4, 5 november 1997 om 13:07 uur.
138
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Signaalanalyse

Het visualiseren van audio

Onderzoekspijler 2 betreft het bestuderen en interpreteren van audiofenomenen.
Het onderzoek in die pijler bestond uit een combinatie van:
(1).

auditieve analyse, dat wil zeggen het nauwgezet beluisteren van
geluidsmateriaal dat was vastgelegd in WAV-bestanden, en van

(2).

signaalanalyse op het in WAV-bestanden vastgelegde geluidsmateriaal.141

Ter toelichting op het begrip ‘signaalanalyse’ dient het volgende. Geluid is een
complexe trilling, opgebouwd uit harmonische trillingen en/of ruis. Harmonische
trillingen hebben een (doorgaans complexe) samengestelde golfvorm in het
tijddomein. Ruis heeft geen golfvorm en geen grondtoonfrequentie. Geluid plant
zich voort als ‘golf’.142
Bij signaalanalyse wordt een geluidssignaal grafisch zichtbaar gemaakt.143 Daarbij
wordt het geluidssignaal geanalyseerd in (1) het tijddomein, of (2) het
frequentiedomein.144

141

De omschrijving van signaalanalyse door Van de Ven in zijn eindrapport d.d. 31 augustus 2015,
tweede, ongenummerde bladzijde, betreft de vrijwel letterlijke weergave van het lemma
‘signaalanalyse’ uit Wikipedia, doch zonder dat Van de Ven daarbij typografisch duidelijk heeft
gemaakt dat het een citaat betreft en zonder dat deze passage vergezeld gaat van enige
bronvermelding. Het Wikipedia-lemma luidt volledig (bezocht in o.a. mei 2016):
“Signaalanalyse is een vakgebied in onder andere de elektrotechniek en de akoestiek waarbij
signaaleigenschappen onderzocht worden. Hierbij wordt een (veelal geluids)signaal geanalyseerd en
visueel zichtbaar gemaakt. Vaak wordt hierbij gebruikgemaakt van spectrumanalyse. Hierbij wordt
het signaal ontleed in afzonderlijke sinus- en eventueel cosinusfunctie van de samenstellende
frequenties. Zo wordt het hele spectrum zichtbaar. De x-as wordt gebruikt voor de frequentie (in Hz)
en de y-as voor de amplitude. Fourieranalyse met behulp van Fast Fourier Transformatie is een
veelgebruikte techniek hierbij voor implementatie in een computeralgoritme. Indien men wil nagaan
hoe de frequentie-inhoud van een lang signaal in functie van de tijd evolueert doorheen het signaal
kan men de Short time Fouriertransformatie gebruiken.”
142 Zie onder meer: F.A. Everest & K.C. Pohlmann, Acoustics, New York: McGraw-Hill 2009, p. 1-12. Zie
tevens: J.G. Roederer, The Physics and Psychophysics of Music. An Introduction, New York: Springer
2008.
Wikipedia over ‘Noise (signal processing)’: “In signal processing, noise is a general term for unwanted
(and, in general, unknown) modifications that a signal may suffer during capture, storage,
transmission, processing, or conversion. Sometimes the word is also used to mean signals that are
random (unpredictable) and carry no useful information; even if they are not interfering with other
signals or may have been introduced intentionally, as in comfort noise.”
143 Zie Van den Heuvel, achtergrondrapport, hoofdstuk 3 (“Concepten”), paragraaf 3.3.3 (“Geluid in
beeld”), p. 26 e.v.
Zie bovendien: C. Rauscher, Fundamentals of Spectrum Analysis, München: Rohde & Schwarz 2001;
D. Libel, Spectrum Analyzer Fundamentals. Theory and Operation of Modern Spectrum Analyzers,
München: Rohde & Schwarz 2013.
144 Zie de betreffende lemma’s in de Engelstalige Wikipedia.

169
Onderdeel 3. De opzet van het technisch onderzoek

Conclusie inzake 11-02065 H

In het tijddomein worden de sterkte van het geluidssignaal (de amplitude145) en de
duur ervan gevisualiseerd. Het signaal wordt grafisch weergegeven als een
ontwikkeling van de signaalsterkte in de tijd. In een ‘golfvormgrafiek’ wordt
gewoonlijk de amplitude van het signaal op de verticale as uitgezet tegen de tijd op
de horizontale as.

In het frequentiedomein worden de frequentiecomponenten van het signaal
gevisualiseerd. Hiertoe wordt een opeenvolgende serie ‘samples’ van het signaal in
het tijddomein via een bewerking, een zogeheten ‘fouriertransformatie’, omgezet
in de afzonderlijke componenten in het frequentiedomein.
Bij een zogeheten ‘frequentiespectrum’, kortweg ‘spectrum’ (of spectrumgrafiek)
genoemd, wordt het geluidssignaal grafisch weergegeven en onderzocht op basis
van de daarin aanwezige frequentiecomponenten.146 Voor elke frequentieband
(uitgezet op de horizontale as) wordt de amplitude (uitgezet op de verticale as)
weergegeven.
De ontwikkeling van de frequentie in de tijd valt in een grafiek te visualiseren door
de analyse van successieve geluidssignalen. Daarvoor dient een spectrogram. In
een spectrogram wordt de amplitude van het geluidssignaal per frequentieband
(op de verticale as) uitgezet tegen de tijd (op de horizontale as). Een spectrogram
bestaat dus in essentie uit een chronologisch weergegeven reeks van
145

De amplitude van een (periodieke) trilling is de grootste afwijking ten opzichte van de
evenwichtsstand, of, anders gezegd, de maximale uitslag. De 'sterkte' van een sinusvormige golf wordt
geheel bepaald door de amplitude, aldus Wikipedia.
In de Engelse Wikipedia wordt een onderscheid gemaakt tussen de ‘peak-to-peak amplitude’ en de
‘peak amplitude’. Ik citeer:
“Peak-to-peak amplitude
Peak-to-peak amplitude is the change between peak (highest amplitude value) and trough (lowest
amplitude value, which can be negative). With appropriate circuitry, peak-to-peak amplitudes of
electric oscillations can be measured by meters or by viewing the waveform on an oscilloscope. Peakto-peak is a straightforward measurement on an oscilloscope, the peaks of the waveform being easily
identified and measured against the graticule. This remains a common way of specifying amplitude,
but sometimes other measures of amplitude are more appropriate.
Peak amplitude
In audio system measurements, telecommunications and other areas where the measurand is a signal
that swings above and below a reference value but is not sinusoidal, peak amplitude is often used. If
the reference is zero, this is the maximum absolute value of the signal; if the reference is a mean value
(DC component), the peak amplitude is the maximum absolute value of the difference from that
reference.”
146 Wikipedia (lemma: ‘Frequency domain’) omschrijft het verschil tussen het tijddomein en het
frequentiedomein als volgt: “Put simply, a time-domain graph [in mijn hoofdtekst ‘golfvormgrafiek’
genoemd, D.A.] shows how a signal changes over time, whereas a frequency-domain graph [door mij
‘frequentiespectrum’ genoemd, D.A.] shows how much of the signal lies within each given frequency
band over a range of frequencies.” Een inzichtelijke animatie van een ‘fouriertransformatie’ is o.a. te
vinden onder ditzelfde lemma.
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(rechtopstaande) frequentiespectra. Een spectrogram is een tweedimensionale
verbeelding van een driedimensionale figuur. De amplitude in een bepaald
frequentiegebied (gemarkeerd op de verticale as) op een bepaald ‘tijdstip’
(gemarkeerd op de horizontale as) wordt namelijk uitgedrukt in een bepaalde kleur
of (bij grijstinten:) in een bepaalde intensiteit. De tijd die op de horizontale as is
uitgezet betreft telkens het centrumtijdstip van het ‘analyse-window’ (zie
hierna).147

De frequentieresolutie van de frequentiecomponenten is afhankelijk van het aantal
monsters (samples), dat wil zeggen de omvang van het zogeheten ‘window’ dat in
de fouriertransformatie wordt betrokken. Naarmate de omvang van het analysewindow en daarmee de frequentieresolutie van het signaal toeneemt, zal de
tijdsresolutie afnemen, en vice versa. Met andere woorden: als in de analyse een
langer tijdsfragment van het signaal in aanmerking wordt genomen, vallen twee
weinig verschillende momenten in het signaal niet of minder goed te
onderscheiden.

Daar

staat

tegenover

dat

twee

weinig

verschillende

frequentiecomponenten bij een langer tijdsfragment juist wél of beter vallen te
onderscheiden.148 De keuze van de omvang van het analyse-window en de wijze
147 Met een ‘window’ bedoel ik kort gezegd een specifieke mathematische weergave van een fragment

(een interval) van het signaal. Zie voor meer toelichting op, en varianten van windows de lemma’s
‘window function’ en ‘vensterfunctie’ in de Engelse en Nederlandse Wikipedia’s. Zie voorts de
volgende website van National Instruments (2015): Understanding FFT’s and Windowing
(http://www.ni.com/white-paper/4844/en/). Sonic Visualiser gebruikt als de standaard een ‘Hanning
window’.
Uitgebreid: F.J. Harris, ‘On the Use of Windows for Harmonic Analysis with the Discrete Fourier
Transform’, Proceedings of the IEEE 1978, p. 51-83, met name p. 53 e.v.
148 De tijdsresolutie in het frequentiedomein hangt dus samen met het gekozen aantal samples in het
analyse-window. Dat laat zich intuïtief als volgt verklaren. Binnen een analyse-window wordt van een
frequentiecomponent één specifieke amplitude gemeten, maar de ontwikkeling van dat
frequentiecomponent in de tijd is binnen het analyse-window niet zichtbaar. Er ligt dus een
fundamentele begrenzing van de signaalanalyse in het frequentiedomein: de frequentieresolutie is
maximaal bij een maximaal aantal samples (d.w.z. een breed analyse-window), maar in geval van een
maximale frequentieresolutie is de ontwikkeling van de frequentie in de tijd (binnen dat brede
analyse-window) niet meer te bepalen. Het omgekeerde geldt ook: het zichtbaar maken van een
ontwikkeling van de frequentie in de tijd vraagt om een smal analyse-window, en dit heeft weer een
lagere frequentieresolutie tot gevolg. In het Wikipedia-lemma over het ‘spectrogram’, wordt deze
notie ‘het resolutieprobleem van de fouriertransformatie’ genoemd. Een theoretische beschouwing
is te vinden in: https://en.wikipedia.org/wiki/Uncertainty_principle, onder het kopje ‘Harmonic
analysis’: “One cannot simultaneously sharply localize a signal (function f ) in both the time domain
and frequency domain (ƒ̂, its Fourier transform).”
Ook M.I. Skolnik, Introduction to Radar Systems, New York: McGraw-Hill 2001, p. 328: “(….). It is a
consequence of the Fourier-transform relationship between time-waveform and its spectrum. The
longer the time duration of a waveform, the narrower will be its spectrum. The wider the spectrum,
the narrower will be the time waveform. Both the time waveform and its frequency spectrum cannot
be made arbitrarily small simultaneously.”
Zie ook op de website van Sonic Visualiser: “The size of the window can be adjusted using the Window
Size property. This value is critical, as it directly controls the number of available frequency bins in the
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waarop dit analyse-window wordt gerealiseerd, is derhalve beslissend voor de
betekenis van de analyse.149 Signaalanalyse betreft een meetproces waarin
parameterkeuzes moeten worden gemaakt. Zonder informatie over bijvoorbeeld
de omvang van het window en de ‘sampling rate’ is niet goed te beoordelen of de
ogenschijnlijke precisie van een meetresultaat als ‘0,998 seconden’ of ‘421,5 Hz’
enige reële waarde vertegenwoordigt.

Het klinkt allemaal vrij complex, maar wie enige tijd ervaring opdoet met deze
grafieken, met de varianten, de parameters en met de verschillende
schaalverdelingen (lineair of logaritmisch), raakt snel gewend. Een spectrogram en
een spectrumgrafiek maken het bijvoorbeeld mogelijk de frequentie van bepaalde
tonen te meten. De voorgaande beschouwingen wijzen echter uit dat het
spectrogram minder geschikt is voor nauwkeurige tijdmetingen aan het signaal. De
nauwkeurigheid van die meting is immers sterk afhankelijk van de gekozen omvang
van de respectieve analyse-windows. Een golfvormgrafiek maakt het weer wél
mogelijk de tijdsduur van bepaalde tonen met voldoende accuratesse te meten.
Tevens kunnen bij signaalanalyse tonen, signalen of geluiden worden
waargenomen die de luisteraar bij een uitsluitend auditieve analyse zouden
ontgaan.

In de omschrijving die Van de Ven in zijn eindrapport d.d. 31 augustus 2015 van
signaalanalyse geeft,150 wordt verwezen naar ‘fourieranalyse’.151 Fourieranalyse
betreft een wiskundige analyse, in dit geval van een geluidssignaal dat naar het
frequentiedomein is getransformeerd. Van de Ven’s verwijzing naar een complex
onderdeel van de wiskunde kan gemakkelijk het misverstand oproepen dat
signaalanalyse moet worden vereenzelvigd met ‘hogere’ wiskunde en dat de op
basis daarvan getrokken conclusies voetstoots voor juist zouden moeten worden
gehouden. Het is zéér verstandig om dat eventuele misverstand weg te nemen.

resulting spectrogram. Smaller values will give a finer resolution in time; larger values will give a finer
resolution in frequency.” Zie: http://www.sonicvisualiser.org/doc/reference/3.0/en/#layeredits.
149 In de appendix bij onderdeel 3 van deze conclusie, visualiseer ik een en ander door een golfvormgrafiek en een tweetal spectrogrammen weer te geven van hetzelfde geluidsfragment uit tapgesprek
A-1-1.
150 Van de Ven, eindrapport d.d. 31 augustus 2015, tweede, ongenummerde bladzijde.
151 Die wiskundige transformatie is genoemd naar de Franse wis- en natuurkundige Jean-Baptiste
Joseph Fourier (1768-1830). De toepassing van fouriertransformaties en fourieranalyse is niet beperkt
tot geluidssignalen, maar strekt zich uit tot iedere vorm van signalen (dus ook beeldsignalen of
seismische golven).
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Fourieranalyse is een wiskundige methode om complexe periodieke functies bij
benadering uit te drukken in een wiskundige reeks van (goniometrische)
standaardfuncties (bijv. sinus, cosinus).152 Signaalanalyse wordt mede mogelijk
gemaakt door deze techniek. Een frequentiespectrum van het digitale signaal dat
afkomstig is van de geluidskaart van een computer wordt bijvoorbeeld berekend
met behulp van een algoritme, genaamd ‘fast Fourier transform’ (FFT).153
Signaalanalyse heeft dus inderdaad van alles te maken met fourieranalyse. Dat wil
echter niet zeggen dat diepgaande kennis van fourieranalyse onontbeerlijk is voor
een goed begrip van de methoden en resultaten van signaalanalyse. De
signaalanalyse die bijvoorbeeld door Van de Ven is uitgevoerd, betreft het
bestuderen en interpreteren van de golfvorm, het frequentiespectrum en het
spectrogram; niets meer, niets minder.154

152

Zie Wikipedia (NL) onder het lemma ‘fourieranalyse’, en zie de bronnen in de volgende voetnoot.
Signaalanalyse beschouwt het geluidssignaal als de wiskundige som van harmonische trillingen
(tonen), ieder met hun eigen frequentie, amplitude en fase. De menselijke perceptie van geluid
fungeert op gelijke wijze.
Zie S. Pfeiffer, S. Fischer & W. Effelsberg, Automatic Audio Content Analysis, Mannheim: Universität
Mannheim 1996, p. 2: “Sound is defined as a change in air pressure which is modelled as a waveform
composed of sinusoidal waves of different amplitude, frequency and phase. Experiments with different
sounds have shown that the human ear does not differentiate phases, but it is well known that we
hear amplitude changes as changes in loudness, and frequency changes as changes in pitch. The phase
information is, however, still interesting, e.g. when trying to locate a sound source on the basis of
phase differences between both ears. This proves that the human acoustical system analyzes
waveforms directly.”
Zie tevens: J.G. Roederer, The Physics and Psychophysics of Music. An Introduction, New York: Springer
2008.
153 ‘Fast Fourier transform’ (FFT, oftewel ‘(snelle) fouriertransformatie’) betreft meer precies een
familie van verscheidene soortgelijke algoritmes. Een complex geluidssignaal wordt door toepassing
van FFT teruggebracht tot geluidscomponenten die zich meer eenvoudig digitaal laten representeren.
Fouriertransformaties (FFT’s) worden niet alleen toegepast bij A/D-conversie, maar ook bij
signaalverwerking (‘digital signal processing’) en bij (audio)compressie, zoals met behulp van een
‘codec’.
Voor het onderwerp fouriertransformatie in de context van ‘digital signal processing’ (DSP) verwijs ik
naar:
K.C. Pohlmann, Principles of Digital Audio, New York: McGraw-Hill 2011, p. 652-656;
S.W. Smith, The Scientist and Engineer’s Guide to Digital Signal Processing, San Diego: California
Technical Publishing 1999, p. 141-208;
A. Spanias, T. Painter & V. Atti, Audio Signal Processing and Coding, Hoboken: John Wiley & Sons 2007,
met name: p. 13-45.
Voor fourieranalyse in het algemeen, zie:
R.T. Seeley, An Introduction to Fourier Series and Integrals, New York: Dover Publications 1994, en
daarvan met name p. 1-5;
T. Butz, Fourier Transformation for Pedestrians, Cham/Heidelberg/New York/Dordrecht/London:
Springer 2015, p. 1-12;
Nederlandse en Engelse Wikipedia’s, waaruit ik citeer: “A fast Fourier transform (FFT) algorithm
computes the discrete Fourier transform (DFT) of a sequence, or its inverse. Fourier analysis converts
a signal from its original domain (often time or space) to a representation in the frequency domain
and vice versa.”
154 Eigen waarneming. Ik ben in Van de Ven’s studio twee volle dagen getuige geweest van zijn
verrichtingen, en één dagdeel elders. Bovendien heb ik al zijn rapporten in de herzieningszaak gelezen.
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In beginsel kan iedere leek deze grafische patronen op het beeldscherm van een
computer bekijken. Daarmee is echter niet gezegd dat het interpreteren van deze
patronen probleemloos kan worden overgelaten aan de leek. Ik geef een
voorbeeld. De patiënt van een longarts krijgt tegenwoordig bijna routinematig
inzage in het hem betreffende resultaat van beeldvormend medisch onderzoek,
zoals een thoraxfoto, de weergave van een CT-scan of een MRI-scan van de thorax.
Wat daarop te zien is, laat zich globaal wel raden, maar de details zijn veel lastiger
te duiden. Is die verkleuring achter de longen een ophoping van vocht? Is dat
stervormige object in het longweefsel een ontsteking of toont de scan een
kwaadaardig gezwel? De longarts kan hierover met enig gezag uitspraken doen op
basis van afbeeldingen die haar patiënt wel kan zien, maar die hem weinig zeggen.
Voor de interpretatie van dit beeldmateriaal is dus kennis en ervaring vereist. Punt
is echter wel dat de longarts haar conclusies desgewenst kan onderbouwen. Zij kan
afbeeldingen laten zien van gezond weefsel, waarop de in dit voorbeeld bedoelde
verkleuring achter de longen ontbreekt, en waarop ook dat stervormige object
afwezig is. Zij kan zo nodig beeldmateriaal laten zien van goedgelijkende
afwijkingen in het longweefsel van andere patiënten, waarvan de aard van die
afwijking na een punctie of biopsie door weefselonderzoek (zo goed als) is
vastgesteld. De interpretatie van het resultaat van beeldvormend medisch
onderzoek vereist dus zoals gezegd kennis en ervaring, maar de specialist kan haar
patiënt daarvan deelgenoot maken. Zij kan de patiënt uitleggen op basis van welke
overwegingen zij haar (voorlopige) diagnose stelt, en waarom een andere diagnose
waarschijnlijk onjuist zou zijn.
Bij signaalanalyse is het niet anders. Van de signaalanalyticus mag worden verwacht
dat hij uitlegt op welke gronden bepaalde audiofenomenen moeten worden
aangemerkt als afwijkend van het normale patroon. Wordt dit audiofenomeen niet
ook aangetroffen in authentiek en integer materiaal? Heeft hij dit audiofenomeen
eerder aangetroffen in andere onderzoeken en stond de ware aard van het
In een ouder rapport, namelijk van 27 juni 2004, maakt Van de Ven in abstracto melding van andere
grafieken waarmee de frequentiecomponenten van het geluidssignaal kunnen worden weergegeven,
namelijk: een ‘waterval’, een ‘auto correlatie frequentie’ (ACF) en een ‘sonogram’. Ik ben dergelijke
grafieken in zijn meer recente werk niet (meer) tegengekomen. De vraag is ook of het gebruik van
dergelijke grafieken enige meerwaarde had gehad.
Zie voor signaalanalyse in een forensische context (en de daarbij toegepaste grafieken) tevens:
C. Grigoras & J.M. Smith, ‘Digital Evidence/Audio Forensics. Audio Enhancement and Authentication’,
in: J.A. Siegel, P.J. Saukko e.a. (eds), Encyclopedia of Forensic Sciences, London/Waltham/San Diego:
Elsevier 2013, p. 315-326, waarvan met name p. 318-325, met o.a. verwijzingen naar het
wetenschappelijke werk van de Nederlander Bouten (NFI) en van de tCEAS-deskundigen Koenig &
Lacey (Bek Tek).
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audiofenomeen toen vast? Zo ja, welke onderzoeken zijn dat? Met louter
apodictische conclusies (“op basis van mijn ervaring kan ik u zeggen dat ‘dit’ een
(...) is”) hoeft in dit verband géén genoegen te worden genomen.155

De instrumenten

Van den Heuvel en Van de Ven hebben (uiteindelijk) afzonderlijk van elkaar
signaalanalyses uitgevoerd. Van de Ven heeft ten behoeve van het
signaalonderzoek gewerkt met een tweetal ‘signal analyzers’. Hij geeft hiervan de
volgende beschrijvingen:
“Het door mij verrichte signaalanalystisch onderzoek bestaat voor wat
betreft de uitgevoerde metingen uit twee delen:
• Een volledige set metingen uitgevoerd met een hardware-meetsysteem
MEDAV SPEKTRO3000, hetgeen een systeem is wat specifiek ontwikkeld is
voor analyse van geïntercepteerde telecommunicatiesignalen.156
Het gaat hier om een hardware analyse systeem, gebaseerd op DSPtechniek,157 hetgeen helaas geen mogelijkheid biedt tot het afdrukken van de
resultaten. Derhalve zijn in dit deel van het rapport alle gemeten waarden,
per gesprek, in tabelvorm opgenomen.
• Een volledige set metingen uitgevoerd met een software-meetsysteem
MEDAV 0C6040, hetgeen een systeem is wat specifiek ontwikkeld is voor
analyse van geïntercepteerde telecommunicatiesignalen.
Dit systeem biedt wel de mogelijkheid tot afdrukken van de resultaten, zodat
zowel de grafische weergaves alsook de instellingen, per gesprek worden
weergegeven.
Gezien de verschillende aard van de gebruikte meetsystemen is het
voorspelbaar dat de resultaten uit beide meetsystemen kunnen variëren t.o.v.
elkaar, echter de beide serie metingen leveren resultaten welke zeer dicht bij

155

Zo ook: D.L. Rappaport, Establishing a standard for digital audio authenticity: A critical analysis of
tools, methodologies, and challenges (master thesis University of Virginia, onder toezicht van:
C. Grigoras, J.M. Smith & L.F. Bregitzer), Virginia 2012, met name p. 5-8.
156 Voetnoot D.A.: Medav Spektro 3000 kan worden gebruikt voor de analyse van “geïntercepteerde
telecommunicatiesignalen”. Voor de stelling dat het systeem “specifiek is ontwikkeld” voor de
signaalanalyse van het resultaat van interceptie, heb ik echter geen enkele steun kunnen vinden. Het
systeem heeft in elk geval toepassing gevonden op verscheidene andere terreinen (zie hieronder).
157 Van de Ven bedoelt met “DSP”: digital signal processing. Wikipedia NL meldt hierover: “Digitale
geluidsbewerking is het bewerken van digitaal geluid, waarvoor steeds vaker computers worden
ingezet. De term DSP (Digital Signal Processing) wordt hier ook vaak voor gebruikt. Als geluid van een
analoge geluidsbron, zoals een platenspeler of microfoon gedigitaliseerd is, is het mogelijk om die
opname te bewerken op computer. Een mogelijke bewerking is bijvoorbeeld het verminderen van ruis
en brom. Of het geluidsbestand kan worden opgeslagen in een kleiner bestand, door het te
comprimeren naar een mp3 of ogg bestand. De bewerkingen kunnen ook een effect toevoegen, zoals
een echo.”
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elkaar liggen, daarom vind ik het verantwoord deze resultaten te
gebruiken.”158
De OC-6040 betreft software die is ontwikkeld door Saab Medav Technologies
GmbH (hierna: Medav). Deze software draait goed op de meeste computersystemen en is m.i. zonder meer geschikt voor het genereren van – onder meer –
de drie door mij genoemde grafieken op basis van geluidsmateriaal dat digitaal is
vastgelegd in WAV-bestanden.159

De problematiek van de Medav Spektro 3000

Meer problematisch is het werk van Van de Ven met de Spektro 3000, eveneens
geproduceerd door Medav. Hierover schrijven Derksen & Grünwald d.d. 30
augustus 2015:160
“Gelijktijdig kreeg de verdediging onderricht in het gebruik van het
programma dat ook mr Aben gebruikte, Sony Visualizer. Het is een
muziekprogramma die naar eigen zeggen niet naar de opname zelf kijkt,
maar naar de afbeelding die Sonic Visualizer van de opname heeft gemaakt.

158 Van de Ven, eindrapport d.d. 31 augustus 2015, derde, ongenummerde bladzijde.

Van de Ven geeft
een meer uitgebreide beschrijving van beide systemen in: Van de Ven, onderzoeksrapport d.d. 5
december 2014, dat als bijlage 2 is gevoegd bij Van de Ven, eindrapport d.d. 31 augustus 2015. Zie
van dat onderzoeksrapport d.d. 5 december 2014 met name p. 11, zijnde p. 84 van het pdf-bestand
van het eindrapport met bijlagen, waaruit ik citeer: “In de jaren 1989 — 1992 is de SPEKTRO 3000
ontwikkeld op basis van het OS “P-DOS”. De analysefuncties zijn gebaseerd op verwerking door een
serie (normaal gesproken 17) DSP’s, waarvan de resultaten gepresenteerd worden. Het grote nadeel
van de SPEKTRO 3000 is het feit dat dit systeem een zeer kleine opslagmogelijkheid voor signalen heeft
en dat slechts een beperkt aantal printers en plotters ondersteund wordt waardoor het niet goed
mogelijk is om rapporten met beelden uit de analyzer te printen.
Vanaf 2006 wordt de SPEKTRO 3000 niet actief meer ondersteund en wordt er een nieuw systeem,
OC 6040, ontwikkeld dat geheel op software is gebaseerd. In tegenstelling tot de SPEKTRO 3000 is het
met de OC 6040 mogelijk (omdat de processorkracht enorm is toegenomen) de analysefuncties geheel
op één enkele processot te kunnen uitvoeren. Het gebruikte OS is Windows7.
Gezien het feit dat in de SPEKTRO 3000 gebruik gemaakt wordt van DSP’s en in de OC 6040 gebruik
gemaakt wordt van software, is het niet onwaarschijnlijk dat de nauwkeurigheid van beide systemen
van elkaar afwijken. Deze verschillen zullen echter slechts marginaal zijn.”
159 Zie Medav GmbH, OC-6040. Signal Analysis Workstation for Transmission Methods, V8.6, 2013,
p. 19. De website van Saab Medav Technologies GmbH beschrijft de OC-6040 als volgt: “OC-6040 ist
eine konfigurierbare Arbeitsplatzlösung für detaillierte Signalanalyse. Es unterstützt über 200
verschiedene Algorithmen zur De-modulation und Dekodierung und ist gekennzeichnet durch die
zahlreichen Analyse- und Verarbeitungsfunktionen und durch seine flexible Integration in jeglicher
Arbeitsplatzumgebung. OC-6040 wird weltweit von Experten genutzt, um Eigenschaften, technische
Parameter und Inhalte von Kommunikationssignale zu bestimmen.”
160 Derksen & Grünwald - De stand van zaken II: de A-1 gesprekken, een overzicht in termen van
likelihoods gebaseerd op de metingen onder leiding van mr. Aben, de Aben-metingen, d.d. 30
augustus 2015.
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In dat opzicht is het programma inferieur aan het door Van de Ven gebruikte
analyser SPEKTRO3000, dat wel rechtstreeks naar de data zelf kijkt.”161
Elders omschrijft Derksen (naar ik begrijp) de Medav Spektro 3000 op het terrein
van signaalanalyse als “supergespecialiseerde apparatuur”.162 Is de Spektro 3000
inderdaad een dergelijke, superieure ‘signal analyzer’?

De Spektro 3000 betreft ‘standalone’ hardware die voornamelijk vijftien tot twintig
jaar terug onder meer werd gebruikt voor de fonetische analyse van (menselijk en
dierlijk) stemgeluid.163 Het naar mijn inzicht problematische karakter van het
gebruik van dit apparaat is gelegen in het volgende. Het apparaat stamt uit het
‘analoge tijdperk’, uit het jaar 1992, met een (laatste) software upgrade naar versie
4.4 in 1996.164 Het apparaat wordt allang niet meer geproduceerd en op de website
van de producent Medav is over dit apparaat geen informatie te vinden, ook niet

161

Het is mij overigens (ook) na bestudering van vakliteratuur over ‘digital signal processing’ in het
algemeen, en na lezing van informatie over zowel de Spektro 3000 als Sonic Visualiser niet duidelijk
geworden wat Derksen & Grünwald hier bedoelen met een programma dat “rechtstreeks naar de data
kijkt”, onderscheidenlijk een programma dat ‘niet rechtstreeks naar de data kijkt maar naar de
afbeelding die het programma van de data heeft gemaakt’. Dat de Spektro 3000 ‘rechtstreeks naar de
data kijkt’ is in elk geval niet juist. Derksen & Grünwald negeren in de eerste plaats reeds de (dubbele)
A/D-conversie die benodigd is om in de configuratie van Van de Ven naar de data van het
audiobestand ‘te kijken’.
162 Zie J. van der Graaf, ‘Gevangen in Duivels mysterie’, Telegraaf 24 oktober 2015, p. 28.
163 Ik vond de volgende verwijzingen: T. Niemi-Laitinen, P. Eskelinen-Rönkä & R. Monto, ‘Speaker
Database Test and Fundamental Frequency in Speech’, in: V. Klaus (red.), Linguista Uralica.
Proceedings of the Finnic Phonetic Symposium, August 11-14, 1998, Pärnu, Estonia, Tallinn: Teaduste
Akadeemia Kirjastus 1998, p. 187 e.v.; A. Braun, ‘Phonetische Betrachtungen zum grunting’, in:
C. Mauelshagen & J. Seifert (red.), Sprache und Text in Theorie und Empirie, Stuttgart: Franz Steiner
2001, p. 202; A. Wagner & A. Braun, ‘Is voice quality language-dependent? Acoustic analyses based
on speakers of three different languages’, in: M.J. Sole, D. Recasens, and J. Romero (red.), Proceedings
of the 15th International Congress of Phonetic Sciences, Barcelona 3-9 August, 2003, p. 651-654;
G. Peters, M. Owen & L. Rogers, ‘Humming in bears: a peculiar sustained mammalian vocalization’,
Acta Theriologica 2007 (4), p. 379-389.
164 Bevestiging van de gedachte dat dit de laatste versie betreft, vond ik in het als laatste genoemde
artikel in de vorige voetnoot. Versienummer 4.4 en het jaartal 1996 zijn ook zichtbaar op het
(grofkorrelige) televisiebeeldscherm van het exemplaar van Van de Ven. Van de Ven maakt in zijn
onderzoeksrapport “Signaal-analytisch onderzoek aan tapgesprekken afkomstig van analoge banden
behorend bij de zaak “Baybaşin”” d.d. 31 augustus 2014, elfde ongenummerde bladzijde, bovendien
melding van versie 4.4. Dit rapport is gevoegd als bijlage 1 bij Van de Ven, eindrapport d.d. 31 augustus
2015.
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over de kalibratie165 en het onderhoud van bestaande installaties.166 Het apparaat
laat zich naar huidige maatstaven onhandig bedienen en is ronduit traag. De
audiobuffer voor de analyse is beperkt tot maximaal enkele tientallen seconden
(mede afhankelijk van de ‘sampling rate’ van het bestand). Dit betekent dat voor
gesprekken die langer duren dan enkele tientallen seconden het bestand in
partities moet worden geknipt, hetgeen weer problemen oplevert voor de
rapportage van tijdstippen.
Bovendien kunnen de onderzoeksresultaten – volgens Van de Ven – niet worden
afgedrukt en zij zijn dus niet te verifiëren. Bij gebrek aan een eigen exemplaar van
de Spektro 3000 zou ik dus – zonder de mogelijkheid van controle – moeten afgaan
op de mededelingen van Van de Ven over de door hem met dit instrument
verkregen meetresultaten. Dat stelt mij niet gerust. Zo liet Van de Ven zich bij
gelegenheid van de eerste gezamenlijke meetsessie met behulp van de Spektro
3000 in zijn studio op 25 maart 2015 stellig uit over de cadans van de
eindegesprekstonen (‘congestion tones’) in het geluidsbestand van gesprek A-1-1
(Van de Ven: “400 ms on, 100 ms off”) en de betekenis daarvan (volgens hem:
manipulatie). Hij vergiste zich echter vrij evident in de meetwaarden van de cadans.
De meting van de cadans van die eindegesprekstonen verrichtte Van de Ven
namelijk aanvankelijk op basis van het spectrogram en niet op basis van het
tijdsignaal, dat wil zeggen: de golfvorm van het geluidssignaal. Hij telde daardoor
ten onrechte de omvang van het analyse-window mee. Als gevolg daarvan
overschatte hij de duur van het signaal en onderschatte hij de duur van de
tussenliggende stiltes. Pas nadat ik hem ter plekke verzocht te meten op basis van
de golfvorm, herstelde hij zich en mat hij deze grootheden vervolgens op correcte
wijze, met als resultaat: 250 ms on, 250 ms off.167

165

‘Kalibreren’ is (volgens Wikipedia) het vergelijken van een systeem of apparaat met een standaard
om de eigenschappen vast te stellen. Het af- of instellen om het in overeenstemming te brengen met
een specificatie wordt ‘justeren’ genoemd, aldus Wikipedia.
Door kalibratie wordt het instrument dus op zichzelf nog niet bijgesteld (gejusteerd), maar wordt
slechts de (systematische) afwijking van de met dat instrument gemeten waarden vastgesteld ten
opzichte van een meetwaarde die is verkregen met een meetinstrument waarvan wordt aangenomen
dat het een kleinere afwijking heeft ten opzichte van de daadwerkelijke waarde. Ook kalibratie gaat
dus gepaard met meetonzekerheden. De bij kalibratie gevonden systematische afwijking kan bij
vervolgmetingen worden verdisconteerd met de waarde die is gemeten met het gekalibreerde
instrument. Zie voor praktijktoepassingen: paragraaf 9.1 (over de ‘aanzienlijke versnelling’ van het
analoge geluidsmateriaal).
166 Er mag ten aanzien van (inmiddels oude) instrumenten als de Medav Spektro 3000 niet zonder
meer worden aangenomen dat het onnodig is om de klok die wordt gebruikt bij de sampling voor de
A/D-conversie of om de analoge ingangsmodule periodiek te kalibreren.
167 Precies dit geluidsfragment heb ik weergegeven in de appendix bij onderdeel 3. Overigens, de
appendix betreft niet een weergave afkomstig van Spektro 3000, maar is gegenereerd door Sonic
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Nog belangrijker is echter het volgende. Van de Ven heeft in zijn opstelling van de
Spektro 3000 de analoge ingang daarvan gekoppeld aan de analoge uitgang van zijn
laptop.168 Voor signaalanalyse met gebruik van Van de Ven’s exemplaar van de
Medav Spektro 3000 moeten de digitale WAV-bestanden dus eerst worden
omgezet naar een analoog signaal. De conversie van een digitaal signaal naar een
analoog signaal (hierna: D/A-conversie) vindt plaats in de geluidskaart van een pc
of laptop. Die conversie vormt evenwel een extra bewerking van het signaal, dat
daardoor ook meer vatbaar is voor het opdoen van stoorsignalen, zoals
interferentie vanuit de laptop169 en vanuit (andere) dichtbij staande elektronische
apparatuur die is aangesloten op het lichtnet. Hierdoor kunnen fouten ontstaan in
de interpretatie van de resultaten van het signaalonderzoek.170
Op mijn verzoek is bij gelegenheid van de gezamenlijke meetsessie in de studio van
Van de Ven op 25 maart 2015 een geluidsbestand van een zogenaamd JTStestgesprek (het gsm-testbestand) geanalyseerd met behulp van de Spektro
3000.171 Daarbij werden in een geluidsbestand met een duur van slechts negen
seconden niet alleen de te verwachten testtonen, maar ook een lichtnetfrequentie
(een brom van ongeveer 50 Hz) en een signaal op de 78 Hz-band gemeten die niet
werden waargenomen bij analyses met ‘signal analyzers’ c.q. ‘audio editors’ als
Sonic Visualiser, Cool Edit,172 Audacity,173 Adobe Audition CC174 en WavePad Sound

Visualiser. Van de Ven verrichtte zijn eerste, incorrecte meting aanvankelijk aan een spectrogram
vergelijkbaar met het onderste paneel van de eerste schermafdruk in de appendix, en hij verrichtte
zijn tweede, correcte meting aan de golfvormgrafiek vergelijkbaar met het bovenste paneel van de
eerste schermafdruk in de appendix.
168 Eigen waarneming.
Zie ook: Van den Heuvel, hoofdrapport d.d. 8 september 2015, p. 14-15. Van de Ven heeft deze
constatering van Van de Heuvel niet betwist in zijn reactie d.d. 8 oktober 2015 op rapport Van den
Heuvel.
Ter illustratie: een afbeelding van een opengelegde module (de printplaat met onderdelen) van een
Medav Spektro 3000 met analoge in- en uitgangen (“ADDA”) is zichtbaar op: http://bwschmitti.de/produkt/mosip-3000-medav-spectro-platine-adda-16/.
169 Analoge uitgangen van een laptop of pc plegen (mede afhankelijk van de kwaliteit van de
geluidskaart) slechts een matige geluidskwaliteit te bieden. Zij leveren behalve audio doorgaans ook
stoorsignalen op, zoals klokfrequenties, bloksignalen of de afgeleiden daarvan, aldus deelden Van
Dreunen én Van Eck mij mede op 12 september 2016.
170 Zie ook Van den Heuvel, hoofdrapport d.d. 8 september 2015, p. 40.
171 Het gebruikte gsm-testbestand betreft een audioregistratie van een JTS-test-call. Het bestand is
afkomstig uit het archief van Van de Ven zelf.
172 De tCEAS-deskundige Peller werkte met dit programma, evenals de T14-deskundige Kuylman (zie
de rapporten van Kuylman d.d. 25 juni 2002 en 16 juli 2002, telkens p. 1).
173 Een gratis ‘open source’ digital audio editor.
174 Adobe Audition CC is een voortontwikkeling van Cool Edit Pro. Zie Wikipedia (Engels) onder het
lemma ‘Adobe Audition’.
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Editor.175 Deze waarneming past goed in de hypothese dat de Spektro 3000 als
gevolg van de D/A-conversie en interferentie stoorsignalen kan opdoen, met
inbegrip van de lichtnetfrequentie.
De alternatieve hypothese over de oorzaak van deze ‘stoorsignalen’ houdt in dat
deze signalen reeds aanwezig waren in het testbestand, maar dat die signalen met
vijf andere ‘signal analyzers’ dan de Spektro 3000 niet in dat testbestand konden
worden waargenomen. Ik acht deze alternatieve hypothese a priori echter zeer
onwaarschijnlijk, aangezien het testbestand juist is bedoeld om te onderzoeken of
apparatuur stoorsignalen opdoet. Dat vergt een betrekkelijk ‘clean’ bestand, dat
geen 50 Hz-componenten hoort te bevatten. In de tweede plaats heeft Van de Ven
niet gesteld, noch een poging ondernomen om aan te tonen dat deze
‘stoorsignalen’ zich reeds in het testbestand bevonden, ook niet in zijn reactie
d.d. 8 oktober 2015 op het rapport van Van den Heuvel.
Kortom, het moet ervoor worden gehouden dat de Spektro 3000 in de configuratie
van Van de Ven weleens signalen ‘ziet’ die er in werkelijkheid niet zijn.176

Ik betoog met een en ander niet dat aan de meetresultaten die zijn verkregen met
de Spektro 3000 iedere betekenis moet worden ontzegd. In die gevallen waarin Van
de Ven bij gelegenheid van de meetsessies op correcte wijze metingen uitvoerde
met behulp van de Spektro 3000, werden echter geen resultaten verkregen die
noemenswaardig afweken van de resultaten die ik bij gelegenheid van de tweede
meetsessie in de studio van Van de Ven (op 1 april 2015) ter plekke en tegelijkertijd
met Sonic Visualiser genereerde. In zoverre is de Medav Spektro 3000 geen
opvallend goed of slecht presterend instrument, zij het (nogmaals) naar huidige
maatstaven om meer redenen onhandig. Wel moet bij een weging van de
resultaten van het onderzoek ernstig rekening worden gehouden met de
mogelijkheid dat de Spektro 3000 in de configuratie van Van de Ven, waarbij het
geluidsmateriaal wordt betrokken van de analoge uitgang van zijn laptop, door de
extra bewerking die het signaal ondergaat, stoorsignalen opdoet en weergeeft. Om
die reden moet zeer behoedzaam worden omgegaan met het argument dat in een
geluidsbestand een ‘onverklaarbaar’ signaal is waargenomen ingeval dit signaal is
geregistreerd door de Spektro 3000 in de configuratie van Van de Ven, en de

175

Adobe Audition CC en WavePad Sound Editor worden doorgaans aangemerkt als de beste sound
editors die momenteel op de commerciële markt verkrijgbaar zijn.
176 Ik kom hierop terug in paragraaf 11.3.
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aanwezigheid van dit signaal niet wordt gezien bij een analyse met behulp van
andere, meer moderne hardware of software.177

Sonic Visualiser

Van den Heuvel heeft ten behoeve van zijn signaalanalyses gebruik gemaakt van
onder meer Sonic Visualiser.178 De software van deze ‘signal analyzer’ wordt sinds
2005 ontwikkeld door Chris Cannam, als ‘principal research software developer’
verbonden aan de School of Electronic Engineering and Computer Science van de
Queen Mary University te London.179 Sonic Visualiser betreft een gratis opensource applicatie. Dat stelt eenieder in staat het te gebruiken, en zelfs in de code te
bekijken wat het programma precies doet met de data.180
Op de website van Softpedia wordt Sonic Visualiser gereviewd in de volgende
bewoordingen:
“Sonic Visualiser is a straightforward Mac OS X application specially made for
musicologists, archivists, signal-processing researchers and users that are
interested in visualizing and analyzing audio files.”181
Van den Heuvel beoordeelt Sonic Visualiser als volgt:
“Sonic is op dit moment in de wetenschappelijke wereld een populaire tool
voor het bekijken, analyseren en annoteren van audiosignalen.
Oorspronkelijk voor muziek, tegenwoordig generiek. Google Scholar geeft op
1 september 2015 welgeteld 7.160 verwijzingen naar Sonic Visualizer. De
Medav SPECTRO 3000 krijgt drie referenties.”182
Naast Sonic Visualiser heb ik zelf enige tijd gebruik gemaakt van Adobe Audition CC,
van Audacity, van Cool Edit en van WavePad Sound Editor, maar ik bereikte
daarmee geen resultaten die substantieel afweken van die van Sonic Visualiser.

177

Hierop kom ik terug in paragraaf 11.3.
Aanvankelijk versie 2.4.1, na de release ervan versie 2.5, en na de release ervan (in maart 2017)
versie 3.0.
179 Zie http://www.eecs.qmul.ac.uk/people/view/3111.
180 Zie de informatiepagina van het programma: http://www.sonicvisualiser.org/. Zie bovendien:
C. Cannam, C. Landone & M. Sandler, ‘Sonic Visualiser: An Open Source Application for Viewing,
Analysing, and Annotating Music Audio Files’, in: Proceedings of the international conference on
Multimedia, MM’10, October 25–29, 2010, Firenze, Italy, p. 1467-1468.
181 Auteur: G. Popescu. Zie http://mac.softpedia.com/get/Audio/Sonic-Visualiser.shtml (2013).
182 Van den Heuvel, hoofdrapport d.d. 8 september 2015, p. 41.
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Kortom, Sonic Visualiser is ontwikkeld met het oog op de analyse van
muziekbestanden, en het is ook bruikbaar voor onderzoek op het gebied van
bijvoorbeeld (audio) signal processing. Er is geen goede reden te bedenken waarom
deze programmatuur niet ook goed bruikbaar is voor de signaalanalyse van
geluidsbestanden die telecommunicatiesignalen en het stemgeluid van sprekers
bevatten. Signaalanalyse is immers een abstract proces. Voor de gebruikte
algoritmen maakt het niets uit of het onderzochte signaal zang betreft of het
stemgeluid van deelnemers aan een telefoongesprek.183

Conclusie over de gebruikte instrumenten

Bij gelegenheid van de tweede gezamenlijke meetsessie in de studio van Van de
Ven op 1 april 2015 heb ik met behulp van Sonic Visualiser gelijktijdig met Van de
Ven en zijn exemplaar van de Spektro 3000 metingen verricht aan hetzelfde
geluidsmateriaal. De meetresultaten en overigens ook de geluidsbeelden die door
deze twee instrumenten werden gegenereerd liepen niet significant uiteen.
Behoudens hetgeen ik heb opgemerkt over het opdoen van stoorsignalen, de
snelheid en het gebruiksgemak, waarin de Spektro 3000 in de configuratie van Van
de Ven naar huidige maatstaven telkens ondermaats presteerde, bleken Sonic
Visualiser en Spektro 3000 ten opzichte van elkaar noch superieur, noch inferieur.
Afgezien van menselijke fouten bij de meting en verslaglegging, zijn eventuele
verschillen in conclusies in de meeste gevallen het gevolg van verschillen in de
interpretatie van de verrichte waarnemingen.

Een en ander wijst uit dat het hierboven aangehaalde citaat van Derksen &
Grünwald d.d. 30 augustus 2015 naar mijn inzicht geen adequaat beeld schetst van
de kwaliteit en werkzaamheid van de Medav Spektro 3000 ten opzichte van die van
de Sonic Visualiser. Niet alleen “kijkt” de Spektro 3000 in de configuratie van Van
de Ven geenszins “rechtstreeks naar de data” (integendeel), ook de mededeling dat
de Medav Spektro 3000 “supergespecialiseerde apparatuur” betreft, wekt een
onjuiste indruk.

183

Het is naar ik vermoed zelfs nog sterker: de analyse van muziek is m.i. complexer dan het
detecteren van een signaaltoon die juist is bedoeld om eenvoudig te worden herkend.
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Complicaties bij meten

Ik schreef al eerder dat meetonzekerheid inherent is aan elk meetresultaat. Een
accuratesse van 100% valt dus niet te bereiken. Signaalanalyse is exemplarisch
daarvoor. Ik wijs ter illustratie allereerst terug naar mijn mededelingen over de aard
van signaalanalyse en de resolutieproblematiek die daarmee gepaard gaat. In de
tweede plaats bleek uit het voorgaande dat het ene meetinstrument in bepaalde
mate afwijkt van het andere.
Bovendien zijn ook binnen het gebruikte onderzoeksmateriaal afwijkingen
waarneembaar. In een vaste toon met een duur van slechts één seconde kunnen
reeds (minimale) verschillen in de frequentie worden gezien. Het hangt er telkens
van af waar je je cursor (het meetpunt) precies plaatst. Dat geldt ook voor
tijdmetingen van signaaltonen, al zijn de verschillen soms minimaal.
Het meten van grootheden als de frequentie en de duur van geluidssignalen leidt
dus niet zonder meer tot onomstotelijke en eenduidige meetresultaten. Indien de
meting aan een signaaltoon resulteert in een gemeten duur van 0,998 seconde en
een gemeten frequentie van 402 Hz, kán dat meetresultaat afkomstig zijn van een
toon met een duur van één seconde en een frequentie van 400 Hz, maar het hoeft
niet.184 Alhoewel het meetresultaat dus weliswaar goed ‘past’ bij een signaaltoon
met die kenmerken, geeft het meten daarover geen absolute zekerheid. Hetzelfde
meetresultaat (0,998 seconde en een frequentie van 402 Hz) kan echter vrijwel
zeker niet worden verkregen bij een adequate meting aan een signaaltoon met een
duur van in werkelijkheid 1,2 seconde en een frequentie van 425 Hz. De afwijking
is daarvoor te groot. Kortom, het meten geeft ons wel degelijk informatie, maar het
is een misverstand om te denken dat we daarmee voor eens en altijd exact hebben
vastgesteld wat de daadwerkelijke kenmerken zijn van de onderzochte signaaltoon.

Het probleem van de ‘versnelling’

In het technische herzieningsonderzoek trad nog een andere complicatie op. Het
analoge onderzoeksmateriaal geeft niet de oorspronkelijke, maar een hogere
snelheid van het geluid weer. Het corrigeren daarvan is in het digitale tijdperk
technisch niet zo’n probleem, als maar bekend zou zijn welke correctiefactor
184

Dit probleem doet zich met name voor bij geluidsmateriaal dat van origine is opgenomen op een
taperecorder. Een dergelijk apparaat introduceert onzekerheden in de meetresultaten.
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daartoe moet worden toegepast. Vanwege instabiliteiten bij de opname (zoals,
doch niet beperkt tot de onvermijdelijke ‘wow’ en ‘flutter’)185 kan de ‘juiste’
correctiefactor binnen het bestand ook nog eens variëren. Op deze problematiek
kom ik in paragraaf 9.1 uitgebreid terug, evenals op de vraag naar de oorzaak van
de aanzienlijke ‘versnelling’ van het analoge onderzoeksmateriaal.

185

Zie ter illustratie: Van den Heuvel, meetverslag, p. 22-23. De afbeeldingen zijn gemaakt met zowel
Sonic Visualiser als Medav OC-6040.
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Appendix signaalanalyse – illustratie van grafieken

Toelichting: dit betreft een door mij vervaardigde schermafdruk van een fragment
(met eindegesprekstonen oftewel ‘congestion tones’) uit het geluidsbestand van
A-1-1 (voor versnelling gecorrigeerd)
Bovenste paneel:
Een golfvorm-grafiek opgemaakt in een logaritmische schaal. De
‘eindegesprekstonen’ (‘congestion tones’) zijn zichtbaar in een cadans van 250 ms
‘on’ en 250 ms ‘off’. Zij nemen in sterkte iets toe van –12 dB naar –9 dB (mogelijk
als gevolg van de werking van de AGC-regeling). Tussenin de ‘signaalloze
momenten’ (‘off’ in de cadans) op gemiddeld iets onder de –30 dB.
Middelste paneel:
Een spectrogram met een analyse-window van 256 samples. De weergegeven
tijden komen redelijk goed overeen met de tijden die kunnen worden gemeten aan
de golfvorm-grafiek. De resolutie in het frequentiedomein (zie de verticale as) laat
echter zeer te wensen over (de balken zijn met vage grenzen weergegeven).
Onderste paneel
Een spectrogram met een analyse-window van 4096 samples in eenzelfde
schaalverdeling op de verticale as (75 Hz - 930 Hz). Nu zijn de weergegeven tijden
met vage grenzen weergegeven. De frequentie is thans meer nauwkeurig te meten.
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Toelichting: dit betreft wederom een door mij vervaardigde schermafdruk van
een fragment (met ‘congestion tones’) uit het geluidsbestand van A-1-1 (voor
versnelling gecorrigeerd)
Bovenste paneel:
Vrijwel dezelfde golfvorm-grafiek opgemaakt in een logaritmische schaal.
Middelste paneel:
Een ‘peak frequency spectrogram’ van hetzelfde fragment als in het bovenste
paneel, en dit met een analyse-window van 4096 samples.
Onderste paneel
Een spectrum van het moment gelegen op 01:13.281 minuut na aanvang met een
piek op 418 - 423 Hz.
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188
Onderdeel 4. De normering van mobiele telecommunicatie en interceptie

Conclusie inzake 11-02065 H

4.1. De ITU en het ETSI1

De International Telecommunication Union (ITU)

De Internationale Telecommunicatie-unie, gevestigd in Genève, is een
internationale organisatie die zich op het gebied van telegraafverbindingen, radio
en telecommunicatie (ICT) onder meer bezighoudt met het vaststellen van
internationale standaarden, het toewijzen van het frequentiespectrum, en het
vaststellen van de wijze waarop nationale telefoonnetwerken onderling moeten
worden gekoppeld om internationaal telefoonverkeer mogelijk te maken.2

De ITU bestaat onder de naam ‘International Telegraph Union’ al sedert 1865.3 Zij
opereert onder de huidige naam sinds 1947 onder de vlag van de Verenigde Naties.
De ITU betreft meer specifiek een van de zogeheten ‘gespecialiseerde organisaties’
van de VN. Die status vloeit voort uit een overeenkomst met de Economische en
Sociale Raad op de voet van de artikelen 57 en 63 van het Handvest van de
Verenigde Naties.4 Gespecialiseerde organisaties, zoals ook de Wereldbank en de
World Health Organisation, zijn autonome instellingen die voornamelijk op
organisatorisch en logistiek niveau onderling en met de organisatie van de VN
samenwerken.

De ITU valt uiteen in drie sectoren, die ieder een deel van het werkpakket
uitvoeren. Eén daarvan is de ITU-T, de ‘ITU Telecommunication Standardization
Sector’.5

Dit

betreft

een

internationaal

overlegorgaan

waarin

naast

vertegenwoordigers van nationale overheden, ook ontwikkelaars en producenten

1 De informatie

in paragrafen 4.1 en 4.2 is vooral inleidend van aard, en als ik het goed zie niet betwist
door de verdediging. De verwijzingen in voetnoten zijn dientengevolge vrij globaal. Over de hier
besproken onderwerpen is zonder veel moeite informatie te verkrijgen op het internet.
2 Zie de website van deze organisatie, waarvan in het bijzonder de ‘history page’:
http://www.itu.int/en/history/Pages/ITUsHistory.aspx. Ook: Wikipedia, onder de lemma’s ‘ITU’ en
‘ITU-T’.
3 Internationale telegraaf-overeenkomst, Parijs 17 mei 1865, Stb. 1865, 111. Zie over de
wederwaardigheden van de ITU ook F. Lyall, International Communications. The International
Telecommunication Union and the Postal Union, Surrey/Burlington: Ashgate Publishing
Limited/Ashgate Publishing Company 2011, waarvan p. 23-28 over het verdrag van 1865.
4 I. Seidl-Hohenveldern & G. Loibl, Das Recht der Internationalen Organisationen einschlieslich der
Supranationalen Gemeinschaften, Köln/Berlin/Bonn/München: Carl Heymanns Verlag KG 1996,
nr. 0813.
5 Bij een reorganisatie van de ITU per 1 maart 1993 is de naam van de CCITT, ‘the International
Telegraph and Telephone Consultative Committee’ gewijzigd in ITU-T.
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van

telecommunicatieapparatuur

vertegenwoordigd.6

Op

het

gebied

en

telecommunicatiebedrijven
van

onder

meer

telefonie,

zijn
ICT,

netwerkarchitectuur en -beveiliging worden, na een fase van voorbereiding en
advisering, standaarden afgesproken. Deze standaarden worden vastgelegd in
aanbevelingen (‘recommendations’) van de ITU-T, waarvan er inmiddels ongeveer
4000 van kracht zijn.

Welke status komen de aanbevelingen (‘recommendations’) van de ITU toe? Van
belang is allereerst op te merken dat de aanbevelingen van de ITU-T vanwege het
bepaalde in artikel 93 Grondwet hier te lande niet rechtstreeks van toepassing zijn.
De aanbevelingen kunnen namelijk niet worden aangemerkt als de in die bepaling
genoemde “besluiten van volkenrechtelijke organisaties, die naar inhoud een ieder
kunnen verbinden”. Willen aanbevelingen van de ITU in Nederland rechtskracht
verkrijgen en voor eenieder dwingende bepalingen opleveren, zullen zij dus
allereerst door de Nederlandse regelgever moeten worden geïmplementeerd.
In de tweede plaats berusten de aanbevelingen van de ITU sowieso niet op een
bevoegdheid om voor Nederland bindende besluiten te nemen.7 In artikel 4, derde
lid, Statuut van de Internationale Unie voor Telecommunicatie is namelijk
voorgeschreven dat de zogenoemde “Administratieve Reglementen” bindend zijn
voor alle lidstaten (waaronder de Nederlandse staat). Hieruit volgt a contrario dat
deze rechtskracht niet toekomt aan de aanbevelingen.8
De ITU-T meldt op haar website dienovereenkomstig:
“The main products of ITU-T are normative Recommendations.
Recommendations are standards that define how telecommunication
networks operate and interwork. ITU-T Recommendations are non-binding,
6

Het doel van de ITU-T wordt door de ITU-T zelf als volgt omschreven: ““Telecommunication
Standardization Sector (ITU-T) - Its functions are to study technical, operating and tariff questions and
adopt recommendations on them with a view to standardizing telecommunications on a worldwide
basis. The Telecommunication Standardization Bureau (TSB) is the secretariat for the Sector.”
Zie: http://www.itu.int/en/history/Pages/FocusOnStandardization.aspx
7 HR 7 november 1984, NJ 1985/247, m.nt. E.A. Alkema, r.o. 4.1: “(…) nu de onderhavige resolutie (de
Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, D.A.) niet berust op een bij of krachtens verdrag
opgedragen bevoegdheid om voor Nederland bindende besluiten te nemen, maar kennelijk stoelt op
de in Hoofdstuk IV Handvest VN aan de Algemene Vergadering toegekende bevoegdheid om
aanbevelingen te doen.” Zie ook: J.W.A. Fleuren, Een ieder verbindende bepalingen van verdragen,
(diss. Nijmegen), Den Haag: Boom Juridische Uitgevers 2004, p. 157-159, nr. 133. Ten overvloede, zie
ook Jaspers, antwoordbrief van 20 augustus 2015, antwoord op vraag 43, p. 7.
8 Vgl. art. 1 onder 1.4 International Telecommunications Regulations, Melbourne 9 december 1988,
Trb. 1990, 59, p. 2: “References to CCITT Recommendations and Instructions in these Regulations are
not to be taken as giving to those Recommendations and Instructions the same legal status as the
Regulations.”
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however they are generally complied with due to their high quality and
because they guarantee the interconnectivity of networks and enable
telecommunication services to be provided on a worldwide scale.”9
Ook elders wijst de ITU-T erop dat “ITU-T Recs have non-mandatory status until they
are adopted in national laws.” Niettemin worden de aanbevelingen in de praktijk
doorgaans goed nageleefd.10 “High levels of compliance”, meldt de ITU-T, en dit
vanwege “international applicability and the high quality guaranteed by the ITU-T's
secretariat and members from the world's foremost ICT companies and global
administrations.”11

Met name recommendation E.180 zal hieronder nog meermalen aan de orde
komen.

Het European Telecommunications Standards Institute (ETSI)

De

‘Conférence

Européenne

des

Administrations

des

Postes

et

Télécommunications’ (CEPT) werd in 1959 opgericht om zorg te dragen voor
coördinatie

tussen

de

afzonderlijke

posterijen-

en

telecommunicatie-

maatschappijen binnen Europa.
De CEPT heeft op haar beurt specialistische organisaties in het leven geroepen. Eén
daarvan betreft, op voorstel van de Europese Commissie, het Europees
Telecommunicatie en Standaardisatie Instituut (ETSI), opgericht in 1988 en
gevestigd aan de Franse zuidkust.12 Het ETSI is een onafhankelijke, non-profit
organisatie, ‘officieel erkend’ door de Europese Commissie als normalisatieinstelling,13 die zich op het terrein van de telecommunicatie bezighoudt met
wereldwijde14 standaardisatie ten aanzien van ICT, met inbegrip van vaste en
9

http://www.itu.int/en/ITU-T/publications/Pages/default.aspx.
Zie F. Lyall, International Communications. The International Telecommunication Union and the
Postal Union, Surrey/Burlington: Ashgate Publishing Limited/Ashgate Publishing Company 2011,
p. 164: “They are not binding, but are largely complied with.”
11 http://www.itu.int/en/ITU-T/publications/Pages/recs.aspx.
12 Zie allereerst de website van het ETSI, http://www.etsi.org/, alsook lemma’s ‘CEPT’ en ‘ETSI’ in
zowel de Nederlandstalige als Engelstalige Wikipedia.
13 C. Stuurman, Technische normen en het recht. Beschouwingen over de interactie tussen het recht en
technische normalisatie op het terrein van informatietechnologie en telecommunicatie (diss.
Amsterdam VU), Amsterdam: 1995, p. 58-60.
14 Het ETSI is op zichzelf een Europese en geen wereldwijde organisatie. Vanwege het wereldwijde
succes van het (Europese) gsm-project (zie hierna) en vanwege de bijdrage in de ontwikkeling van
10
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mobiele telefonie, zulks ten behoeve van producenten van apparatuur en van
netwerkoperators (telecomproviders). Het ETSI produceert ieder jaar tussen de
2000 en 2500 standaarden, ook op het terrein van gsm mobiele telefonie (2G), 3G
(UMTS) en 4G (LTE Advanced), etc.
Dit betekent dat het ETSI zich geregeld begeeft in het vaarwater van de ITU-T. Een
‘memorandum of understanding’ dat de ITU en het ETSI op 14 juni 2000
overeenkwamen, moet mogelijke conflicten voorkomen.15
Het ETSI produceert onder meer ‘ETSI standards’ (ES), ‘ETSI Guides’ (EG), ‘technical
specifications’ (TS), ‘technical reports’ (TR), en ‘European Standards’ (EN). Door mij
zal hieronder meermalen worden verwezen naar enkele ETSI standards (ES’en),
technical specifications (TS’en) en technical reports (TR’s). Van deze drie bevatten
de eerste twee meer normatieve elementen, en de derde meer informatieve
elementen. Zij worden in goed overleg geconcipieerd door ‘technical committees’
binnen het ETSI, waarvan deskundigen uit verschillende landen en organisaties die
bij het ETSI zijn aangesloten lid zijn. Vervolgens worden deze concepten aan een
‘approval process’ onderworpen, dat verschilt naar gelang de aard van het
document.16 Consensus staat daarbij voorop.
De intellectuele vruchten van het ETSI hebben niet van rechtswege gelding binnen
de Nederlandse rechtsorde. Het ETSI is geen volkenrechtelijke organisatie als
bedoeld in artikel 93 Grondwet. Veelal vergen de standaarden nadere uitwerking
en specificatie op nationaal niveau.17 Naleving van de standaarden houdt verband
met het gezag van de organisatie en het gedeelde belang bij standaardisatie.

Het meest succesvolle en in het oog springende project van het ETSI is het gsm, het
digitale cellulaire mobiele telecommunicatienetwerk dat diende ter vervanging van

opvolgende standaarden voor digitale mobiele telecommunicatie (3G en 4G) is met de term
“wereldwijd” niets te veel gezegd. De website van het ETSI vermeldt in dat verband het volgende:
“We were founded initially to serve European needs, but we have a global perspective and our
standards are now used the world over.
We collaborate and work in partnership with different types of organizations around the world. So we
are well placed to support our members who operate in an increasingly international and competitive
environment.
In addition, as a partner in the international Third Generation Partnership Project (3GPP™), we are
helping to develop 4G and 5G mobile communications. We also work with partners around the globe
in the oneM2M Partnership Project to develop standards for Machine-to-Machine communications.”
15 Zie http://www.itu.int/en/ITU-T/extcoop/Pages/mou-etsi.aspx, alsook het nieuwe ‘memorandum
of understanding’ tussen ETSI en ITU van 3 juli 2012, te vinden op http://www.itu.int/en/ITUT/extcoop/Documents/mou/SKMBT_28312070315450.pdf.
16 Zie: http://www.etsi.org/standards/how-does-etsi-make-standards/approval-processes.
17 Zie ook Jaspers, antwoordbrief van 20 augustus 2015, p. 6 en 7, antwoord op de vragen 42 en 44.
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het achterhaalde Europese analoge mobiele telecommunicatienetwerk. Het gsm
betrof aanvankelijk uitsluitend een Europees project, maar het wordt momenteel
wereldwijd geëxploiteerd.
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4.2. De GSM en het gsm18

De eerste generatie (analoge) mobiele telefonie, voornamelijk bedoeld voor
autotelefonie (ATF), werd in Nederland vanaf 1980 door middel van het ATF-1netwerk aangeboden door de staatsmonopolist, de PTT.19 ATF-1 werd door de PTT
aangevuld met ATF-2, respectievelijk ATF-3. Deze drie netwerken werden
successievelijk gesloten20 vanwege de introductie van een beter alternatief:
mobiele telefonie van de tweede generatie (ook wel: 2G), in het bijzonder gsm.21
Deze vorm van mobiele telefonie wordt gefaciliteerd door een cellulair netwerk van
basisstations22 waarover de transmissie van signalen digitaal plaatsvindt. De
architectuur en technologie van het gsm, en met name de beveiliging van de
hiermee gevoerde telecommunicatie, zullen hieronder nog veelvuldig ter sprake
komen, aangezien alle in deze herzieningszaak onderzochte telefoongesprekken
volgens justitie telefoongesprekken betreffen die zijn afgewikkeld over gsmnetwerken (2G).23

Voor het commerciële succes van het gsm is standaardisatie doorslaggevend
geweest.24 Standaardisatie is onontbeerlijk voor het gebruik van andere gsmnetwerken dan het netwerk waarbij de gebruiker is aangesloten (‘roaming’).
Standaardisatie maakt de benodigde hardware ruim verkrijgbaar en betaalbaar,
zowel het mobiele station (het gsm-toestel) voor de consument, als de
netwerktechnologie voor de netwerkoperator. Door de toepassing van een

18

Over de geschiedenis en de ontwikkeling van het gsm is een zeer instructieve website gebouwd en
onderhouden door één van de pioniers ervan, de Brit Stephen Temple, te weten:
http://www.gsmhistory.com/. Zie tevens: S. Temple, Inside the Mobile Revolution. A Political History
of GSM, Stephentemple.co.uk 2010. Voor meer achtergrondinformatie over het gsm verwijs ik ook
naar: Van den Heuvel, achtergrondrapport, hoofdstuk 7.
19 Volledig: het Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en Telefonie. Na verzelfstandiging in 1989
voerde de telecommunicatietak van dit voormalige staatsbedrijf de handelsnaam PTT Telecom, sedert
juni 1998: KPN. Zie paragraaf 4.3.
20 Te weten in 1995 (ATF-1) en 1999 (ATF-2 en ATF-3).
Zie: http://www.frequentieland.nl/geschiedenis/autotelefoon.htm.
21 Mobiele telefonie van de tweede generatie (‘2G’) omvat méér digitale standaarden dan alleen de
gsm-standaard. Kortom ‘2G’ is geen synoniem voor ‘gsm’. Ook standaarden als ‘digital AMPS’, ‘CDMA’
en ‘PDC’, worden hieronder begrepen. Ik gebruik de verwijzing “2G” in deze conclusie met name om
gsm als zodanig meer expliciet te onderscheiden van ‘UMTS’ (een 3G-standaard) en ‘LTE advanced’
(een 4G-standaard).
Zie voor meer informatie o.a.: R.L. Freeman, Telecommunication System Engineering, Hoboken: John
Wiley & Sons 2004, p. 790. Uiteraard biedt Wikipedia ook hier goede informatie.
22 En niet bijvoorbeeld via een netwerk van ‘hotspots’ of via satellieten, hetgeen technisch gezien op
dat moment reële alternatieven waren.
23 Zie het overzicht in paragraaf 1.1 van deze conclusie.
24 Zie http://www.gsmhistory.com/the-beginnings/.
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gestandaardiseerde simkaart kon de consument bovendien eenvoudig wisselen van
hardware

zonder

dat

daarbij

allerlei

persoonlijke

gegevens

en

gebruiksmogelijkheden verloren zouden gaan.
Voor standaardisatie is op diverse terreinen samenwerking noodzakelijk. Begin
jaren tachtig van de vorige eeuw werd in Europees (CEPT) verband gekozen voor de
ontwikkeling van mobiele telecommunicatie met gebruik van digitale technologie
over een cellulair netwerk van basisstations met exploitatie van het 900 MHzspectrum.25 Medio 1982 kreeg binnen de CEPT een werkgroep van experts uit
CEPT-landen (de ‘Groupe Spécial Mobile’, destijds afgekort tot: de GSM) de taak om
voorstellen uit te werken. In februari 1987 stelde de CEPT (de GSM) een technische
specificatie op, die in mei van dat jaar op ministerieel niveau werd omarmd door
Frankrijk, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Italië.26 Netwerkoperators
(telecomproviders) werden daarbij opgeroepen hun samenwerking te bevestigen
in een ‘memorandum of understanding’ dat zou worden opengesteld voor
netwerkoperators uit alle CEPT-landen. In juni 1987 volgde nog een aanbeveling
van de Raad van de Europese Gemeenschappen,27 met een bijlage waarin de
vereisten van het mobiele telecommunicatienetwerk nader werden omschreven,
alsook een richtlijn van diezelfde Raad.28 Het beoogde ‘memorandum of
understanding’ kreeg op 7 september 1987 gestalte met het “Memorandum of
understanding between signatories committing themselves to implementing a
900 MHz pan European public digital cellular mobile telecommunications service in
1991 with full international roaming”, later verkort het “GSM MoU” genoemd. Voor
Nederland tekende de PTT, voor het Verenigd Koninkrijk o.a. Vodafone.
De Groupe Spécial Mobile continueerde het uitwerken van technische specificaties.
Zij kwam spoedig te opereren binnen de kaders van het ETSI, die daartoe in 1988
was opgericht.29 Sindsdien vormen de van het ETSI afkomstige TS’en en TR’s de

25

Met de “exploitatie van het 900 MHz-spectrum” wordt bedoeld: met 900 MHz als de ‘carrier
frequency’ van de digitale communicatiesignalen. Het begrip ‘carrier frequency’ (draaggolf) komt in
paragraaf 7.5 aan de orde bij de bespreking van het zogeheten ‘modemscenario voor manipulatie’.
26 De hier genoemde documenten zijn eenvoudig via internet te downloaden. Zie
http://www.gsmhistory.com/the-beginnings/.
27 Aanbeveling 87/371/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 25 juni 1987, inzake
de gecoördineerde invoering van openbare paneuropese digitale cellulaire mobiele communicatie te
land in de Gemeenschap (PbEG 1987 L 196).
28 Richtlijn 87/372/EEG van de Raad van 25 juni 1987 inzake de voor een gecoördineerde invoering
van openbare paneuropese digitale cellulaire mobiele communicatie te land in de Gemeenschap
beschikbaar te stellen frequentiebanden, (PbEG 1987, L 196).
29 Over het exacte moment van ‘inkapseling’ van de GSM door het ETSI verschillen de bronnen,
variërend van 1989 tot 1992. In de considerans van het hierna te noemen addendum op het GSM
MoU uit 1991 wordt de Groupe Spécial Mobile reeds geschaard onder de vlag van het ETSI.
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brondocumenten voor informatie over standaarden voor o.a. de technologie voor
en de beveiliging van de hier bedoelde mobiele telecommunicatie.
Het ETSI hernoemde de Groupe Spécial Mobile tot “Special Mobile Group” (SMG),
en gebruikte de inmiddels ingeburgerde afkorting ‘gsm’ voortaan als afkorting van
“Global System for Mobile Communications”. Met deze naam werd tevens de
aandacht gevestigd op de aspiraties om met het gsm verder te reiken dan alleen
het continent Europa. Daartoe werd het GSM MoU op 24 september 1991
aangevuld met een addendum, zodat het MoU ook kon worden getekend en
toegepast door een “telecommunication administration” of “operator” van buiten
de CEPT.
Het eerste landelijk dekkende gsm-netwerk werd actief in 1991, namelijk in Finland.
PTT Telecom volgde voor Nederland in 1994 met een landelijk dekkend netwerk,
op de voet gevolgd door Libertel,30 die een jaar later haar landelijke netwerk in
Nederland in werking stelde.
De (latere) uitbreiding van de technische mogelijkheden van het gsm met
pakketgeschakeld datatransport (GPRS), en de introductie van opvolgende
netwerken voor digitale cellulaire mobiele telecommunicatie, te weten UMTS en
LTE advanced (in Nederland vaak ‘3G’ en ‘4G’ genoemd), zijn voor de onderhavige
herzieningszaak niet relevant.

30

Libertel is een dochtervennootschap van het Engelse Vodafone Group en gebruikt met ingang van
2001 in Nederland ook de handelsnamen Libertel/Vodafone en Vodafone.
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4.3. Nationale regelgeving

Inleiding

De Wet op de telecommunicatievoorzieningen (WTV) trad in werking op 1 januari
1989,31 en heeft gegolden tot 15 december 1998.32 De inwerkingtreding van de
WTV hield rechtstreeks verband met de verzelfstandiging op 1 januari 1989 van het
Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en Telefonie (PTT), vanaf dat moment
Koninklijke PTT Nederland NV (KPN) geheten.33 Tot de beursgang in 1994 was de
Nederlandse staat voor 100% aandeelhouder. Eén van de werkmaatschappijen
betrof PTT Telecom BV, waarin de telecommunicatiesector van het voormalige
staatsbedrijf werd ondergebracht. De WTV verankerde bij inwerkingtreding “het
beginsel van eenheid van beheer van de telecommunicatie-infrastructuur”. Uit dat
beginsel vloeide een monopoliepositie van de concessiehouder voort. Met deze
concessie verkreeg de PTT met uitsluiting van anderen toestemming voor de
aanleg, instandhouding en exploitatie van de telecommunicatie-infrastructuur.
Op het terrein van openbare mobiele telecommunicatie werd het monopolie echter
vrij spoedig doorbroken, en wel met ingang van 1 september 1994. De wetgever
toonde zich ten behoeve van concurrentie op dit terrein voorstander van een
liberaler regime. Om die reden werd in de WTV een vergunningenstelsel
ingevoerd.34 Naast de concessiehouder, voor wie een vergunning wettelijk werd
veiliggesteld, kon een beperkt aantal andere aanbieders van mobiele
telecommunicatiediensten naar zo’n vergunning dingen.
Gelijk aan de concessie, waren aan die vergunning uiteenlopende verplichtingen
verbonden, met inbegrip van de verplichtingen (1) internationale standaarden in
acht te nemen, en (2) het aftappen van telecommunicatie te faciliteren. Ik schets
hieronder de systematiek van regelgeving zoals die ter zake gold gedurende de
relevante periode (september 1997 – maart 1998).

31

Stb. 1988, 520.
Met ingang van 15 december 1998 trad de Telecommunicatiewet in werking. Daarbij werd de WTV
ingrijpend herzien (en hernoemd). Zie de Wet van 19 oktober 1998, houdende regels inzake de
telecommunicatie (Telecommunicatiewet), Stb. 1998, 610.
33 Kamerstukken II 1987/88, 20 369, nr. 3 (MvT), p. 2.
34 Wijziging van de Wet op de telecommunicatievoorzieningen, het Wetboek van Strafrecht en het
Wetboek van Strafvordering in verband met de doorbreking van het exclusieve recht van de
concessiehouder in hoofdzaak door middel van de invoering van een gelimiteerd vergunningenstelsel
voor specifieke vormen van openbare mobiele telecommunicatie (mobiele telecommunicatie), Stb.
1994, 628. Zie bovendien Kamerstukken II 1993/94, 23 444, nr. 3 (MvT), p. 2 e.v.
32
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Regelgeving omtrent de toepassing van ITU- en ETSI-standaarden

Art. 10 WTV bepaalde:
1. De houder van de concessie is gehouden bij de uitvoering van de ingevolge
deze wet op hem rustende verplichtingen terzake van de verzorging van het
internationale telecommunicatieverkeer de daarop betrekking hebbende
verplichtingen na te komen, welke voortvloeien uit het op 6 november 1982
te Nairobi tot stand gekomen Internationaal Telecommunicatieverdrag met
daarbij behorende bijlagen en reglementen (Trb 1983, 164), zoals het thans
luidt of nadien is gewijzigd, en uit andere Nederland bindende verdragen of
besluiten van volkenrechtelijke organisaties.
2. Onze Minister geeft in overeenstemming met Onze Minister van
Buitenlandse Zaken aan de houder van de concessie voorschriften welke
strekken tot:
a. het waarborgen van een goede toepassing van het eerste lid;
b. het verlenen van de nodige medewerking aan Onze Minister en Onze
Minister van Buitenlandse Zaken bij de voorbereiding van verdragen en
besluiten als bedoeld in het eerste lid en het in verband daarmee te voeren
internationale overleg.
Art. 13g WTV bepaalde onder meer:
(…). Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld
met betrekking tot de overige verplichtingen van de houder van een
vergunning. Deze (kunnen uitsluitend)35 betreffen:
(…)
e. de verplichting zich te binden aan door Onze Minister aan te wijzen, in
internationaal verband gemaakte, afspraken met betrekking tot de
telecommunicatie-infrastructuur voor het desbetreffende technische systeem
en de daarmee te verlenen diensten (…)
Art. 13 van het Besluit vergunningen mobiele telecommunicatie36 bepaalde in art.
13, aanhef en onder b:

35

De woorden “kunnen uitsluitend” zijn tijdens de relevante periode, namelijk met ingang van
1 december 1997, ingevoegd bij Wet van 26 november 1997, Stb. 1997, 569.
36 Besluit van 4 augustus 1994, houdende regels in verband met mobiele telecommunicatie volgens
het systeem GSM (Besluit mobiele telecommunicatie GSM), Stb. 1994, 629. Dit Besluit mobiele
telecommunicatie GSM is met ingang van 1 januari 1996 als volgt komen te luiden: Besluit
vergunningen mobiele telecommunicatie. Zie daartoe het Besluit van 1 november 1995, houdende
wijziging van het Besluit mobiele telecommunicatie GSM in verband met de invoering van het systeem
voor een openbare paneuropese semafoondienst te land (ERMES), Stb. 1995, 531.
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De houder van een vergunning draagt er zorg voor dat zijn telecommunicatieinfrastructuur (…) beantwoordt aan de door internationale organisaties
vastgestelde normen, standaarden en specificaties, onder meer voor wat
betreft de voor GSM (…) gestelde kwaliteitseisen, zoals deze onder andere zijn
vastgesteld door het Europese Telecommunicatie Standaardisatie Instituut of
door de Internationale Telecommunicatie Unie en (…) tenminste van de door
hem in de aanvraag opgegeven kwaliteit is (…),37
Art. 16 van het Besluit vergunningen mobiele telecommunicatie bepaalde:
1. De houder van een vergunning is verplicht het lidmaatschap van door Onze
Minister aan te wijzen internationale organisaties aan te vragen.
2. Indien het lidmaatschap verkregen is, is de houder van een vergunning
verplicht de besluiten die door deze organisaties zijn genomen na te leven en
medewerking te verlenen aan standaardisatiewerkzaamheden voor zover
betrekking hebbend op het hem betreffende systeem.38
In art. 2 van de Regeling ter uitvoering van artikel 16 van het Besluit mobiele
telecommunicatie GSM39 bepaalde de minister van Verkeer en Waterstaat:
1. De vergunninghouder is verplicht zich te binden aan de GSM-MoU
afspraken die op 7 september 1987 zijn gemaakt tussen telecommunicatiebedrijven en nationale regelgevende autoriteiten over de gecoördineerde
introductie van een paneuropees 900 MHz digitaal cellulair
telecommunicatiesysteem, met latere wijzigingen.
2. De vergunninghouder vraagt het lidmaatschap aan en draagt bij toelating
zorg voor handhaving van het lidmaatschap van de volgende internationale
organisaties:
a.
Europees Telecommunicatie Standaardisatie Instituut (ETSI), en
37

Deze bepaling is met ingang van 1 december 1997 lichtelijk gewijzigd (vanwege de introductie van
regelgeving omtrent DCS 1800), maar in mijn weergave (met gebruik van “(…)”) zijn de (thans nietrelevante) verschillen versluierd.
38 Deze bepaling is als volgt toegelicht: “In dit artikel is tot uitdrukking gebracht dat de houder van een
vergunning het lidmaatschap van door Onze Minister aan te wijzen internationale [organisaties? D.A.]
moet aanvragen. Indien hij lid geworden is dient hij zich te houden aan de besluiten die door deze
organisaties worden genomen en dient hij mee te werken aan de totstandkoming en verdere
ontwikkeling van standaarden en normen voor zover deze betrekking hebben op het GSM-systeem. De
door Onze Minister aan te wijzen organisaties zullen organisaties op het gebied van telecommunicatie
zijn. Van een houder van een vergunning mag het lidmaatschap van deze organisaties verwacht
worden, omdat in deze organisaties veel internationale afspraken gemaakt worden die rechtstreeks
te maken hebben met het (internationale) functioneren van het GSM-netwerk.” Zie artikelsgewijze
toelichting bij het Besluit van 4 augustus 1994, houdende regels in verband met mobiele
telecommunicatie volgens het systeem GSM (Besluit mobiele telecommunicatie GSM), Stb. 1994, 629,
p. 13.
39 Regeling van 18 augustus 1994, Stcrt. 1994, 162 (Suppl.). Deze regeling heeft gegolden van 1
september 1994 tot 15 augustus 2010. Zij hield in essentie niets meer in dan de hier aangehaalde
bepaling. Lees voor “Besluit mobiele telecommunicatie GSM” in de titel van deze regeling: Besluit
vergunningen mobiele telecommunicatie (zie drie voetnoten terug).
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b.

Internationale Telecommunicatie Unie (ITU).

Besluiten of aanbevelingen van de UTI of het ETSI komt, zoals gezegd, in de
Nederlandse rechtsorde geen rechtstreekse werking toe. Zonder implementatie
ervan hebben zij hier te lande geen gelding. Over de band van de hiervoor
weergegeven Nederlandse regelgeving met daarin opgenomen verplichtingen die
aan de vergunning waren verbonden, waren (en zijn) vergunninghouders als
bedoeld in artikel 13a WTV echter gehouden besluiten van het ETSI of de ITU na te
leven.
Over de vraag of dat ook geldt voor aanbevelingen van het ETSI of de ITU zijn de
Nederlandse regelgeving en de toelichting daarop minder duidelijk. Uit de in artikel
10 WTV aan de houder van de concessie gegeven opdracht om die verplichtingen
na te komen welke voortvloeien uit het Internationaal telecommunicatieverdrag
met daarbij behorende bijlagen en reglementen, kan m.i. worden afgeleid dat de
bedoelde aanbevelingen als zodanig niet over de band van Nederlandse
regelgeving verbindend zijn voor de netwerkoperators.40
Niettemin mag worden aangenomen dat ook van aanbevelingen van het ETSI of de
ITU een sterk harmoniserende werking uitgaat waar het de exploitatie van mobiele
telecommunicatienetwerken betreft, en dat vergunninghouders zich sowieso
geroepen zullen voelen om de internationale afspraken na te komen.

Regelgeving omtrent aftapbaarheid

Artikel 64, eerste lid, WTV bepaalde dat (o.a.) de vergunninghouder “verplicht [is]
medewerking te verlenen aan de uitvoering van een bevoegd gegeven bijzondere
last tot het afluisteren of opnemen van telecommunicatie die over de
telecommunicatie-infrastructuur wordt afgewikkeld.”

Art. 13g WTV bepaalde onder meer:

40

Kamerstukken II 1987/88, 20 369, nr. 3, p. 33: “Teneinde die internationale regelingen in Nederland
te doen uitvoeren wordt in het voorgestelde eerste lid de houder van de concessie bij wet verplicht tot
nakoming van verplichtingen ten aanzien van de verzorging van het internationale
communicatieverkeer, welke voortvloeien uit voor Nederland bindende internationale regelingen.”
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Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld met
betrekking tot de overige verplichtingen van de houder van een vergunning.
Deze (kunnen uitsluitend)41 betreffen:
a. de capaciteit, kwaliteit en eigenschappen, waaronder de technische
aftapbaarheid, van de telecommunicatie-infrastructuur, bedoeld in artikel
13a, eerste lid, (…)
Het Besluit vergunningen mobiele telecommunicatie42 bepaalde in art. 13, eerste
lid, aanhef en onder c:
De houder van een vergunning draagt er zorg voor dat zijn telecommunicatieinfrastructuur (…) vanaf een door Onze Minister [van Verkeer en Waterstaat,
D.A.] in overeenstemming met Onze Minister van Justitie en Onze Minister
van Binnenlandse Zaken te bepalen tijdstip aftapbaar is (…),
Het tweede lid van art. 13 van dat besluit bepaalde dat de minister van Verkeer en
Waterstaat (in overleg, etc.) aan de houder van een vergunning voorschriften kon
geven ten aanzien van de door deze te nemen organisatorische en personele
maatregelen en te treffen voorzieningen met betrekking tot de aftapbaarheid van
de telecommunicatie-infrastructuur.

Aan art. 13 van dat Besluit vergunningen mobiele telecommunicatie werd
uitvoering gegeven met de Regeling aftappen mobiele telecommunicatie GSM.43
Deze regeling hield in:44
Artikel 2
1. De vergunninghouder richt zijn telecommunicatie-infrastructuur zodanig in
dat met ingang van 1 januari 1996 aan de volgende vereisten wordt voldaan:
a.
een last wordt uitgevoerd op basis van het daarin door de lastgever
vermelde abonneenummer van de af te tappen gebruiker;

41

De woorden “kunnen uitsluitend” zijn tijdens de relevante periode, namelijk op 1 december 1997,
ingevoegd bij Wet van 26 november 1997, Stb. 1997, 569.
42 Zie Besluit van 4 augustus 1994, houdende regels in verband met mobiele telecommunicatie
volgens het systeem GSM (Besluit mobiele telecommunicatie GSM), Stb. 1994, 629. Dit Besluit
mobiele telecommunicatie GSM is met ingang van 1 januari 1996 als volgt komen te luiden: Besluit
vergunningen mobiele telecommunicatie. Zie daartoe het Besluit van 1 november 1995, houdende
wijziging van het Besluit mobiele telecommunicatie GSM in verband met de invoering van het systeem
voor een openbare paneuropese semafoondienst te land (ERMES), Stb. 1995, 531.
43 Regeling van 18 augustus 1994, Stcrt. 1994, 162. Zie ook de daarbij gaande toelichting. Onder
“aftappen” werd verstaan: afluisteren of opnemen van telecommunicatie als bedoeld in artikel 64,
eerste lid, van de Wet op de telecommunicatievoorzieningen. Zie art. 1, onder c, van deze regeling.
44 Ik geef de tekst integraal weer, met uitzondering van de definitiebepaling (art. 1) en de slotbepaling
(art. 5).
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b.

een last wordt onverwijld uitgevoerd op het tijdstip dat en gedurende
de periode die in de last is vastgelegd;
c.
een last wordt door de betreffende vergunninghouder uitgevoerd
zonder dat anderen hieromtrent in kennis worden gesteld of worden
geraadpleegd;
d.
de uitvoering van een last is niet waarneembaar voor gebruikers noch
voor anderen dan gebruikers die met deze laatsten door middel van
GSM in verbinding staan;
e.
telecommunicatie, verkregen door middel van een tap, wordt op het
moment van ter beschikking komen doorgegeven aan de in de last
vermelde personen of instanties;
f.
telecommunicatie, verkregen door middel van een tap, wordt door de
vergunninghouder ontdaan van GSM cryptografie op het
ethergedeelte van het technisch systeem aan de in de last vermelde
personen of instanties doorgegeven;
g.
de kwaliteit van de telecommunicatie, verkregen door middel van tap,
zoals deze wordt doorgegeven, is vergelijkbaar met de oorspronkelijke
telecommunicatie;
h.
de afgetapte telecommunicatie kan, indien een of meerdere lasten
daartoe verplichten, tegelijkertijd aan meerdere lastgevers worden
doorgegeven;
i.
indien een of meerdere lasten daartoe verplichten wordt de door
middel van een tap verkregen telecommunicatie met betrekking tot
een en dezelfde in die lasten bedoelde gebruiker tegelijkertijd
doorgegeven aan meerdere in de last vermelde personen of instanties;
j.
tegelijkertijd kunnen bij 1,5 promille van zijn actieve SIM-kaarten taps
worden geplaatst.
2. De vergunninghouder richt zijn telecommunicatie-infrastructuur zodanig in
dat een last kan worden uitgevoerd op basis van:
a.
het daarin door de lastgever vermelde nummer van het gebruikte
randapparaat van de gebruiker;
b.
het daarin door de lastgever vermelde identiteitsnummer van de
gebruiker.
Artikel 3
Over de voorzieningen en de apparatuur door middel van welke de door een
tap verkregen telecommunicatie door de vergunninghouder wordt
doorgegeven, dient tussen de vergunninghouder en de in de last vermelde
personen of instanties, bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder e,
overeenstemming te bestaan. Bij ontbreken van overeenstemming beslist de
Minister van Verkeer en Waterstaat, gehoord de betrokken partijen.
Artikel 4
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De vergunninghouder draagt er zorg voor dat bij de uitvoering van een last
door het bij die uitvoering betrokken personeel geheimhouding wordt
betracht.
Met name draagt hij zorg voor de niet-toegankelijkheid voor onbevoegden
van gegevens omtrent een last en voor het doorgeven van door middel van
een tap verkregen telecommunicatie aan uitsluitend de in de last vermelde
personen of instanties.
Uit artikel 3 van deze regeling vloeide dus voort dat over de wijze waarop de
vergunninghouders (netwerkoperators) uitvoering moesten geven aan hun
wettelijke verplichtingen ten aanzien van het aftappen van telecommunicatie,
overeenstemming diende te bestaan met de in de last vermelde instanties. Dat
waren (zijn) met name opsporings- en veiligheidsdiensten.45 Die afspraken waren
destijds betrekkelijk informeel vastgelegd, namelijk in de justitiële tapinterface
specificatie (JTS) die thans aan de orde komt.

45 Zoals eerder gezegd verviel op 15 december 1998 de Wet op de telecommunicatievoorzieningen en

trad tegelijkertijd de Telecommunicatiewet in werking. Op datzelfde moment maakte de hier
besproken Regeling aftappen mobiele telecommunicatie GSM plaats voor het Besluit aftappen
openbare telecommunicatienetwerken en -diensten van 10 november 1998, Stb. 642. Behalve de
verschuiving in rangorde (van ministeriële regeling naar koninklijk besluit), vonden er inhoudelijk en
globaal gezien niet veel wijzigingen plaats, met dien verstande dat de uitvoeringsafspraken over de
voorzieningen door middel van welke de ten behoeve van aftappen verkregen telecommunicatie door
de aanbieder moest worden doorgegeven, als bedoeld in art. 3 van de oude Regeling aftappen
mobiele telecommunicatie GSM, werden opgeschaald naar een “bij ministeriële regeling vast te
stellen technisch protocol.” Zie art. 3 van het Besluit aftappen openbare telecommunicatie-netwerken
en -diensten, dat, zij het met een geringe wijziging, nog steeds geldt.
Onder dit nieuwe besluit Besluit aftappen openbare telecommunicatienetwerken en -diensten hing
vervolgens nog de (tegelijkertijd in werking getreden) Tijdelijke regeling aftappen openbare
telecommunicatienetwerken en -diensten, Stcrt. 1998, 238, p. 10. Daarvan is de opvolgende tijdelijke
regeling op 15 juni 2001 vervangen door de (thans nog geldende) Regeling aftappen openbare
telecommunicatienetwerken en -diensten, Stcrt. 2001, 107, p. 20.
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4.4. De justitiële tapinterface specificatie (JTS)

Versiegeschiedenis

De “overeenstemming” tussen de vergunninghouders (netwerkoperators) enerzijds
en opsporingsinstanties anderzijds “over de voorzieningen en de apparatuur door
middel van welke de door een tap verkregen telecommunicatie door de
vergunninghouder wordt doorgegeven”46 is vastgelegd in een overdrachtsprotocol,
de zogeheten ‘justitiële tapinterface specificatie’ (JTS).47 Hiervan bevinden zich
twee (enigszins) verschillende versies in het herzieningsdossier: de JTS generieke
specificatie versie 1.0 (in een Engelstalige en een Nederlandstalige variant) en de
JTS GSM specificatie versie 3.0. De JTS generieke specificatie versie 1.0 vermeldt de
datum van 2 juli 1997. Dat is van belang, want dat is vlak voor aanvang van de voor
dit herzieningsonderzoek relevante periode (september 1997 - maart 1998).
Ofschoon de JTS GSM specificatie versie 3.0 die als bijlage (…) bij het
herzieningsverzoek is gevoegd een latere datum vermeldt (“15 februari 2000”), is
zij in werkelijkheid ouder dan de JTS generieke specificatie versie 1.0. Dit kan
worden afgeleid uit de volgende passage op p. 1 van de JTS generieke specificatie
versie 1.0 (onderstreping mijnerzijds):
“1.1 Versie geschiedenis.
De Justitiële Tapinterface Specificatie is geïntroduceerd bij de GSM-netten. De
Justitiële Tapinterface Specificatie, Generieke Specificatie versie 1.0 is
afgeleid van de Justitiële Tapinterface Specificatie, GSM Specificatie versie 3.0
nadat deze zich bewezen had.”48
De vermelding van de datum van 15 februari 2000 in het exemplaar van de JTS GSM
specificatie versie 3.0 dat door de verdediging is overgelegd, is dus verwarrend. Die

46

Zie art. 3 van de Regeling aftappen mobiele telecommunicatie GSM, die gold tijdens de relevante
periode.
47 De “JTS” als hier bedoeld betreft het document (‘het JTS protocol’) bevattende het technisch
protocol genaamd ‘de justitiële tapinterface specificatie’. Op sommige plekken in het veelomvattende
dossier in deze herzieningszaak wordt over “JTS” gesproken in de betekenis van ‘de tapinterface’ zelf.
Zie bijvoorbeeld Jaspers in zijn antwoordbrief d.d. 20 augustus 2015: “JTS is (…) een digitale
aanlevering van zowel audio als verkeersgegevens.”
48 Deze chronologie verklaart ook de volgende zinsnede in de (m.i. oudere) JTS GSM specificatie
versie 3.0: “Op enkelvoudige ISDN-aansluitingen, en op aansluitingen waar een ISDN/ATR-aanpassing
achter hangt is het mogelijk alleen de inkomende en uitgaande spraakcommunicatie van de GSMgebruiker zelf te tappen. Deze funktionaliteit is vergelijkbaar met die welke op dit moment in ATF2/3
geboden wordt.” In de JTS generieke specificatie versie 1.0 is deze mededeling afwezig.
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datum laat zich echter verklaren doordat dit exemplaar waarschijnlijk een print
betreft van een elektronisch bestand waarin automatisch de actuele datum wordt
gegenereerd. De datum van 15 februari 2000 betreft dus waarschijnlijk de datum
waarop het overgelegde exemplaar is geprint. Ik beschik namelijk (ook) over zo’n
elektronische bestand met datumgenerator, uit vermoedelijk dezelfde bron (Van
de Ven). Overigens, welke de datum van de JTS GSM specificatie versie 3.0 ook is
(hetzij ouder dan de generieke specificatie hetzij veel recenter), de JTS generieke
specificatie versie 1.0 d.d. 2 juli 1997 moet hier tot uitgangspunt worden genomen;
deze versie gold tijdens de relevante periode. Voor de hier besproken kwesties
maakt die keuze materieel geen verschil. Ik spreek om die reden hierna alleen nog
over: de JTS, tenzij anders vermeld.
Volgens Jaspers is de eerste versie van de JTS opgesteld “rond” het jaar 1994.49 De
“JTS versie I van 1997” (Jaspers bedoelt zeer waarschijnlijk: de in het dossier
aanwezige JTS generieke specificatie versie 1.0 van 2 juli 1997) is opgevolgd door
de versies 2 en 3, en rond het jaar 2000 vervangen door een protocol onder de
naam ‘ETSI.nl’, gebaseerd op ETSI-standaarden bij de ontwikkeling waarvan Jaspers
ook zelf betrokken was.50

De wijze van totstandkoming

Over het doel en de wijze van totstandkoming van de JTS kan aan de inleiding ervan
het volgende worden ontleend:
“Deze Justitiële Tapinterface Specificatie, Generieke Specificatie, beschrijft
het kader voor de interface van netwerk operator of dienstenaanbieder naar
opsporings- en veiligheidsinstanties. Het doel van deze generieke interface
beschrijving is een eenduidig kader te scheppen ten einde minimale
aanpassingen nodig te laten zijn aan de zijde van de tapkamers bij de
introductie van nieuwe netwerken en diensten. Ook dient deze generieke
interface een kader te stellen dat het operators en dienstenaanbieders
mogelijk maakt nieuwe diensten te kunnen aanbieden zonder direkt
afhankelijk te zijn van reeds geïnstalleerde tapkamersystemen.
49

Jaspers, antwoordbrief van 20 augustus 2015, p. 5-6, antwoord op vraag 36: “De JTS is in overleg
met de toenmalige mobiele aanbieders en de overheid opgesteld rond 1994. Door de ontwikkeling van
de GSM-diensten zijn er ook aanpassingen in de JTS gedaan om deze nieuwe diensten te ondersteunen.
Dit heeft tot verschillende versies van JTS geleid die in samenspraak met de DIRR/PIDS betrokken
aanbieders zijn opgesteld en vastgesteld.”
50 Zie Jaspers, antwoordbrief van 20 augustus 2015, p. 5-6, antwoorden op de vragen 36 en 37.
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Met deze Generieke Specificatie kunnen netwerk of diensten specifieke
specificaties worden opgesteld. Het opstellen van netwerk of diensten
specifieke specificaties gaat in overleg met het Ministerie van Justitie.
De IT-organisatie begeleidt het traject tussen de operators en opsporings- en
veiligheidsinstanties voor het Ministerie van Justitie. In deze hoedanigheid is
de IT-organisatie gekozen als beheerder van de Justitiële Tapinterface
Specificaties.”
De JTS betreft dus volgens deze inleiding inderdaad de neerslag van afspraken
tussen netwerkoperators en opsporingsinstanties, die zo nodig nog verder kunnen
worden uitgewerkt (een zogeheten “kader”). De IT-organisatie te Driebergen
voerde het beheer over de JTS.51

De inhoud

Ik zal niet de gehele JTS inhoudelijk bespreken. Ik licht er slechts twee (voor de
onderhavige zaak relevante) kwesties uit:
(1) de verbindingsopbouw en de aard van de verbinding tussen de netwerkoperator
en de tapkamer,52 en
(2) de aard van de beveiliging van het dataverkeer tussen de netwerkoperator en
de tapkamer.

(1) De verbindingsopbouw en aard van de verbinding tussen de netwerkoperator en
de tapkamer

Aan de JTS kan het volgende worden ontleend:
“De technische interface tussen het te tappen netwerk of dienst naar de
tapkamers loopt op geschakelde basis via het ISDN-net.
Elke tapkamer welke geschikt is voor het registreren van afgetapte
telecommunicatie zal op het ISDN-net aangesloten zijn middels één of
meerdere Basic Rate Access (BRA, ook wel Basic Rate Interface, BRI,
51 De IT-organisatie (meer formeel: de divisie informatietechnologie) was een onderdeel van het Korps

Landelijke Politiediensten (KLPD) te Driebergen dat bij ministerieel besluit van 11 mei 1998 de status
van agentschap als bedoeld in art. 70 van de Comptabiliteitswet (oud) werd verleend en vanaf dat
moment de Organisatie Informatie- en communicatietechnologie OOV (ITO) werd genoemd. Zie
Instellingsbesluit Agentschap IT-organisatie, Stcrt. 1998, 103, p. 7.
52 Onder de ‘tapkamer’ versta ik de technologische systemen die op een vaste locatie van de politie
het onderscheppen, afluisteren en vastleggen van telefoonverkeer faciliteren.
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genoemd) of Primary Rate Access (PRA, ook wel Primary Rate Interface, PRI,
genoemd) aansluitingen.
Het te tappen netwerk of dienst zal op vergelijkbare wijze aangesloten zijn op
het ISDN-net. Het aansluitpunt van het te tappen netwerk of dienst op het
ISDN-net kan op verschillende lokaties worden uitgevoerd. Dit aansluitpunt
wordt daarom aangeduid met DTI (Decentrale Tap Interface)”53
Volgens afspraken verliep de transmissie van de afgetapte informatie tussen de
netwerkoperator en de tapkamer dus via een apparaat, genaamd de ‘decentrale
tap interface’ (DTI),54 dat was geplaatst op een of meer locaties van de
netwerkoperator. Vervolgens vond transmissie vanaf de DTI naar de tapkamer
plaats over een ISDN-verbinding, en dus niet via de analoge vaste-lijnverbinding
(PSTN, of beter: POTS) waarover het ‘normale’ kabelgebonden telefoonverkeer
verliep, en evenmin via de ether. Van den Heuvel schrijft hierover:
“Voor de verbinding van de DTI met de signaling server in de tapkamer werd
gebruik gemaakt van ISDN. De fysieke ISDN-verbinding voor de tapkamer liep
rechtstreeks van de telefooncentrale naar de tapkamer en kon onderweg niet
worden omgeleid of gepatched.”55
Volgens Van den Heuvel liepen de gebruikte ISDN-verbindingen rechtstreeks naar
de nummercentrales, en (naar ik begrijp) niet via een wijkkast of wijkcentrale. Hoe
dan ook, de vaststelling dat het dataverkeer tussen enerzijds de DTI op een locatie

53

JTS, p. 2.
De ‘decentrale tapinterface’ (DTI) betreft een landspecifiek toestel, een zogeheten ‘mediation unit’
of ‘protocol-converter’, i.c. geproduceerd door Group 2000 (leverancier van zowel PTT Telecom als
Libertel). Het toestel was gekoppeld aan de tapfunctionaliteit van de telefooncentrale, van i.c. het
merk Ericsson. De DTI voerde de hierna te bespreken ‘challenge-response authentication’ uit. Indien
die authenticatie succesvol was voltooid, verstuurde de DTI naar de tapkamer een zogeheten ‘JTSburst’. Dat was een ‘pakketje’ digitale signalen waarin de verkeersgegevens (metadata) van het
getapte telefoongesprek waren verwerkt, meestal ‘call detail records’ (CDR) of ‘intercept related
information’ (IRI) genoemd. Daarna volgde met een geringe vertraging (“semi realtime”) de fysieke
audio (‘call content’, CC) afkomstig van de tapfunctionaliteit binnen de Ericsson centrale, die door de
DTI ongewijzigd werd doorgegeven aan de tapkamer. Zie de antwoordbrief d.d. 22 december 2014
van Group 2000. Ook Van den Heuvel, achtergrondrapport d.d. 8 september 2015, hoofdstuk 10.5.2,
p. 24, hoofdstuk 10.5.3, p. 28 e.v., en hoofdstuk 10.6.4 op p. 37. Jaspers schrijft hierover het volgende
bij tweede antwoordbrief van 21 september 2015, p. 4: “Bij JTS moet de verbinding van de DTI naar
de tapkamer opgebouwd worden, de challenge response uitgevoerd worden en als alle IRI in de DTI
compleet is deze in de JTS-burst naar de tapkamer gestuurd worden. Om geen CC verloren te doen
laten gaan wordt de CC in de DTI gebufferd tot de JTS-burst is verstuurd. Met name het beschikbaar
komen van de IRI voor de DTI uit de telefooncentrale kan meerdere seconden duren. In de praktijk werd
de CC daarom meestal 3 tot 7 seconden vertraagd afgeleverd, niet real time.”
In paragraaf 6.2 kom ik terug op de DTI.
55 Onderstreping mijnerzijds. Zie Van den Heuvel, achtergrondrapport d.d. 8 september 2015,
hoofdstuk 10.5.2, p. 24. Met ‘patchen’ bedoelt Van den Heuvel dat de verbinding niet kon worden
afgetakt of omgeleid (‘gemanipuleerd’) in het traject tussen de nummercentrale en de
abonneeaansluiting.
54
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van de netwerkoperator en anderzijds de tapkamer op een locatie van de politie
over (rechtstreekse verbindingen van) het ISDN-net liep, en dus niet via de ‘ether’
(of een aftakbare infrastructuur), is van belang voor het gewenste niveau van
beveiliging. Het benodigde beveiligingsniveau is immers rechtstreeks afhankelijk
van het actuele dreigingsniveau, en dat is op zijn beurt weer mede afhankelijk van
de technische mogelijkheden waarmee zo’n dreiging kan worden gerealiseerd.

De adressering: naar welk ISDN-nummer belt de DTI in? De tapkamer beschikt
volgens de JTS over één of meer tiencijferige ISDN-telefoonnummers waarover het
tapsysteem voor de DTI bereikbaar is. Deze telefoonnummers zijn in beginsel
vertrouwelijk. “De DTI voegt een subadres van 5 cijfers toe achter het ISDN-nummer
van de tapkamer. De eerste 3 cijfers van dit subadres zijn vast, en worden bij het in
dienst stellen van een tap ingesteld. Ze vormen binnen een tapkamer het unieke
nummer horend bij één getapte abonnee”, aldus de JTS.56
Jaspers hierover:
“Het ISDN nummer of nummers van de tapkamer en het subadres/tapcode
(vergelijkbaar met toestelnummer), vormen de adressering van de tap.
Omdat de tap vertrouwelijk is zal je het ISDN-nummer en de tapcode niet
publiek maken. Echter deze worden hergebruikt en kunnen zo bekend raken.
Ook kunnen ze gegokt worden met een redelijke kans van slagen.”57
Kortom, voor het doorgeven van een tap belt de DTI bij de desbetreffende
netwerkoperator over een rechtstreekse ISDN-verbinding in op een vertrouwelijk
ISDN-nummer van de tapkamer, onder noodzakelijke vermelding van een
vertrouwelijk sub-nummer (de tap-code).

(2) De aard van de beveiliging van het dataverkeer tussen de netwerkoperator en
de tapkamer

Een bespreking van de aard van de beveiliging van het dataverkeer (de afgetapte
audio en bijbehorende gegevens) tussen de DTI en de tapkamer vergt de
nauwkeurige inachtneming van het onderscheid tussen de volgende drie mogelijke
beveiligingsprocedures, te weten:

56
57

JTS, p. 2, onder “2.2 Adressering”.
Jaspers, tweede antwoordbrief van 21 september 2015, p. 3.
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(a).

een verificatie van de ISDN-nummers waarmee de verbinding tot stand komt;

(b).

een authenticatie van de gebruikers door een routine met distributie van
geheime sleutels, een zogeheten ‘challenge-response authentication’;

(c).

een encryptie (versleuteling) van de verzonden data.

Ik loop deze procedures successievelijk langs.

(a). De JTS voorziet in een verificatieprocedure. Daartoe is in de JTS een
(geautomatiseerde) CLIP/COLP-check opgenomen. Bij toepassing van deze
procedure kunnen voor de communicatie tussen de DTI en de tapkamer alleen
vooraf afgesproken vertrouwelijke telefoonnummers – mét sub-adressering58 –
worden gebruikt. Ik citeer de JTS op dit punt:
“De verifikatie kan in ISDN plaatsvinden middels de ISDN-diensten Calling Line
Identification Presentation (CLIP) en Connected Line Presentation (COLP). De
CLI, het ISDN-nummer van de PRA-aansluiting van de DTI kan over het Dkanaal van de PRA-aansluiting verzonden worden. Er kunnen net zoveel
verschillende CLI's [zijn] als er DTI's zijn. Deze CLI's kunnen in de tapkamers
bekend gemaakt worden, zodat verifikatie mogelijk is. Analoog hieraan zal
de DTI middels de COLP verifiëren dat met het juiste nummer een verbinding
opgebouwd is (de DTI vergelijkt de COLP met het gebelde nummer).”59, 60
Niet in geding is dat deze verificatieprocedure gedurende de gehele relevante
periode (zowel in de analoge als in de digitale tapkamer) in acht werd genomen.61
58

Zoals gezegd: het telefoonnummer omvat naast de gebruikelijke tien cijfers ook een aantal (vijf)
extra cijfers, vergelijkbaar met een separaat toestelnummer binnen een groter netwerk. Dit wordt het
‘sub-adres’ of de ‘tap-code’ genoemd, en is specifiek voor iedere tap-lijn. Zie de JTS, paragraaf 2.2,
p. 2. Zie bovendien Jaspers, tweede antwoordbrief d.d. 21 september 2015, p. 3, en Van den Heuvel,
achtergrondrapport, hoofdstuk 10, p. 25.
59 JTS, paragraaf 2.6, p. 12. In paragraaf 4.3 op p. 17 van de JTS wordt kort teruggekomen op de
verificatieprocedure.
60 Over dit onderwerp ook Jaspers, tweede antwoordbrief d.d. 21 september 2015, p. 3: “De verificatie
bestaat uit de controle door de tapkamer van de CLI waarmee ongeautoriseerde nummers (los van
spoofing) geen toegang gegeven kan worden. De mediator kan met de COL zien dat er niet
doorgeschakeld is en de afgesproken bestemming benaderd is.”
61 Zie ook Jaspers, antwoordbrief van 20 augustus 2015, p. 6, antwoord op de vragen 38-41. In de
zogeheten T14-zaak voor de rechtbank te Almelo (o.a. parketnummer 147/98) werd op de
terechtzitting van 18 juni 2002 de tapkamerbeheerder van de digitale tapkamer te Nijmegen als
getuige gehoord, de heer M. Koster. Zijn beschrijving van de werkwijze (praktijk van het jaar 2000 en
daarna) stemt overeen met de werkwijze waarin de JTS voorziet. Ik citeer uit het desbetreffende
proces-verbaal:
“Het tappen gaat om het kort te houden als volgt in het werk: Het rechercheteam wil een telefoon
gaan tappen en dient een verzoek in bij de officier van justitie. Die geeft dan wel of geen bevel af. Als
de officier van justitie een bevel afgeeft tot het onderscheppen van telecommunicatie, krijg ik dat bevel
in handen. Daarmee maak ik een aanvraag voor de betreffende provider. Ik geef daarin aan op welke
wijze, naar welk sub-adres, het lijntje binnen de tapkamer, en met welke codesleutels, zij dat gesprek
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(b). Ik sta langer stil bij de (geautomatiseerde) authenticatieprocedure, waarin de
JTS eveneens voorziet. Ik geef eerst in eigen woorden een korte beschrijving van
deze beveiligingsprocedure. In een voetnoot citeer ik de JTS ter zake letterlijk, maar
dat leest minder makkelijk.62
Door

middel

van

een

‘challenge-response

authentication’

onderzoekt

communicatiepartij B of zijn wederpartij A werkelijk degene is wie hij zegt te zijn en
of hij niet een onbevoegde derde is die zich bedrieglijk uitgeeft voor A. Daartoe
wordt een geheime cryptografische sleutel opgesteld, een getal ‘k’, waarover beide
partijen, A en B, van tevoren conform afspraak beschikken. Zonder die geheime
sleutel over de (dan nog onveilig geachte) verbinding te verzenden, moet de partij
die zich voordoet als A (“A”) aan partij B bewijzen die geheime sleutel te kennen.
Daartoe zendt B aan “A” over de verbinding een willekeurig gegenereerd getal, een
‘random challenge’ geheten. A versleutelt deze ‘challenge’ met behulp van de
afgesproken geheime sleutel k en een afgesproken encryptiealgoritme, en hij
retourneert aan B daarna het resultaat ervan, de ‘signed response’ geheten.63 B

moeten aanleveren. Ik voer dan in het tapsysteem zelf die betreffende lijn in, de codesleutels en ik wijs
die toe aan een betreffend onderzoek, zodat iemand in een ander onderzoek daar al zo niet bij kan. En
ik controleer over het algemeen of de lijn het doet, of de gesprekken of de test-calls, de testoproepen
binnen komen. De codesleutels zijn, zover ik het weet, gekoppeld aan het telefoonnummer en het subadres, met name het adres binnen die computer van de tapkamer waar dat gesprek wordt
aangeboden. De code wordt door de provider toegevoegd aan het signaal dat hij aanlevert aan de
tapkamer en dat houdt in dat, als er een letter of een cijfer in die code niet goed is, het systeem het
gesprek niet accepteert.”
62 In paragraaf 2.6, op p. 13 van de JTS wordt deze authenticatieprocedure als volgt volledig
weergegeven:
“De DTI bevat per abonnee twee geheime sleutels K1 en K2, welke zijn geprogrammeerd bij het zetten
van de tap. De tapkamerapparatuur bevat deze beide sleutels ook. K1 en K2 zijn beide 8 bytes lang. De
sleutel K1 wordt ook wel aangeduid met DTI key of DTI sleutel. De sleutel K2 wordt ook wel aangeduid
met MC key of MC sleutel.
Nadat de tapkamer een verbindingsopbouw vanaf de DTI m.b.v. het CHALLENGE-signaal beantwoord
heeft berekent de DTI m.b.v. de (8 karakters) random CHALLENGE, de geheime sleutel K2 en het DES
algoritme een SIGNED RESPONSE. Deze wordt teruggestuurd naar de tapkamer. De tapkamer kent
sleutel K2 ook, en kan daarmee de SIGNED RESPONSE van de DTI kontroleren. Bij een fout hierin
verbreekt de tapkamer. Direkt na de SIGNED RESPONSE stuurt de DTI eenzelfde random CHALLENGE
naar de tapkamer. Deze berekent met de sleutel K1 en het DES algoritme eveneens een 8-karakter
SIGNED RESPONSE en stuurt deze terug naar de DTI. De DTI kontroleert dit resultaat aan de hand van
zijn eigen K1, en verbreekt bij een foutieve SIGNED RESPONSE.
Indien de SIGNED RESPONSE van de tapkamer niet klopt of indien er na 5 seconden nog geen antwoord
ontvangen is verbreekt de DTI en wordt één nieuwe poging tot gespreksopbouw gedaan.
Indien de SIGNED RESPONSE van de DTI niet klopt is het de taak van de tapkamer om de verbinding te
verbreken. De DTI verwacht geen melding terug van het al of niet korrekt zijn van zijn SIGNED
RESPONSE.”
In paragraaf 4.4 op p. 18 van de JTS wordt kort teruggekomen op dezelfde authenticatieprocedure en
de benodigde sleuteldistributie. Op p. 21-22 (bijlage B bij de JTS) is een stroomschema opgenomen
waarin dezelfde authenticatieprocedure wordt geïllustreerd.
63 In geval van de JTS is DES het voorgeschreven encryptiealgoritme. Geformaliseerd:
response = DES(k, challenge).
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verifieert vervolgens deze ‘response’ met behulp van datzelfde encryptiealgoritme
en de geheime sleutel k. Uitsluitend indien de hem door “A” toegezonden
‘response’ overeenkomt met de door B zelf berekende ‘response’, mag B met een
zeer hoge mate van waarschijnlijkheid aannemen in zijn communicatie werkelijk
met A van doen te hebben. Een foutieve ‘signed response’ van “A”, geeft B
aanleiding de verbinding te verbreken.

In de JTS is voorzien in een geautomatiseerde en wederzijdse toepassing van deze
authenticatieprocedure, met gebruik van twee verschillende sleutels met een
lengte van elk acht bytes. Na een eerste authenticatie van partij A met een geheime
sleutel k1, worden de rollen van A en B omgedraaid. Daartoe worden een tweede
(random) challenge en een tweede sleutel, een getal k2, gebruikt. Het tweetal
authenticatiesleutels geldt bovendien per abonnee, dat wil zeggen: bij het plaatsen
van elke tap worden voor die tap telkens twee afzonderlijke sleutels k1 en k2
gegenereerd,

en

vervolgens

geprogrammeerd

in

de

DTI

en

in

de

tapkamerapparatuur.64

Met uitzondering van de (eerste) periode van eind september 1997 tot medio
november 1997 werd in de praktijk van de Baybaşin-zaak gedurende de relevante
periode uitvoering gegeven aan zowel de verificatie- als aan de authenticatieprocedure.65 De analoge ATR-ISDN2-tapkamer,66 die in gebruik was tot medio
november 1997, bood wél de mogelijkheid voor toepassing van de
verificatieprocedure, maar niet voor een toepassing van de authenticatieprocedure. De authenticatieprocedure vereist namelijk de technologie om digitale
signalen te verwerken, en daarover beschikte de analoge tapkamer niet. Ik kom
hierop terug.

64

JTS, paragraaf 2.6, p. 13. Zie meer globaal: JTS, paragraaf 2.3, p. 4.
Zie ook Jaspers, antwoordbrief van 20 augustus 2015, p. 6, antwoord op de vragen 38-41. Zie met
name antwoord op vraag 40: “Beide zijden, de aanbieder en de tapkamer, moeten de authenticatie
toepassen anders zal de andere zijde de verbinding verbreken. De aanbieders hadden de verplichting
de verbinding met de tapkamer te verbreken indien de authenticatie niet slaagde. Het was niet
mogelijk om de authenticatie beschreven in 2.6. 4.3 en 4.4 [van de JTS, D.A.] eenzijdig uit te zetten.”
66 Zie daarover paragraaf 6.2 van deze conclusie.
65
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(c). Een versleutelingsprocedure?
Onder

een

versleutelings-

gestandaardiseerde

of

toepassing

encryptieprocedure

wordt

van

(encryptie)

versleuteling

verstaan
van

de
de

telecommunicatiedata (audio én verkeersgegevens) die worden verzonden van de
DTI naar de tapkamer, opdat zij bij interceptie door een onbevoegde derde voor
deze niet begrijpelijk zijn zonder ontsleuteling (decryptie) ervan.
Weliswaar betreft de hiervoor onder (b) beschreven authenticatieprocedure een
cryptografische routine met voorafgaande distributie van cryptografische sleutels,
de toepassing van die procedure houdt manifest niet in dat encryptie plaatsvindt
van het dataverkeer dat na een geslaagde authenticatie op gang komt. Het
onderscheid tussen voorafgaande authenticatie enerzijds, en encryptie van de
inhoud van de daaropvolgende communicatie anderzijds, is elementair.67

Hoewel de JTS daarover m.i. weinig misverstand laat bestaan, is over de aard en de
toepassing van deze beveiligingsprocedures in het herzieningsonderzoek niettemin
ernstig verschil van mening gerezen tussen Van den Heuvel en Van de Ven. Het gaat
hierbij in het bijzonder om de vraag of naast
authenticatieprocedures

tevens

was

voorzien

in

de verificatie- en
encryptie

van

de

telecommunicatiedata (i.e. audio en verkeersgegevens) die tussen de DTI en de
tapkamer worden getransporteerd. Kortom, de vraag is of de derde door mij
bedoelde procedure (de versleutelingsprocedure) was voorgeschreven. Van den
Heuvel beantwoordt deze vraag ontkennend. Ik citeer hem:
“De data wordt door het mediation device [de DTI, D.A.] over een ISDN-lijn
naar de tapkamer gestuurd. De beveiliging van de verbinding bestaat uit het
verifiëren van de CLI en COL (het A- en het B-nummer) en een op DES
gebaseerd authenticatiemechanisme. De verbinding zelf is niet versleuteld,
en dat is ook niet voorgeschreven binnen de JTS.”68
Van de Ven beantwoordt deze vraag daarentegen bevestigend. Voordat ik
gedetailleerd op zijn standpunt zal ingaan, merk ik op dat niet in geding is dat het
dataverkeer tussen de DTI en de tapkamer in de praktijk onversleuteld plaatsvond.

67

Het onderscheid keert ook terug in paragraaf 7.2 van deze conclusie, bij de bespreking van de
beveiliging van het mobiele-telefoonverkeer over de ‘air interface’ tussen het ‘mobieltje’ (het mobiele
station) en het gsm-basisstation.
68 Van den Heuvel, achtergrondrapport d.d. 8 september 2015, hoofdstuk 10.8.2, p. 42.
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Nogmaals de communicatie tussen de DTI en de tapkamer: is encryptie van het
dataverkeer vereist?

Ik heb de JTS er zorgvuldig op nageslagen. Daarin is in het geheel niet voorzien in
de versleuteling (encryptie) van het dataverkeer dat – na het succesvolle doorlopen
van de verificatie- en authenticatieprocedures – op gang komt tussen enerzijds de
DTI bij de netwerkoperator en anderzijds de tapkamer op een locatie van de politie.
De woorden ‘encryptie’ en ‘versleuteling’ e.d. komen simpelweg niet voor in de JTS.
Dat is niet verwonderlijk. Zoals hierboven vastgesteld vond de datatransmissie
plaats

over

een

(rechtstreekse)

ISDN-verbinding.

Interceptie

van

die

datatransmissie is daardoor fysiek nagenoeg onmogelijk, althans technisch vele
malen complexer dan wanneer de datatransmissie ‘over the air’ (d.w.z. via de
ether) zou plaatsvinden.69 Bovendien doet versleutelde informatie een groter
beroep op de (toen) schaarse capaciteit van de ISDN-verbinding dan onversleutelde
informatie.70 Kortom, niet alleen was encryptie in de JTS niet afgesproken,
encryptie was bovendien – in 1997 – overbodig en kostbaar.

Niettemin is er in het technische herzieningsonderzoek zoals gezegd debat
ontstaan over deze kwestie. Van de Ven hield vol – en houdt nog steeds vol – dat
de transmissie van data tussen de DTI en de tapkamer versleuteld diende plaats te
vinden, en dat partijen zich niets aan dit voorschrift gelegen lieten liggen. Ik zal de
argumentatie van Van de Ven thans gedetailleerd bespreken.

In zijn rapport van 23 december 201471 heeft Van de Ven hierover het volgende
meegedeeld:
“Hoewel in het JTS-protocol is voorzien dat op de eerste plaats authenticatie
tussen tapkamer en DTI plaatsvindt en op de tweede plaats de overdracht
van het audiosignaal vercijferd (gebaseerd op PKI)72 plaats zou vinden is deze
69

Voor interceptie volstaat in dat laatste geval het gebruik van een receiver of scanner.
Encryptie van call content gaat gepaard met een toename van de omvang van de data, terwijl een
ISDN-kanaal slechts 64 kbit/s (unrestricted) kan verwerken. Er is (was) daardoor weinig ruimte om
versleutelde data over de ISDN-lijn te sturen zonder ingrijpende concessies te doen aan
verstaanbaarheid en de mate van compressie.
71 Dit rapport zal ik in de onderdelen 7, 9 en 10 nog vele malen ter sprake brengen.
72 Met PKI wordt bedoeld: Public Key Infrastructure. PKI is een (‘asymmetrisch’) mechanisme voor
encryptie waarbij gebruik wordt gemaakt van een niet-geheime cryptografische sleutel (‘public key’)
voor de encryptie van data. Met die ‘public key’ kan echter (uiteraard) géén decryptie plaatsvinden;
decryptie wordt mogelijk gemaakt door de aanwending van een andere, geheime sleutel, waarover
alleen de ontvangende partij beschikt.
70
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vercijfering in Nederland in verband met problemen aan de zijde van de
tapkamer nooit gebruikt.”73
Bij e-mail van 17 maart 2015 verschafte Van de Ven antwoorden op vragen die bij
de rechter-commissaris en bij mij waren gerezen naar aanleiding van verscheidene
discrepanties tussen het rapport van 23 december 2014 en de latere onderbouwing
ervan, waaronder een gespreksverslag met Eygendaal, dat Van de Ven desgevraagd
alsnog heeft overgelegd. Van de Ven trachtte enkele van die discrepanties onder
meer als volgt op te helderen:
“Eygendaal geeft aan dat de informatie welke van de DTI naar de tapkamer
wordt overgedragen, niet vercijferd is, zoals in het JTS-protocol wordt
aangegeven. Het niet vercijferen is een gevolg van het niet voorhanden zijn
van een mogelijkheid tot vercijfering binnen niet-Nederlandse leveranciers.
Eygendaal geeft aan dat het PV waarin is vastgelegd welke tapkamers geen
gebruik maken van vercijfering tussen DTI en tapkamer bij BiZa-AIVD
aanwezig zijn en dat hij behulpzaam wilt zijn bij het tonen van deze papieren.”
In mijn brief d.d. 24 maart 2015 aan Van de Ven heb ik hem vervolgens (onder
meer) de volgende vragen voorgelegd over de communicatie tussen de DTI en de
tapkamer:
“In uw e-mails van 17 en 23 maart 2015 herhaalt u de antwoorden van
Eygendaal: de informatieoverdracht tussen DTI en tapkamer werd niet
vercijferd, hoewel dit in het JTS-protocol wordt aangegeven. Thans stel ik u
daarover onder meer een vraag die Eygendaal niet heel specifiek heeft
beantwoord (vraag 1.7 aan Eygendaal):

Zie onder meer:
H. Delfs & H. Knebl, Introduction to Cryptography: Principles and Applications, Berlin/Heidelberg:
Springer Verlag 2015, p. 49 e.v.;
W. Stallings, Cryptography and Network Security: Principles and Practice, Boston: Pearson 2014,
p. 231 e.v.
73 Zie Van de Ven, brief die onder de noemer ‘Verslag van 23 december 2014 van nader onderzoek
naar de mogelijke oorzaken van de op de analoge banden aangetroffen anomaliteiten’ is gevoegd als
bijlage 3 bij Van de Ven, eindrapport d.d. 31 augustus 2015, pdf-pagina’s 125-132 van in totaal 602
pagina’s. Ik noem deze brief hierna steeds: het rapport van 23 december 2014. Zie hiervan de zesde
ongenummerde bladzijde, p. 131 van het pdf-bestand.
Het is overigens niet volstrekt duidelijk of Van de Ven de geciteerde uitspraak geheel voor rekening
laat van Eygendaal, of dat Van de Ven deze uitspraak geheel of ten dele tot de zijne maakt. Hij neemt
er in elk geval zeker geen afstand van.
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3.1. Deelt u het standpunt van Eygendaal dat de gegevensoverdracht tussen
DTI en tapkamer onvercijferd plaatsvond, hoewel de JTS-standaard dit
indertijd voorschreef?
3.2. Kunt u aangeven waar binnen de JTS-standaard encryptie van
gespreksinhoud (call content) werd voorgeschreven?
Ik wijs er in dit verband op dat naar mijn voorlopig inzicht een authenticatieprotocol met toepassing van een sleutel niet gelijk staat aan de encryptie van
call content.”
Hierop beantwoordde Van de Ven mijn vragen als volgt bij briefrapport van 27 april
2015:
“Communicatie DTI en tapkamer
Antwoord op vraag 3.1:
Ik heb dit gehoord van Eygendaal en indertijd ook van Martien Kuylman.
Beiden waren eind jaren 90 werkzaam als security-medewerkers bij
verschillende telecom-operators. Ik heb hier geen kennis van uit eigen
ervaring.
Antwoord op vraag 3.2:
Ik verwijs hiervoor naar het ETSI protocol (GSM technical Specification GSM
02.33, Version 5.0.0, januari 1997). Dit is de officiële ETSI-norm die gold in de
periode waarin is getapt. Ik voeg dit protocol bij en wijs op punt 5.2.5 ‘Security
related to intercept invocation’. Hier wordt voorgeschreven dat informatie
onvervormd en veilig, dus vercijferd, moet worden overgedragen.
In het rapport van PriceWaterhouseCoopers van 2003 (p. 19 sub C.1, p.36,
sub Y, Encryptie, p. 37, sub Z, Authenticatie) wordt aangegeven, dat in 2003
de getapte informatie (audio) in Nederland nog steeds niet beveiligd werd
opgeslagen en versleuteld. De JTS-specificatie van juli 1997 sprak ook alleen
maar over authenticatie.
U schrijft dat naar u voorlopig inzicht een authenticatie-protocol met
toepassing van een sleutel niet gelijk staat aan de encryptie van call content.
Dat ben ik met u eens. In mijn mail van 23 maart schrijf ik dat ook. De
voorgeschreven authenticatie was op orde, maar wat betreft encryptie
voldeed Nederland niet aan de Europese norm. In 2001 heeft men voor
Nederland een ‘work around’ oplossing bedacht voor de eis dat de ‘content’
veilig moest worden overgedragen, namelijk via vercijfering van de ‘content’.
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Die eis is o.a. neergelegd in ETSI-NL welke gebaseerd is op de ETSI ES 201 671
van april 2001, waarin sub 8.1 (p. 10) voor Nederland expliciet vercijfering
wordt vereist.
Bij de door het buitenland geleverde tapkamers functioneerde de specifieke
Nederlandse encryptie voor de call content niet. Dat gaf problemen.”
Dit antwoord van Van de Ven toont aan dat ook hij niet kan aanwijzen wáár in de
JTS wordt voorzien in encryptie van de getransporteerde data. Met de uitlating “de
JTS-specificatie van juli 1997 sprak ook alleen maar over authenticatie” erkent hij
uitdrukkelijk de onjuistheid van de hiervoor geciteerde mededeling in zijn rapport
van 23 december 2014 dat “in het JTS-protocol is voorzien dat op de eerste plaats
authenticatie tussen tapkamer en DTI plaatsvindt en op de tweede plaats de
overdracht van het audiosignaal vercijferd (gebaseerd op PKI) plaats zou vinden.”
Hij handhaaft niettemin zijn stelling dat overdracht van het audiosignaal vercijferd
moest plaatsvinden, doch verwijst thans ter onderbouwing daarvan niet meer naar
de JTS maar naar een ander document: “ETSI protocol (GSM technical Specification
GSM 02.33, Version 5.0.0, januari 1997”, en dit aangevuld met zijn mededeling dat
dit “de officiële ETSI-norm (was) die gold in de periode waarin is getapt.”

Deze mededeling van Van de Ven is om vier zelfstandige redenen onjuist.
In de eerste plaats levert het ETSI in zijn documenten (ES’en, TS’en TR’s), zoals
hierboven reeds besproken, geen voorschriften die vanzelf gelden binnen de
Nederlandse rechtsorde. Het ETSI is niet supranationaal. Dat netwerkoperators zich
om goede redenen rekenschap geven van de standaarden die het ETSI opstelt,
betekent niet dat die standaarden zonder meer bepalend zijn voor de
(rechts)verhouding tussen de netwerkoperators en de politie.
Ten tweede, deze TS van het ETSI, te weten GSM 02.33 versie 5,74 heeft niet de
status van een ETSI standaard (ES). Het is slechts de (mogelijke) opmaat daarnaar.75

74

ETSI TC-SMG TS GSM 02.33 version 5.0.0: January 1997, Digital cellular telecommunications system
(Phase 2+); Lawful Interception - stage 1 (hierna: ETSI GSM 02.33 versie 5). De herkomst “ETSI TCSMG” geeft aan dat het document afkomstig is van het ETSI, Technical Committee-Special Mobile
Group (voorheen de “GSM” geheten). De “TS” betekent dat het een ‘technical specification’ betreft.
75 Ik citeer uit ETSI GSM 02.33 versie 5, p. 5: “GSM technical specifications are produced by TC-SMG to
enable the GSM Phase 2+ specifications to become publicly available, prior to submission for the formal
ETSI standards approval procedure to become European Telecommunications Standards (ETS). This
ensures the earliest possible access to GSM Phase 2+ specifications for all manufacturers, network
operators and implementors of the Global System for Mobile communications.”
Met juistheid vermeldt de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat in zijn toelichting op de
Tijdelijke regeling aftappen openbare telecommunicatienetwerken en -diensten 2000, van 18 februari
2000, Stcr. 2000, 41: “Ten eerste blijkt de ontwikkeling van een volledig nieuw technisch protocol

216
Onderdeel 4. De normering van mobiele telecommunicatie en interceptie

Conclusie inzake 11-02065 H

In de derde plaats is het betreffende document, een ‘technical specification’ (TS),
überhaupt niet bedoeld als normstelling voor de verhouding tussen de
netwerkoperators en de politie. Deze TS dient een ander doel. Ik citeer uit het
document:
“This Global System for Mobile communications technical specification (GTS)
provides the stage 1 description for a lawful interception function to be
implemented in a given GSM PLMN76 in order for a network operator to be
able to fulfil national lawful requirements. It shall be noted that national
variation may exist but it is not the intention for this specification to
encompass all of them. The purpose of this specification is to cover the
options which may be selectable according to national regulations or as
required by the GSM PLMN operator in co-operation with their suppliers.”77
Deze TS bevat dus ook naar de bewoordingen waarin zij is vervat geen dwingende
voorschriften; het gaat om opties die vervolgens op nationaal niveau kunnen
worden toegepast of uitgewerkt.78
Ten slotte de redactie van de ‘bepaling’ waarnaar Van de Ven verwijst (“punt 5.2.5
‘Security related to intercept invocation’”). Die luidt volledig:
“There shall be arrangements between the GSM PLMN and the LEA79 to
ensure uncorrupted and confidential delivery of information and product
related to lawful interception.”80
Kortom, er moe(s)ten volgens deze bepaling (lees: conceptaanbeveling) afspraken
worden gemaakt tussen de netwerkoperators en de politie teneinde vertrouwelijke

binnen het kader van het Europees Telecommunicatie Standaardisatie Instituut (ETSI) nog niet voltooid
te zijn. Er moet van worden uitgegaan dat daarmee nog enige tijd zal zijn gemoeid.”
76 GSM PLMN = GSM Public Land Mobile Network, betreft het netwerk dat door een gsmnetwerkoperator wordt geëxploiteerd, bijvoorbeeld het Nederlandse gsm-netwerk (2G) van KPN of
het gsm-netwerk (2G) van Vodafone in Nederland.
77 Zie ETSI GSM 02.33 versie 5, p. 7 onder “Scope”.
78 Zie ten overvloede ook: Jaspers, antwoordbrief van 20 augustus 2015, antwoorden op de vragen 42
en 44, p. 6-7: “Een ETSI ES, TS of TR heeft in principe geen status in de Nederlandse rechtsorde tenzij
ze in een regeling vermeld worden. Indien we ons beperken tot de tap afleverstandaarden dan hebben
de ETSI ES, TS en TR’s op dit gebied geen directe toepassing omdat deze nog om een nadere detaillering
vragen om eenduidig toegepast te kunnen worden. (…) Dit document [ETSI GSM 02.33, versie 5.0.0
van januari 1997, D.A.] heeft geen juridische status en dus hoeft er geen vervolg gegeven te worden
aan deze bepaling. Aan TS GSM 02.33. versie 5.0.0 van januari 1997, sub 5.2.5 is als zodanig geen
vervolg gegeven.”
79 LEA = Law Enforcement Agency, oftewel de politie. GSM PLMN = GSM Public Land Mobile Network,
betreft zoals gezegd het netwerk dat door een gsm-netwerkoperator wordt geëxploiteerd,
bijvoorbeeld het Nederlandse gsm-netwerk (2G) van KPN of het gsm-netwerk (2G) van Vodafone in
Nederland.
80 ETSI GSM 02.33 versie 5, p. 11.
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en accurate datatransmissie te verzekeren. Welke gedaante die beveiliging in deze
afspraken moe(s)t aannemen, is daarin niet tot uitdrukking gebracht. Anders dan
Van de Ven ingang wil doen vinden, valt in deze bepaling eenvoudigweg niet te
lezen dat een veilige datatransmissie onder alle omstandigheden gepaard moest
gaan met data-encryptie.

Van de Ven voegt er nog aan toe, ik herhaal:
“Die eis is o.a. neergelegd in ETSI-NL welke gebaseerd is op de ETSI ES 201
671 van april 2001, waarin sub 8.1 (p. 10) voor Nederland expliciet
vercijfering wordt vereist.”
Dit betreft een onjuiste én irrelevante mededeling. Volgens Jaspers is de JTS rond
het jaar 2000 (en dus ná de relevante periode) opgevolgd door het protocol
genaamd ‘ETSI.nl’.81 Juist is dat ETSI.nl is gestoeld op onder meer de ETSI standaard
(ES) ETSI ES 201 671. In de door Van de Ven kennelijk bedoelde (draft) ETSI Standard
ETSI ES 201 671 versie 2.1.1 van juli 2001 werd encryptie van ‘call content’ of ‘IRI’
echter niet “vereist” (lees: aanbevolen). Een dergelijke eis zou bovendien de ‘scope’
van dit document verre te buiten gaan.82, 83
81

Zie Jaspers, antwoordbrief d.d. 20 augustus 2015, p. 6, antwoord op vraag 37. Dit door Jaspers
bedoelde technisch aftapprotocol ‘ETSI.nl’ is nooit op de voet van een ministeriële regeling
geformaliseerd, zoals met ingang van 15 december 1998 wél is voorzien in art. 3 van het Besluit
aftappen openbare telecommunicatienetwerken en -diensten. Aan de toelichting bij de
consultatieversie van de “Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie van … 2011, nr…., [zo
staat het er, D.A.] houdende vaststelling van een technisch protocol met betrekking tot de wijze van
aflevering van geïntercepteerde telecommunicatie (Regeling technisch protocol aftappen openbare
telecommunicatienetwerken- en diensten),” ontleen ik in dit verband het volgende citaat: “Na
inwerkingtreding van de Telecommunicatiewet is voorzien in enkele tijdelijke uitvoeringsregelingen
maar nog niet in een technisch protocol. Dit hield verband met de wens om voor een technisch protocol
aansluiting te zoeken bij een technische standaard die door het Europees Telecommunicatie
Standaardisatie Instituut (ETSI) werd ontwikkeld. Tot op heden is gewerkt met globale technische eisen
zoals opgenomen in Regeling aftappen openbare telecommunicatienetwerken en -diensten. In de
praktijk wordt aanvullend daaraan al jarenlang gewerkt met technische standaarden die in eerste
instantie zijn ontwikkeld binnen het Overleg Post en Telecommunicatie, deelorgaan aftappen (OPTDaf).” Ik laat deze kwestie verder rusten bij gebrek aan relevantie voor deze herzieningszaak.
82 Ook in het technisch protocol ‘ETSI.nl’ werd niet voorzien in de versleuteling van de audiodata. Zie
Jaspers in zijn tweede antwoordbrief d.d. 21 september 2015, p. 4: “Ter informatie: ETSI-NL vormt de
Nederlandse uitwerking van de ETSI telefonie afleverstandaard die gebruikmaakt van ISDN voor de CC
aflevering en Datanet-1 voor de IRI aflevering. De ISDN verbinding past authenticatie toe waarna de
CC onversleuteld over het ISDN kanaal gaat (geen VPN). De sleutels voor de CC-authenticatie worden
voor de tap actief wordt via Datanet-1 naar de aanbieders gestuurd.” Onderstreping mijnerzijds.
83 Terzijde, de (beoogde) opvolger van het technisch protocol ‘ETSI.nl’ was in 2011 in elk geval nog in
de consultatiefase en dus niet geïmplementeerd. Dat is op dit moment (voor zover ik kan overzien)
niet anders. In een concept dat ik erop heb nageslagen wordt encryptie voorgeschreven. Wellicht
bedoelde Van de Ven dat. Echter, dat conceptvoorschrift uit 2011 betreft uitsluitend de ‘intercept
related information’ (IRI, kort gezegd: de verkeersgegevens of metadata), en niet de ‘call content’ (de
audio). Zie paragraaf 8.1.2 (p. 11), in: ‘Implementing ETSI ES 201 671 in the Netherlands’, version 1.1;
21 September 2011, zijnde bijlage B bij de consultatieversie uit 2011 van de Regeling technisch
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Al met al acht ik de informatievoorziening van Van de Ven op dit punt zeer
onzorgvuldig. Het is nog steeds raadselachtig waarop Van de Ven zijn stelling
baseert dat – in de relevante periode – encryptie van de getransporteerde data was
voorgeschreven. Zijn verwijzingen deugen in elk geval niet, en hij lijkt bovendien
gemakkelijk uit het oog te verliezen dat alleen de periode voorafgaande aan april
1998 voor ons relevant is.

Ten slotte acht ik om deze redenen ook de volgende passage van de hand van Van
de Ven in zijn reactie d.d. 8 oktober 2015 op het rapport van Van den Heuvel, p. 12,
onbegrijpelijk. Ik citeer Van de Ven (onderstreping mijnerzijds):
“Ik ben het met Van den Heuvel eens dat bij de digitale tapkamer in de
beginfase, eind jaren ‘90, de sleutelauthenticatie, zoals deze in de toen
geldende JTS-protocollen was benoemd, uitgeschakeld stond. Dat deze
oplossing onvolmaakt was, ben ik ook met Van den Heuvel eens. Jaspers
schrijft op 21 september 2015 dat deze oplossing zich buiten zijn gezichtsveld
afspeelde. Dat zou goed kunnen. We verkeerden nog in de fase van wildgroei.
Het uitschakelen van de sleutelauthenticatie betreft iets anders dan de
uitwisseling van administratieve sleutels, waarover Jaspers spreekt in zijn
commentaar op p. 24 van dit hoofdstuk 10 (hfst 10. 5.2). Bij de uitwisseling
van administratieve sleutels gaat het slechts om het fysieke afleveradres
terwijl het bij sleutelauthenticatie gaat om het veilig, dwz versleuteld ofwel
encrypted afleveren.”
Hier verhaspelt Van de Ven andermaal de authenticatieprocedure en de
versleutelingsprocedure. Ter toelichting allereerst het volgende. Van den Heuvel
schrijft in zijn achtergrondrapport over de architectuur van de analoge tapkamer
die in het justitieel onderzoek tegen Baybaşin tot medio november 1997 is gebruikt
dat daarbij om technische redenen wel aan de verificatieprocedure, maar niet aan
de authenticatieprocedure uitvoering werd gegeven.84 In het hiervoor opgenomen
citaat deelt Van de Ven daarentegen (zonder onderbouwing) mee dat er een
verschil is tussen “de sleutelauthenticatie” en “de uitwisseling van administratieve
sleutels”, en dat het “bij sleutelauthenticatie gaat om het veilig, dwz versleuteld
ofwel encrypted afleveren”. Na mijn voorgaande omstandige uitleg meen ik thans

protocol aftappen (zie voorlaatste voetnoot). Voor ‘call content’ is voorzien in een verscherpte
authenticatieprocedure; zie paragraaf 8.2 op p. 11 van dat conceptdocument.
84 Zie Van den Heuvel, achtergrondrapport, hoofdstuk 10.5.4, p. 30.
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te mogen volstaan met de constatering dat die mededeling van Van de Ven
ongefundeerd is, en ook onjuist. Jaspers schreef het wel degelijk correct. Van de
Ven begrijpt hem niet.

De status van de JTS

De door mij in paragraaf 4.3 opgesomde regelgeving wijst uit dat de JTS moet
worden aangemerkt als een schriftelijke vastlegging van afspraken tussen o.a. de
vergunningshouders (netwerkoperators) en de politie over de wijze waarop
netwerkoperators uitvoering geven aan hun verplichting tot het aanleveren van de
audio en de verkeersgegevens van tapgesprekken. De JTS betreft dus geen
“wettelijke regeling”. Het is evenmin een regeling die is bedoeld om de (verdachte)
subjecten van telefoontaps afdwingbare rechten toe te kennen. De JTS is dan ook
niet gepubliceerd. Sterker nog, zij was vertrouwelijk.

Enkele opmerkingen van de hand van Van de Ven in zijn reactie d.d. 8 oktober 2015,
blz. 11, op het eindrapport van Van den Heuvel, roepen gemakkelijk misverstanden
op over de status van de JTS. Van de Ven schrijft daarin:
“De feitelijke implementatie van het JTS-protocol van juli 1997 vond plaats in
1998 en 1999. Het uitgangspunt van dit protocol was gebaseerd op de
zogenaamde 6 regels van Meeke (hiermee wordt bedoeld Meeke Bootsma,
toenmalig beleidsmedewerker van het Ministerie van Justitie, afdeling
Interceptie) welke ook zijn bijgevoegd (bijlage). Terecht schrijft Koen Jaspers
in zijn commentaar op p.24 van hoofdstuk 10 dat “JTS een Nederlandse
ontwikkeling was voor dat er Europese internationale standaarden op dit vlak
beschikbaar waren”. JTS was bedoeld om vóór de implementatie van de
internationale ETSI-standaarden in Nederland toch GSM’s te kunnen tappen.
Door invoering van het JTS-protocol was het mogelijk om behalve analoge
ook digitale communicatie te kunnen intercepteren en vast te leggen.
Regelgeving om dit op een betrouwbare en veilige manier te doen was nog
niet voorhanden, omdat de verschuiving van het gebruik van interceptie voor
intelligence naar het gebruik ervan als wettig bewijsmiddel nog gaande was
en onvoldoende uitontwikkeld. De invoering van JTS was niet meer dan een
eerste aanzet om het eenduidig te kunnen documenteren. Bij de
implementatie van de ETSI-standaarden is dit proces pas op een hoger niveau
gebracht.”
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Deze mededelingen van Van de Ven bevatten een ongerijmdheid en verscheidene
onjuistheden die ik recht wil zetten. In de eerste plaats betrof de JTS generieke
specificatie versie 1.0 een document uit juli 1997 dat was opgesteld nadat de JTS
GSM specificatie versie 3.0 “zich had bewezen”.85 Dat de feitelijke implementatie
van de JTS pas plaatsvond in 1998/1999 is onjuist. Zoals ik al schreef, is volgens
Jaspers de eerste versie van de JTS opgesteld omstreeks 1994. Dat ligt ook voor de
hand; 1994 was het jaar van introductie van wetgeving over het tappen van gsmverkeer.
Van de Ven onderschrijft een mededeling van Jaspers dat de JTS een Nederlandse
ontwikkeling was vóórdat er Europese standaarden beschikbaar waren.86 Deze (op
zichzelf correcte) mededeling van Van de Ven laat zich echter niet rijmen met zijn
eigen verwijzing hierboven naar een Europese standaard, ETSI GSM 02.33 versie 5,
die (volgens hem) reeds in 1997 de encryptie van de communicatie tussen de DTI
en de tapkamer zou voorschrijven. Die verwijzing van Van de Ven was dan ook
onjuist, zoals ik hierboven reeds opmerkte.
Dat de JTS was bedoeld om vóór de implementatie van de internationale ETSIstandaarden in Nederland toch gsm’s te kunnen tappen, aldus Van de Ven, is niet
juist. De hier bedoelde internationale ‘standaarden’ hoeven niet in Nederland te
worden geïmplementeerd; het mag wel en het is onder omstandigheden wellicht
zelfs wenselijk, maar noodzakelijk is het niet. De JTS zelf is niets meer dan een
protocol met eenduidige afspraken over de manier waarop de tap technisch gezien
wordt gerealiseerd en welke informatie op welke wijze aan de politie wordt
aangeleverd (een “tapinterface”). Reeds op 1 januari 1996 moest de
vergunninghouder bij de uitvoering van zijn verplichtingen ten aanzien van het
tappen voldoen aan wettelijke eisen.87 De JTS was nodig voor het invullen van de
technische details daarvan. Ook zonder de JTS zou het tappen van gsm-verkeer
technisch en juridisch mogelijk zijn geweest, alleen zouden er dan geen eenduidige
afspraken met netwerkoperators liggen over de manier waarop de tapsignalen
moesten worden aangeleverd.
Dat “de verschuiving van het gebruik van interceptie voor intelligence naar het
gebruik ervan als wettig bewijsmiddel nog gaande was en onvoldoende

85

Nogmaals: p. 1 van de JTS generieke specificatie versie 1.0.
Een harde aanzet tot de ontwikkeling van Europese standaarden op het gebied van interceptie van
mobiel telefoonverkeer werd gegeven door de Resolutie van de Raad van 17 januari 1995 inzake de
legale interceptie van telecommunicatieverkeer, Pbl. Nr. C 329 van 4 november 1996, blz. 0001-0006.
87 Regeling aftappen mobiele telecommunicatie GSM (oud), art. 2.
86
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uitontwikkeld”, aldus Van de Ven, is een onbegrijpelijke mededeling. Het gebruik
van (het resultaat van) interceptie als wettig bewijsmiddel bestond al veel langer.
De toepassing van interceptie van telecommunicatie is aan wettelijke regels
gebonden sinds 23 april 1971.88 Het enige verschil was dat in 1994/1995 ook andere
aanbieders van telecommunicatiediensten dan PTT Telecom de geliberaliseerde
markt voor mobiele telecommunicatie betraden, zodat de uitvoeringsregelgeving
daaraan moest worden aangepast. Die aanpassing vond in 1994 plaats. In de
daaraan voorafgaande periode, waarin uitsluitend het Staatsbedrijf der PTT
zorgdroeg voor de uitvoering van het justitiële tapbevel, was het voor de politie
vanzelfsprekend

gemakkelijker

zakendoen

en

waren

gedetailleerde

uitvoeringsregelingen niet nodig.89
De hier besproken opmerkingen van de hand van Van de Ven in zijn reactie d.d. 8
oktober 2015 op het eindrapport van Van den Heuvel leveren al met al bepaald
géén waardevolle bijdrage aan een beter begrip van de JTS.

Ook de raadsvrouw heeft bij verscheidene gelegenheden uitspraken gedaan over
de JTS die ik niet kan onderschrijven. In de eerste plaats overschat de raadsvrouw
de status van de JTS: zij betreft zoals gezegd ‘slechts’ afspraken over de wijze van
nakoming van tapverplichtingen door netwerkoperators.90
In de tweede plaats heeft de raadsvrouw ter terechtzitting van de Hoge Raad van 7
februari 2012 de feitelijk onjuiste stelling betrokken dat pas in 2003 uitvoering is
gegeven aan de veiligheidseisen zoals beschreven in de JTS.91 Echter, zoals gezegd,
88

Stb. 1971, 180.
Terzijde, naar ik destijds heb begrepen droeg de PTT voor 1994 zorg voor de interceptieinfrastructuur, zowel voor de technische interceptie als voor de aflevering van de gespreksdata in de
tapkamer. De apparatuur tot en met de aansluiting in de tapkamer en de vaste verbindingen werden
door de politie gehuurd van de PTT.
90 Ten overvloede het volgende. Ter terechtzitting van de rechtbank te Almelo van 18 juni 2002 (in de
T14-zaak) is ing. M. Kuylman als getuige á décharge en als deskundige gehoord. Naar mijn inzicht
deelde hij over de JTS het volgende met juistheid mee over de status van de JTS. Ik citeer hem (procesverbaal ter terechtzitting van 18 juni 2002, p. 27): “Er moet natuurlijk op één of andere manier het
materiaal of de informatie die verzameld is aan telecommunicatiezijde overgedragen worden aan de
tapkameromgeving, aan de overheidszijde. In telecommunicatieland spreek je in zo’n geval het stuk
daartussen heet dan een koppelvlak. En dat is een term die in de stukken nog wel eens naar voren
komt, daar heeft de overheid en de industrie hebben daar afspraken over gemaakt over hoe dat er dan
uit moet zien en het voor GSM huidige koppelvlak, dus overdrachtsprotocol, wordt het zogenaamde
JTS-protocol genoemd. Dat is dus het protocol, dus de set afspraken op basis waarvan die
informatieoverdracht plaats vindt zoals dat nu de afgelopen, ik zal maar zeggen, vier, vijf jaar gebeurt.
Dat JTS-protocol is enerzijds opgelegd vanaf de overheid. De overheid heeft gezegd: zo willen wij die
informatie aangeleverd krijgen en vervolgens dien je dan als operator te zorgen voor apparatuur die
in staat is om informatie op die manier over te dragen.”
91 Zie de notities van haar mondelinge toelichting d.d. 7 februari 2012, p. 5. Ik meld bovendien dat de
JTS in 2003 (volgens Jaspers) al niet meer gold, en sinds 2000 was vervangen door het protocol
‘ETSI.nl’.
89
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reeds tijdens de relevante periode (september 1997 – maart 1998) werden
verificatie- en authenticatieprocedures in acht genomen voor zover de techniek dat
toeliet.
Onjuist is de bij haar brief van 5 maart 2012 ingenomen stelling van de raadsvrouw
dat de JTS moet worden gezien als een concrete en schriftelijke uitwerking van de
hierna te noemen Regeling informatiebeveiliging politie van 17 maart 1997 dan wel
van het Besluit voorschrift informatiebeveiliging rijksdienst 1994 dat op 1 januari
1995 in werking trad. De JTS bestaat volgens Jaspers (PIDS) al “rond” 1994 en vormt,
zoals ik heb laten zien in paragraaf 4.3, een concrete uitwerking van art. 3 van de
Regeling aftappen mobiele telecommunicatie GSM van 18 augustus 1994.92 Anders
dan de raadsvrouw, bevreemdt het mij dan ook niet dat de Leidraad
Basisbeveiligingsniveau Nederlandse Politie uit 2001 géén melding maakt van de
JTS (noch van de toen reeds geldende opvolgende specificatie: ETSI.nl).
Dat neemt niet weg dat de in de JTS voorziene verificatie- en authenticatieprocedures – naar mag worden aangenomen – bedoeld zijn om een veilige en
betrouwbare datatransmissie te verzekeren. Eventuele manco’s bij de uitvoering
van die procedures brengen echt niet zonder meer mee dat het resultaat van de
interceptie van telefoongesprekken als onbetrouwbaar terzijde moet worden
geschoven. Daarvoor is méér nodig.

92

Na de inwerkingtreding op 15 december 1998 van de Telecommunicatiewet, voorzag art. 3 van het
gelijktijdig in werking getreden Besluit aftappen openbare telecommunicatienetwerken en -diensten,
Stb. 1998, 642, (inderdaad) in een bij ministeriële regeling vast te stellen technisch protocol. Echter,
de JTS, noch het opvolgende technisch protocol (aangeduid als ‘ETSI.nl’), zijn ooit bij ministeriële
regeling vastgesteld.
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4.5. Informatiebeveiliging en kwetsbaarheidsanalyse

Voorschriften omtrent informatiebeveiliging door de politie

Relevante nationale regelgeving

Tot nog toe heb ik steeds de verplichtingen van de vergunninghoudende
netwerkoperators bij het realiseren van telefoontaps in beschouwing genomen.
Daardoor zijn de verplichtingen van de zijde van de opsporingsinstanties
onderbelicht gebleven. Daarover kom ik thans te spreken, mede ter inleiding op
kwesties die de raadsvrouw heeft opgeworpen.

Telefoontaps genereren informatie. Hoe dient de politie met die informatie om te
gaan? Welke mate van zorgvuldigheid moet worden betracht bij de verkrijging en
de bewaring ervan?
Niet in geding is dat de interceptie van telefoonverkeer wordt bestreken door art.
8 EVRM, art. 17 IVBPR en art. 10 Grondwet. Opsporingsinstanties dienen (dus) bij
het verkrijgen en bewaren van telefoontaps toepassing te geven aan een geldende
wettelijke regeling die een inbreuk op de privacy legitimeert. Zij moeten zorgvuldig
omgaan met aldus verkregen privacygevoelige gegevens van derden.93 De
vastgelegde gegevens betreffen immers een persoonsregistratie. In de relevante
periode (september 1997 - maart 1998) legden wet- en regelgeving de houder van
een persoonsregistratie op het terrein van informatiebeveiliging een zorgplicht op.
Ik licht dat kort toe met een globale beschrijving van de toepasselijke lagere
regelgeving, waarbij ik de hogere regelgeving bekend veronderstel.

Een overheidsbrede aspecifieke regeling betrof sedert 1 januari 1995 het Besluit
voorschrift

informatiebeveiliging

rijksdienst

1994

(VIR).94

De

Regeling

informatiebeveiliging politie,95 die op 1 april 1997 in werking is getreden, vormde
daarvan een ‘lex specialis’, aldus de toelichting ervan. De toelichting op de Regeling
informatiebeveiliging politie vermeldt over de grondslag van die door mij
genoemde zorgplicht het volgende:

93

Zie o.a. EHRM 2 augustus 1984, Appl. Nr. 8691/79, Malone vs. UK.
Besluit van 22 juli 1994, Stcrt. 1994, 173.
95 Regeling informatiebeveiliging politie d.d. 17 maart 1997, Stcrt. 1997, 60.
94
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“Op grond van artikel 7, tweede lid, juncto artikel 1, onderdeel f, sub 1 en 2
van de Wet politieregisters en op grond van artikel 8 juncto 1 van de Wet
persoonsregistraties is de beheerder dan wel de houder (in praktijk de
korpsbeheerder dan wel de Minister van Justitie) verplicht te zorgen voor de
nodige voorzieningen van technische en organisatorische aard ter beveiliging
van een persoonsregistratie tegen verlies of aantasting van gegevens en
tegen onbevoegde kennisneming, wijziging of verstrekking daarvan.”96
Concreet antwoord op de vraag op welke wijze die zorgplicht moest worden
nagekomen gaf de regelgeving eind jaren negentig niet. De regeling zelf voorzag
onder meer in het opstellen van een informatiebeveiligingsplan door degene die
verantwoordelijk was voor het informatiebeveiligingsbeleid (de korpsbeheerder
c.q. de minister van Justitie). In zo’n plan moest melding worden gemaakt van alle
beveiligingsmaatregelen of de vindplaatsen daarvan die voor een informatiesysteem van kracht waren.97 Ook voorzag de regeling in een kwetsbaarheidsanalyse, zoals de hierna besproken A&K-analyse van PricewaterhouseCoopers uit
2003.

Posterieure regelgeving

Ná de voor het herzieningsonderzoek relevante periode (september 1997 – maart
1998), namelijk in december 2001, is als onderdeel van het stelsel van de aanpak
van informatiebeveiliging door de politie een Leidraad Basisbeveiligingsniveau
Nederlandse Politie opgesteld.98 In 2004 zag een bijlage II bij de Regeling
informatiebeveiliging politie het licht, te weten de Normstelling inrichting
interceptiefaciliteiten.99, 100

Het

Besluit

beveiliging

gegevens

aftappen

96

Zie de toelichting bij de regeling in de vorige voetnoot, onder het kopje “Juridisch kader”.
Mij is niet bekend geworden of tijdens de relevante periode zo’n informatiebeveiligingsplan heeft
bestaan. Ik vermoed van niet. Het hierna te bespreken rapport van PricewaterhouseCoopers uit 2003
meldt expliciet dat “Voor alle interceptie organisaties geldt dat er geen informatiebeveiligingsbeleid
is vastgelegd” (p. 27).
98 Niet gepubliceerd. De raadsvrouw heeft deze bijlage als productie 1 overgelegd bij haar brief van 5
maart 2012.
99 Niet gepubliceerd. De raadsvrouw heeft deze als bijlage als productie 4 overgelegd bij haar brief
van 5 maart 2012. De normstelling vormt bijlage II bij de Regeling informatiebeveiliging politie.
Daartoe is art. 6a ingevoegd met ingang van 10 september 2004. Zie Wijziging Regeling
informatiebeveiliging politie, d.d. 30 augustus 2004, Stcrt. 2004, 172. Ik heb niet kunnen
reconstrueren op welke gronden de raadsvrouw zich (in haar brief van 5 maart 2012, p. 7) afvraagt
waarom deze normstelling bij inwerkingtreding reeds zou zijn vervallen. De normstelling is nog steeds
van kracht.
100 Over de totstandkoming van deze normstelling schrijft Jaspers in zijn brief van 20 augustus 2015,
antwoord op de vragen 30 en 31, p. 5: “De normstelling van de inrichting van interceptiefaciliteiten is
97
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telecommunicatie101 trad (grotendeels) in werking op 1 juni 2005.102 In dit besluit
zijn overigens op het terrein van de beveiliging van telecommunicatiegegevens
uitsluitend verplichtingen vastgelegd voor de ‘aanbieder van een openbaar
telecommunicatienetwerk of van een openbare telecommunicatiedienst’ (hier: de
netwerkoperator) en niet voor overheidsinstanties.

Informatiebeveiliging en het onderzoeksthema van het herzieningsonderzoek

De raadsvrouw beroept zich bij brief van 5 maart 2012 voor een groot deel op deze
hiervoor

genoemde

‘posterieure’

regelingen

met

betrekking

tot

informatiebeveiliging. Ik benadruk hier dat die regelingen gedurende de relevante
periode (september 1997 – maart 1998) nog niet in werking waren getreden, en
telkens geruime tijd nadien tot stand zijn gebracht. Ik zal hierop dan ook niet dieper
ingaan.
Bovendien brengen deze regelingen ons binnen het bestek van de herzieningszaak
ook om een andere reden niet veel verder. Het is vanzelfsprekend onwenselijk
indien het risico bestaat dat onbevoegden kennisnemen van de inhoud van de
vertrouwelijke telecommunicatie van een onderzoekssubject. Daarmee is de
exclusiviteit van zijn telecommunicatie niet langer gewaarborgd. De enkele
kennisneming door onbevoegden doet echter op zichzelf niet af aan de
betrouwbaarheid, authenticiteit en/of integriteit van de interceptieresultaten.
Alleen op die drie aspecten is het thema van dit herzieningsonderzoek afgestemd.

opgesteld ten tijde van het PWC onderzoek en afgerond met de kennis van het PWC-rapport. (…). De
normstelling inrichting interceptiefaciliteiten is als PIDS activiteit opgesteld. (…). De A&K-analyse en
de normstelling voor de inrichting van interceptiefaciliteiten zijn projectstappen van de centralisatie
van de tapkamers. (…).”
101 Besluit van 28 oktober 2003, houdende regels betreffende door aanbieders van openbare
telecommunicatienetwerken of openbare telecommunicatiediensten te treffen beveiligingsmaatregelen ten aanzien van gegevens betreffende het aftappen en opnemen van telecommunicatie
(Besluit beveiliging gegevens aftappen telecommunicatie), Stb. 2003, 472. Met ingang van 1
september 2009 wordt dit besluit “Besluit beveiliging gegevens telecommunicatie” genoemd. Zie
Besluit van 11 augustus 2009, houdende wijziging van het Besluit beveiliging gegevens aftappen
telecommunicatie in verband met het bewaren van telecommunicatiegegevens (Besluit beveiliging
gegevens telecommunicatie), Stb. 2009, 350.
102 Zie art. III (en toelichting) van het Besluit van 8 maart 2005, houdende enkele technische
wijzigingen van het Frequentiebesluit en het Besluit beveiliging gegevens aftappen telecommunicatie,
alsmede een wijziging van het Besluit medegebruik omroepzendernetwerken teneinde het regime
van medegebruik uit te breiden tot aanbieders van antenne-opstelpunten die bestemd zijn voor
omroep, Stb. 2005, 142. Art. 4, eerste lid, van (thans) het Besluit beveiliging gegevens
telecommunicatie is nog steeds niet in werking getreden.
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Daarmee resteert uitsluitend de vraag of in de strafzaak van Baybaşin moet worden
aangenomen dat een risico van aantasting of onbevoegde wijziging van het
resultaat van de interceptie van telefoonverkeer heeft bestaan, en zo ja of dát risico
zich heeft gemanifesteerd. Het enkele risico op aantasting of wijziging van de
onderzoeksresultaten is dus niet voldoende. Een dergelijk risico bestaat bij ieder
bewijsmiddel. Alleen wanneer de omvang van dat risico dusdanig is geweest dat
integraal aan de betrouwbaarheid, authenticiteit en/of integriteit van de
onderzoeksresultaten moet worden getwijfeld, zal de rechter naar verwachting in
overweging nemen om dat bewijsmiddel buiten beschouwing te laten. Op
dergelijke kwesties richt het herzieningsonderzoek zich.
Zoals besproken rust(te) op de opsporingsautoriteiten een zorgplicht om het risico
van aantasting of wijziging van het interceptieresultaat in te dammen, zo niet een
geschreven, dan toch wel een ongeschreven zorgplicht. Of de genomen
maatregelen in casu toereikend waren komt hieronder aan de orde, maar daarvoor
is een nadere beschouwing van de posterieure en (vrij globale) regelgeving op het
terrein van informatiebeveiliging niet nodig.
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4.6. De A&K-analyse van PricewaterhouseCoopers

Beschrijving

Registeraccountants van het

accountantskantoor PricewaterhouseCoopers

voltooiden op 25 augustus 2003 hun rapportage, genaamd “A & K-analyse op een
vijftal interceptie organisaties en -systemen” (hierna: het PwC-rapport).103 Het
rapport, dat als bijlage was gevoegd bij een brief van de minister van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties van 5 december 2003 aan de voorzitter van de Tweede
Kamer der Staten-Generaal, betreft het verslag van een kwetsbaarheidsanalyse die
is verricht op een viertal van verschillende producenten afkomstige
tapkamersystemen die op dat moment in gebruik waren voor de interceptie van
(vast en mobiel) telefoonverkeer, alsook op een (vijfde) faciliteit voor het
onderscheppen van internetverkeer. De opdrachtgever was het stafbureau van het
Platform

voor

interceptie,

decryptie

en

signaalanalyse

(PIDS),104

een

samenwerkingsverband van instanties binnen het overheidsapparaat. De
aanleiding waren volgens het PwC-rapport negatieve publicaties over diverse
aspecten van het tappen, waarna de minister van Justitie en de minister van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties hadden besloten tot een beoordeling van
de integriteit van het middel. Jaspers meldt hierover:
“Bureau PIDS heeft PWC de opdracht gegeven, Ik heb deel-bijdragen geleverd
aan het vaststellen van het verzoek aan PWC. De A&K-analyse was onderdeel
van het project om de tapkamers te reorganiseren en centraliseren.”105
De doelstelling en reikwijdte van het onderzoek wordt in het PwC-rapport als volgt
omschreven:

103

Bijlage 42 bij het herzieningsverzoek.
Ik citeer Jaspers (over zijn eigen werkzaamheden), antwoordbrief van 20 augustus 2015, p. 2,
antwoord op vraag 2: “PIDS is een samenwerkingsverband op operationeel gebied tussen opsporing,
inlichtingen- en veiligheidsdiensten en het NFI op het gebied van interceptie, decryptie en
signaalanalyse. Op beleidsmatig gebied is het een samenwerkingsverband tussen de ministeries van
AZ, BZK, V&J, Defensie en EZ. Bureau PIDS is het stafbureau van dit samenwerkingsverband. Het
samenwerkingsverband beoogt een efficiëntieslag te maken t.o.v. individueel opererende diensten op
de betreffende onderwerpen.”
105 Jaspers, antwoordbrief van 20 augustus 2015, p. 4, antwoord op vraag 23. Naar ik begrijp doelt
Jaspers daarbij op het Project herziening tapkamers, dat hieronder in het notenapparaat aan de orde
komt.
104
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“Door de opdrachtgever is een vijftal interceptie organisaties en bijbehorende
interceptie systemen aangewezen, waarvan een viertal ingericht is voor het
afluisteren van circuit gebaseerde verkeer (PSTN, ISDN en GSM) en een enkele
voor het afluisteren van Internetcommunicatie. De doelstelling van het
onderzoek is een beoordeling of de wijze waarop de informatiebeveiliging –
waaronder we in onderzoek verstaan de bescherming van de integriteit,
authenticiteit en exclusiviteit van gegevens – in dit vijftal interceptie
organisaties en de bijbehorende interceptie systemen is ingericht, voldoende
toereikend is om toegang tot en mogelijke manipulatie van de informatie
door onbevoegde derden in deze interceptie systemen te voorkomen. (…). Het
onderzoek stelt zich daarbij slechts ten doel een overzicht te geven van de
beveiliging bij het vijftal interceptie organisaties en -systemen en rapporteert
daarom niet over individuele interceptie organisaties en -systemen.”106
De reikwijdte en de werkwijze worden in de managementsamenvatting van het
PwC-rapport als volgt omschreven:
“De reikwijdte van het onderzoek omvat primair een beoordeling van de
volgende twee typenmaatregelen in opzet:
*
Maatregelen rond het beheer van de interceptie systemen bij de
interceptie organisaties.
*
Technische beveiliging van de interceptie systemen. De technische
beveiliging van een (interceptie) systeem dient een solide basis te
vormen voor de beheersing daarvan binnen een interceptie
organisatie. Wij merken op dat wij de interceptie systemen hebben
beoordeeld zoals ze door de interceptie organisatie zijn afgenomen van
de fabrikant. Eventuele optioneel leverbare beveiligingsmaatregelen
zijn niet meegewogen in ons oordeel.
In aanvulling op de beoordeling van de opzet van de genoemde maatregelen,
is een beperkt aantal indicatieve inspecties uitgevoerd naar het bestaan en
de werking hiervan. Voor beide typen maatregelen zijn als onderdeel van het
onderzoek eerst eisen opgesteld, resulterende in een checklist die afgestemd
is met de opdrachtgever. Deze checklist vormde de criteria waartegen de
beveiliging van interceptie systemen en hun beheer door de interceptie
organisaties zijn beoordeeld. De feitelijke beoordelingen tegen de checklist
hebben plaatsgevonden op basis van interviews met medewerkers van de
interceptie organisaties en de fabrikanten van de interceptie systemen. In
aanvulling hierop zijn beperkte indicatieve inspecties uitgevoerd inzake
bestaan en werking op zowel de interceptie systemen als het beheer
daarvan.”107

106
107

PwC-rapport, p. 4.
Zie PwC-rapport, p. 10.
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De hoofdconclusie luidt:
“2.2 Hoofdconclusie
Tijdens ons onderzoek hebben we bij alle van het vijftal onderzochte
interceptie organisaties belangrijke hiaten aangetroffen in zowel het beheer
van het interceptie systeem door de interceptie organisatie als in de
technische beveiliging van de interceptie systemen zelf. Dit betekent dat er
bij alle onderzochte interceptie organisaties risico’s bestaan die direct kunnen
leiden tot inzage, verandering of (niet) verwijdering van geïntercepteerde
informatie of daarmee samenhangende meta-informatie (zoals
verkeersgegevens) in hun interceptie systeem door onbevoegde derden.
Adressering van dergelijke risico’s dient naar onze mening direct te worden
aangevangen. Deze risico’s en aanbevelingen hieromtrent zijn in beknopte
vorm beschreven in Paragraaf 2.2.1 (inzake het beheer) en Paragraaf 2.2.2
(inzake de technische beveiliging) en in uitgebreide vorm in Hoofdstuk 3.”108
De hoofdconclusie wordt gevolgd door de volgende ingekaderde waarschuwing:
“In hoeverre de genoemde risico’s ook daadwerkelijk hebben geleid tot
misbruik, is gelet op het doel van het onderzoek niet onderzocht. Een
mitigerende omstandigheid bij de ontoereikendheid van de technische
beveiliging is dat de interceptie systemen worden ingezet binnen
gecompartimenteerde omgevingen bij de politie zodat de hieraan
gerelateerde risico’s primair van politie-interne aard zijn.”109
De vraag rijst hoe deze hoofdconclusie is onderbouwd voor zover betreffende de
mogelijkheid van “verandering (…) van geïntercepteerde informatie of daarmee
samenhangende meta-informatie (zoals verkeersgegevens) (…) door onbevoegde
derden”. Ik maak daartoe melding van de volgende passages uit het rapport.
“2.2.2.1. Algemene conclusie inzake de technische beveiliging van de
interceptie systemen
Voor het merendeel van de onderzochte interceptie systemen (drie van de
vijf) is het fundament van de technische beveiliging ontoereikend. In alle
gevallen is dit het gevolg van het feit dat het interceptie systeem voor het
afdwingen van beveiliging op cruciale wijze vertrouwt op de (lokale)
cliëntsoftware op de uitwerkstations. Personen met logische toegang tot
uitwerkstations of het netwerk (zoals, maar niet beperkt tot, gewone
gebruikers) zijn in principe in staat tot:
108
109

PwC-rapport, p. 11.
PwC-rapport, p. 11.
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 Onbevoegde inzage van getapte boodschappen.
 Onbevoegde wijziging of vernietiging van getapte boodschappen.
 Onbevoegde wijzigingen in autorisaties in het interceptie systeem.
 Onbevoegde wijziging of vernietiging van log gegevens.
In een enkel geval is het zelfs relatief eenvoudig mogelijk gebleken om
beschikking te krijgen over het wachtwoord van de beheerder zodat verdere
manipulatie kan plaatsvinden vanuit de standaard uitwerksoftware. We
merken op dat deze constatering in het bijzonder betekent dat indien een van
de bedoelde interceptie systemen meerdere gebruikersgroepen bedient, dat
dan de compartimentering van tapgegevens derhalve niet gegarandeerd is:
er kan niet worden uitgesloten dat de ene gebruikersgroep toegang kan
verkrijgen tot de gegevens van de ander. Een van de bedoelde interceptie
systemen werd gebruikt in een dergelijke opzet.
(…).
2.2.2.3. Conclusie inzake waarborg en controle
Het waarborgen en controleerbaar maken van de integriteit en authenticiteit
van getapte boodschappen bij binnenkomst, archivering alsmede bij export
naar een medium voor gebruik in de rechtszaal is een belangrijke functionele
eis voor interceptie systemen. Deze eis wordt onvoldoende ondersteund door
de onderzochte interceptie systemen. In bijna alle gevallen wordt vertrouwd
op de logische of fysieke beveiliging van het medium waar de boodschappen
zich op bevinden en in sommige gevallen wordt additioneel vertrouwd op
zogenaamde ‘proprietary’ bestandsformaten en opslagsystemen. Ook gezien
het vorige punt110 is dit vertrouwen niet terecht. Het gebruik van ‘proprietary’
technieken als onderdeel van beveiliging is gebaseerd op de security by
obscurity hetgeen geen breed geaccepteerd beginsel is.”111
In hoofdstuk 3 van het PwC-rapport is een geanonimiseerde analyse van de
belangrijkste bevindingen gepresenteerd als resultaat van het onderzoek naar de
vijf interceptiesystemen en het beheer daarvan in het tapproces. Ik noem kort en
niet uitputtend enkele daarvan. In onderdeel A (“Configureren van taps”) is
bijvoorbeeld geconstateerd dat voor het merendeel van de interceptieorganisaties
geldt dat gegevens voor de configuratie van een tap, waaronder cryptografische
sleutels, niet beveiligd naar de aanbieder worden gefaxt,112 en dat JTS-sleutels niet
110 Het rapport doelt kennelijk op het volgende

onderdeel van conclusie 2.2.2.2 (p. 13): “Wij adviseren
op te leggen dat bij de technische beveiliging van interceptie systemen het uitgangspunt is dat het
afdwingen van beveiliging moet worden uitgevoerd door processen/computers die vertrouwd kunnen
worden door het interceptie systeem en dus niet door (lokale) cliëntsoftware op de uitwerkstations.
Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van een applicatie (web-)server waar gebruikers op aanloggen
met (web) cliëntsoftware; de applicatie server dwingt de beveiliging af en onderhoudt een
betrouwbare verbinding met de gebruiker. (…).”
111 PwC-rapport, p. 13-14.
112 Conclusie/aanbeveling A1 luidt volledig (inclusief toelichting) (p. 17): “Voor het merendeel van de
interceptie organisaties geldt dat gegevens voor de configuratie van een tap, waaronder
cryptografische sleutels, niet beveiligd naar de aanbieder worden gefaxt.
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‘random’ worden aangemaakt.113 In onderdeel E (“Archiveren”) wordt
geconcludeerd dat voor het merendeel van de interceptieorganisaties geldt dat
volledigheid,

integriteit en authenticiteit van archivering

niet

worden

gewaarborgd.114 In de toelichting op conclusie 1 in onderdeel V (“Beveiliging van
apparatuur en netwerken”) wordt opgemerkt dat incidenteel geldt dat wijzigen of
verwijderen van getapte boodschappen én wijzigen van autorisaties in het
interceptiesysteem mogelijk is.115 Conclusie 4 van dit onderdeel wijst op incidentele
veiligheidsrisico’s in de communicatie tussen verschillende componenten van
tapkamersysteem en de uitwerkstations.116 Onderdeel X (“Netwerktoegang”) wijst
De cryptografische sleutels die gebruikt worden voor communicatiebeveiliging met de aanbieder,
worden tezamen met het telefoonnummer (of IMEI) van het te tappen individu en het ISDN-subadres
van de interceptie organisatie, op het voorblad van de fax aan de aanbieder gefaxt. Alle gegevens op
een fax vormt een risico voor de vertrouwelijkheid in het geval van onjuiste routering (foutief nummer)
of onderschepping door ongeautoriseerde derden.
Wij adviseren gebruik te maken van cryptografische apparatuur of software voor de beveiliging van
de communicatie vanuit de interceptie organisatie inzake tapgegevens.”
113 Conclusie/aanbeveling A2 luidt volledig (inclusief toelichting) (p. 17): “Voor het merendeel van de
interceptie organisaties geldt dat JTS-sleutels niet random worden aangemaakt.
De cryptografische sleutels die gebruikt worden voor communicatiebeveiliging met de aanbieder
worden in veel gevallen handmatig gegenereerd. Hierbij wordt bovendien een klein alfabet, bestaande
uit hoofdletters en cijfers, gebruikt. Handmatig genereren heeft als risico dat, door het herhaaldelijk
gebruik van patronen, sleutels makkelijk te achterhalen zijn door ongeautoriseerde derden. Door het
gebruik van het alfabet bestaande uit hoofdletters en cijfers kunnen cryptografische sleutels van het
gebruikte type op een snelle PC in enkele dagen worden gekraakt.
Zolang het gebruikte type cryptografische sleutels (‘JTS’) wordt gebruikt adviseren wij gebruik te
maken van een (random)-sleutelgenerator waarbij in principe elke mogelijke sleutel voor kan komen,
dus niet alleen die opgebouwd zijn uit hoofdletters en cijfers.”
114 Conclusie/aanbeveling E1 luidt volledig (inclusief toelichting) (p. 21): “1. Voor het merendeel van
de interceptie organisaties geldt dat volledigheid, integriteit en authenticiteit van archivering niet
worden gewaarborgd. Binnen de interceptie organisaties waar getapte boodschappen worden
gearchiveerd zijn geen mechanismen in werking waarmee de integriteit en authenticiteit van de
gearchiveerde getapte boodschappen wordt gewaarborgd. Wij adviseren de integriteit en
authenticiteit van archivering te waarborgen door een betrouwbaar controlegetal te berekenen over
de inhoud van binnenkomende getapte boodschappen en overeenkomst met het controlegetal van de
gearchiveerde getapte boodschappen te controleren.”
115 Conclusie/aanbeveling V1 luidt volledig (inclusief toelichting) (p. 33): “1. Incidenteel geldt dat
gebruikers binnen de tapapplicatie toegang hebben of kunnen verkrijgen tot getapte boodschappen
waarvoor zij niet geautoriseerd zijn.
Voor het merendeel van de in gebruik zijnde interceptie systemen geldt dat gebruikers (met account)
zichzelf of anderen rechten en toegang kunnen toe-eigenen tot getapte boodschappen en delen van
het systeem waarvoor zij niet zijn geautoriseerd. In alle gevallen geldt dat met deze toegangsrechten
getapte boodschappen ingezien kunnen worden, waardoor de exclusiviteit is aangetast. Incidenteel
geldt dat wijzigen of verwijderen van getapte boodschappen én wijzigen van autorisaties in het
interceptie systeem mogelijk is. Dit is een risico voor de exclusiviteit, authenticiteit en integriteit van
het interceptie systeem en de getapte boodschappen.
Wij adviseren dat interceptie organisaties maatregelen implementeren die iedere vorm van
netwerktoegang anders dan functioneel noodzakelijk uitsluit.”
116 Conclusie/aanbeveling V4 luidt volledig (inclusief toelichting) (p. 34): “4. Incidenteel geldt dat de
onderlinge communicatie tussen componenten van het interceptie systeem en de communicatie met
de uitwerkstations niet goed is beveiligd. Door de afwezigheid van versleuteling van gegevens tijdens
communicatie en door afwezigheid van een trusted netwerk ten behoeve van de communicatie, is niet
gewaarborgd dat communicatie alleen leesbaar is voor de bedoelde ontvanger. Incidenteel geldt
tevens dat bij authenticatie tussen de verschillende componenten (inclusief uitwerkstations) niet
gegarandeerd is dat gecommuniceerd wordt met de juiste apparatuur. Dit vormt een risico voor de
exclusiviteit van de getapte boodschappen. Incidenteel geldt dat het mogelijk is vanaf geautoriseerde

232
Onderdeel 4. De normering van mobiele telecommunicatie en interceptie

Conclusie inzake 11-02065 H

op een risico dat is verbonden aan toegang tot de database die (slechts) wordt
afgeschermd met cliëntsoftware.117 In onderdeel Y (“Encryptie”) wordt erop
gewezen dat het dataverkeer tussen de verschillende componenten van het
interceptiesysteem niet adequaat versleuteld wordt.118

De officiële reactie op het PwC-rapport

De raadsvrouw besteedt in het herzieningsverzoek relatief veel aandacht aan de
reactie die het PwC-rapport van officiële zijde heeft opgeroepen. Zo wijst de
raadsvrouw op een persbericht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties van 8 december 2003, waaruit zij ruimhartig citeert.119 Uit deze
reactie op het PwC-rapport valt op te maken dat de rijksoverheid het PwC-rapport

werkstations alle getapte boodschappen in te zien, te wijzigen en te verwijderen. Wij adviseren
maatregelen te implementeren die waarborgen dat de onderlinge communicatie tussen componenten
van het interceptie systeem en de communicatie met de uitwerkstations is beveiligd. Tevens adviseren
wij toegang tot het netwerk van buitenaf slechts toe te staan vanaf specifieke vooraf gedefinieerde
netwerkadressen.”
117 De toelichting op conclusie X1 luidt (p. 35): “Voor het merendeel van de onderzochte interceptie
systemen geldt dat personen met logische toegang tot uitwerkstations of het netwerk (zoals, maar
niet beperkt tot, gewone gebruikers) zichzelf of anderen rechten en toegang kunnen toe-eigenen tot
getapte boodschappen en delen van het interceptie systeem waarvoor zij niet zijn geautoriseerd. In
alle gevallen is dit het gevolg van het feit dat het interceptie systeem voor het afdwingen van
beveiliging op cruciale wijze vertrouwt op de (lokale) cliëntsoftware op de uitwerkstations. Meer in het
bijzonder; in alle gevallen wordt gebruik gemaakt van een centrale database waar de volledige lees en
schrijf toegang toe wordt afgeschermd door de cliëntsoftware. Theoretisch gezien is dit een zwakke
opzet, die bovendien in alle gevallen praktisch eenvoudig omzeild bleek te kunnen worden. In alle
gevallen geldt dat met deze toegangsrechten op de database in principe: onbevoegde inzage van
getapte boodschappen mogelijk is, onbevoegde wijziging of vernietiging van getapte boodschappen
mogelijk is, onbevoegde wijzigingen in autorisaties in het interceptie systeem mogelijk zijn, en
onbevoegde wijziging of vernietiging van log gegevens mogelijk is. Incidenteel is het zelfs relatief
eenvoudig mogelijk om beschikking te krijgen over het wachtwoord van de beheerder zodat verdere
manipulatie kan plaatsvinden vanuit de standaard uitwerk software. We merken op dat deze
constatering in het bijzonder betekent dat indien een van de bedoelde interceptie systemen meerdere
korpsen of diensten bedient dat dan de compartimentering van tapgegevens derhalve niet
gegarandeerd is: er kan niet worden uitgesloten dat de ene organisatie toegang heeft tot de gegevens
van de ander. Een van de bedoelde interceptie systemen werd gebruikt in een dergelijke opzet.”
118 Conclusie Y1 luidt met gedeeltelijke toelichting (p. 36): “Voor het merendeel van de onderzochte
interceptie systemen geldt dat het data verkeer tussen de verschillende componenten van het
interceptie systeem niet adequaat versleuteld wordt. Indien data verkeer niet versleuteld worden
kunnen onder meer wachtwoorden worden onderschept. Door het nemen van alternatieve
maatregelen is het mogelijk om het data verkeer ook zonder encryptie goed te beveiligen. Een
voorbeeld hiervan is om het data verkeer over een trusted netwerk te laten plaatsvinden. Het
ontbreken van adequate beveiliging van data verkeer tussen de componenten van een interceptie
systeem is in de eerste plaats een risico voor de exclusiviteit. Bescherming tegen risico’s voor de
authenticiteit en de integriteit van het interceptie systeem en de getapte boodschappen in deze
interceptie systeem is tevens niet gewaarborgd.”
119 Herzieningsverzoek, p. 43-44. Het persbericht is als bijlage 42A bij het herzieningsverzoek gevoegd.
Zie ook de schriftelijke weergave van de mondelinge toelichting van de raadsvrouw d.d. 7 februari
2012, p. 4-5, en zie de brief van de raadsvrouw van 5 maart 2012, p. 6-7, waarin zij naar aanleiding
van vragen van de Hoge Raad wederom dit rapport aansnijdt.
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serieus heeft genomen. Daarvoor zijn goede redenen. Er zijn echter geen
aanwijzingen dat de officiële reactie op het PwC-rapport voortkomt uit een
zelfstandige verificatie van de conclusies daarvan, bijvoorbeeld door het verrichten
van eigen onderzoek ter zake.120 Het persbericht waaruit de raadsvrouw citeert
ondersteunt het PwC-rapport op zichzelf niet; het is juist andersom: het persbericht
steunt op het PwC-rapport. Het ministeriële persbericht geeft daarmee niets meer
en niets minder dan blijk van de kennisneming van het PwC-rapport en het
verstandige voornemen om daaraan gevolgen te verbinden. Een verdere
bespreking van het persbericht, en met name van de vraag of het persbericht een
correcte samenvatting geeft van de inhoud en conclusies van het PwC-rapport,
heeft dan ook geen toegevoegde waarde. Ik richt mij daarom uitsluitend op ‘the
best evidence’, te weten het brondocument: het PwC-rapport zelf.

Een bespreking van het PwC-rapport

De inhoud van het PwC-rapport bevestigde Jaspers (PIDS) in zijn vermoeden “dat
niet alle tapkamers meer ingericht waren naar de stand der techniek.”121 De
verschijning van het PwC-rapport vormde een prikkel voor nieuwe regelgeving op
het punt van informatiebeveiliging.122 Bovendien bleek het rapport een stimulans
voor een voortgang op de weg naar de centralisering van de faciliteiten voor de
interceptie van telecommunicatie binnen het Nederlandse politieapparaat.123
120

Jaspers schrijft dan ook bij antwoordbrief d.d. 20 augustus 2015, antwoord op vraag 28, p. 5: “Ik
kan de conclusies onderschrijven in de zin dat ze ons vermoeden bevestigen dat een aantal tapkamers
DIRR/PIDS niet naar de stand der techniek ingericht waren. Ik kan de conclusies niet onderschrijven in
de zin dat ik het onderzoek van PWC voor de betreffende tapkamers heb overgedaan en dit zelf heb
geconstateerd.”
121 Zie Jaspers, antwoordbrief d.d. 20 augustus 2015, antwoord op vraag 25, p. 4. Zie ook zijn
antwoorden op vragen 27-29, p. 4-5.
122 De invoering van de Normstelling inrichting interceptiefaciliteiten in 2004 hangt rechtstreeks
samen met de verschijning van het PwC-rapport. Zie Jaspers, antwoordbrief d.d. 20 augustus 2015,
antwoord op de vragen 30 en 31, p. 5: “De normstelling van de inrichting van interceptiefaciliteiten is
opgesteld ten tijde van het PWC onderzoek en afgerond met de kennis van het PWC-rapport. (…). De
normstelling inrichting interceptiefaciliteiten is als PIDS activiteit opgesteld. (…). De A&K-analyse en
de normstelling voor de inrichting van interceptiefaciliteiten zijn projectstappen van de centralisatie
van de tapkamers. (…).”
123 Zie Jaspers, antwoordbrief d.d. 20 augustus 2015, antwoord op vraag 23, p. 4: “De A&K-analyse
was onderdeel van het project om de tapkamers te reorganiseren en centraliseren” (onderstreping
DA), en zijn antwoord op vraag 30, p. 5: “Zoals het persbericht van 8 december aangeeft heeft het
PWC rapport geleidt tot een brief van BZK aan alle politieregio’s vergezeld van een normstelling voor
de inrichting van interceptiefaciliteiten waarin beschreven staat met welke aanpak de omissies door
PWC geconstateerd voorkomen moeten worden. Tevens is het project om de tapkamers te
centraliseren verder vorm gegeven en praktisch in gang gezet. Ook zijn bij de bestaande tapkamers
oplossing aangebracht om een aantal zaken op de korte termijn aan te pakken.”
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In deze herzieningszaak is de vraag aan de orde of (ook nog) rechtsgevolgen moeten
worden verbonden aan het PwC-rapport. De verdediging van Baybaşin presenteert
dit rapport op zichzelf als zelfstandige grond voor de herziening van de veroordeling
van Baybaşin. Het PwC-rapport heeft echter niet specifiek betrekking op de
Baybaşin-zaak. De vraag die de raadsvrouw daarmee opwerpt is dus in de kern
genomen meer algemeen van aard. De vraag is of uit enkel het PwC-rapport reeds
volgt dat alle resultaten van telefoontaps voorafgaand aan de implementatie van
nieuwe regelgeving c.q. de inrichting van vernieuwde faciliteiten voor de
interceptie van telecommunicatie als onbetrouwbaar moeten worden aangemerkt,
en dus onbruikbaar voor de bewijsvoering in alle strafzaken waarin het
opsporingsonderzoek liep in de jaren voorafgaande aan (om en nabij) 2004/2005.

Alvorens die vraag uitdrukkelijk te bespreken in paragraaf 4.7, stel ik hier eerst
puntsgewijs meer algemene beschouwingen omtrent het PwC-rapport aan de orde:
(1).

Het PwC-rapport is niet opgemaakt uit het oogpunt van feitenvaststelling ten
behoeve van een concrete strafzaak. Het is opgemaakt door accountants en
heeft als oogmerk het verrichten van een algemene risicoanalyse.

(2).

Het PwC-rapport roept veel vragen op waarvan het antwoord wordt
opengelaten. Zoals gezegd bevat hoofdstuk 3 van het PwC-rapport conclusies
en aanbevelingen in geanonimiseerde vorm. Aan het rapport valt dan ook
niet te ontlenen op welke bevindingen deze conclusies en aanbevelingen
specifiek zijn gestoeld en hoe die bevindingen tot stand zijn gekomen.

(3).

De conclusies van het PwC-rapport hebben uitsluitend betrekking op het
bestaan van mogelijke risico’s voor kennisneming van de inhoud van
telefoontaps door onbevoegden en (soms) voor misbruik ervan. Het bestaan
van daadwerkelijk misbruik is niet onderzocht.124

Zie over de historische ontwikkeling van de tapkamerfaciliteiten in Nederland: Van den Heuvel,
achtergrondrapport, hoofdstuk 2, p. 20, en hoofdstuk 10, paragraaf 10.3, p. 13-17.
De centralisering en modernisering van de tapkamerfaciliteiten in Nederland was overigens reeds
enkele jaren voorafgaande aan het PwC-onderzoek in gang gezet binnen het bestek van het Project
herziening tapkamers. “9/11” vormde de prikkel voor de versnelling van het Project herziening
tapkamers bij wijze van Actie nr. 15 van het Actieplan terrorismebestrijding en veiligheid, die was
gevoegd bij de ministeriële brief van 5 oktober 2001 aan de voorzitter van de Tweede Kamer,
Kamerstukken II 2001/02, 27 925, nr. 10, zie met name p. 11.
124 Zie de hierboven reeds geciteerde ‘ingekaderde waarschuwing’ onder de hoofdconclusie van het
PwC-rapport, p. 11. Zie ook Jaspers, antwoordbrief d.d. 20 augustus 2015, antwoord op vraag 29, p.
5: “Er was en is geen reden vanuit PIDS of PWC aan te nemen dat er ook feitelijk onbevoegd toegang
heeft plaats gevonden. Het gaat hier om de theoretische situatie dat er onbevoegd toegang zou zijn
verkregen tot de ruimte van de tapkamerapparatuur. Een derde met een hogere technische opleiding
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(4).

Vanwege de geanonimiseerde vorm waarin hoofdstuk 3 van het PwC-rapport
is gepubliceerd, valt niet na te gaan op welke specifieke tapkamersystemen
deze conclusies en aanbevelingen het oog hebben. Het is daarmee de vraag
of en zo ja in welke mate het PwC-rapport relevantie heeft voor het
herzieningsonderzoek; dat laatste is immers specifiek gericht op onderzoek
naar (de mogelijkheid van) misbruik binnen de tapkamersystemen die
daadwerkelijk in de Baybaşin-zaak zijn ingezet. De onderscheidene merken
tapkamersystemen kunnen wat betreft architectuur en toegepaste
technologie sterk verschillen, en er mag niet zonder meer worden
aangenomen dat die verschillen irrelevant zijn voor de kwesties die
onderwerp zijn van dit herzieningsonderzoek.125

Deze laatste kwestie is in het herzieningsonderzoek uitdrukkelijk onder ogen
gezien. Ik sta hierbij thans langer stil.
Jaspers heeft over de verhouding tussen de door PwC geanalyseerde tapkamers en
de daaraan voorafgaande generatie tapkamers het volgende opgemerkt:
“Voorafgaande aan 2000 waren er óf dezelfde/vergelijkbare tapkamers in
gebruik als in 2003 óf er waren analoge tapkamers (tape/cassette recorders
en printers) in gebruik. Bij de laatste is het plaatsen in een afgeschermde
ruimte het enige dat onbevoegde derden er van kan weerhouden de getapte
informatie te kunnen wijzigen c.q. manipuleren.”126
Ik heb een aarzeling over de accuratesse van deze mededeling van Jaspers, en dit
naar aanleiding van hetgeen Van den Heuvel hierover heeft meegedeeld. Ik citeer
Van den Heuvel:
“Ook hebben de aanvragers de suggestie gedaan dat het accountantsbureau
PricewaterhouseCoopers (PwC) deze tapkamers heeft onderzocht en negatief
beoordeeld. Dit is onjuist. In 2003 heeft PwC een vijftal interceptiefaciliteiten
onderzocht, vier tapkamers van de verschillende op dat moment actieve
en kennis zou zich dan toegang tot het systeem kunnen verschaffen en de informatie in het systeem
kunnen bewerken.”
125 Terzijde, naar mededelingen van Van den Heuvel betroffen de onderzochte tapkamers vier
tapkamers, en wel van producenten Digivox, ATIS, E.A.L. en Verint (de laatste betrof de centrale
tapkamer te Driebergen). Zie Van den Heuvel, hoofdrapport d.d. 8 september 2015, p. 8. Als ik het
goed begrijp werd daarmee in essentie het grootste deel van de 35 Nederlandse tapkamers
gerepresenteerd. Volgens de brief d.d. 15 oktober 2002 van de minister van Justitie aan het College
bescherming persoonsgegevens waren de Nederlandse tapkamersystemen afkomstig van de
producenten ATIS, Digivox, Innovative Design Delft (I.D.D.), E.A.L. en Verint.
126 Jaspers, antwoordbrief d.d. 20 augustus 2015, p.5, antwoord op vraag 34.
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leveranciers en een conversiefaciliteit. De Kislev-tapkamers, de eerste
generatie digitale tapkamers waarmee in de casus van Baybaşin is getapt,
waren op dat moment reeds uitgefaseerd. Wel is een opvolgende tapkamer
van Verint onderzocht. Ook deze tapkamer werkte nog met de gecodeerde
audio-opslag, in tegenstelling tot de drie andere leveranciers.
De constatering van PwC dat zonder aanvullende maatregelen bij drie van de
vijf interceptiefaciliteiten de audio (in theorie) gewijzigd kon worden, was m.i.
dan ook juist. Wijziging van de audio kon echter niet plaatsvinden in de
conversiefaciliteit doordat daarin geen audio werd opgeslagen. Wijziging kon
ook niet plaatsvinden in de tapkamer van Verint doordat daarin de audio
gecodeerd werd opgeslagen en alleen met een speciale hardwaresleutel kon
worden geschreven. De andere drie leveranciers (dan Verint)127 gebruikten
voor opslag van audio een WAV-container met PCM codering; dat is een
open-standaard. Ik kom hieronder nog terug op de gecodeerde vorm van
audio-opslag in de Verint-tapkamers, omdat de door de verdediging
aangezochte hoogleraren Derksen en Grünwald menen dat ik al dan niet
opzettelijk een onjuiste beschrijving heb gegeven van de technologie van de
tapkamer van Verint.”128
Dit citaat van Van den Heuvel heb ik volledig willen weergeven. Daarmee neem ik
een voorschot op de behandeling van de technologie en architectuur van de
analoge en digitale tapkamers die in de Baybaşin-zaak zijn gebruikt. Daarover kom
ik in onderdeel 6 van deze conclusie nader te spreken.
Punt is hier het volgende. Jaspers verklaart met het hierboven weergegeven citaat
– voor zover het digitale tapkamers betreft – dat voorafgaande aan het jaar 2000
(dat wil zeggen: ten tijde van het Baybaşin-onderzoek) “dezelfde/vergelijkbare”
tapkamers in gebruik waren als in 2003 (dat wil zeggen: ten tijde van het PwConderzoek). Daarop moet m.i. echter een belangrijke nuancering worden
aangebracht. Van den Heuvel beschrijft in zijn achtergrondrapport dat in 1999 is
begonnen met de bouw van een grote tapkamer voor de KLPD in Driebergen, die
een jaar later in gebruik is genomen.129 Deze tapkamer is geproduceerd door Verint,
127

Nogmaals, dat betrof volgens Van den Heuvel: Digivox, ATIS en E.A.L.
Van den Heuvel, hoofdrapport d.d. 8 september 2015, p. 14.
129
Van den Heuvel, achtergrondrapport, hoofdstuk 10, p. 13.
Bevestiging hiervan heb ik gevonden in het blad Corps Courant, nr. 8, 15 april 2000: “Op 3 maart
opende J. van den Heuvel [geen familie van de deskundige Van den Heuvel, D.A.], directeur
Opsporingsbeleid van het ministerie van Justitie de zogenaamde 'tapkamer special' bij de DTOO in
Driebergen. In dit centrum kunnen bijzondere communicatienetwerken worden afgetapt om
informatie voor strafrechtelijk onderzoek te krijgen. De opening van de 'tapkamer special' volgt op een
proef van een jaar. Sinds 1997 beschikt het KLPD over een gezamenlijk tapcentrum. Deelnemers zijn
de Bijzondere Opsporingsdiensten, de Rijksrecherche en de meeste recherche-onderdelen van het
KLPD. Nieuwe participant is de politie Brabant Zuid-Oost. Korpschef Raeven en korpschef De Wijs,
tekenden tijdens de opening van de 'tapkamer special' op 3 maart 2000 een convenant om de
samenwerking te bekrachtigen.”
128
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aldus Van den Heuvel.130, 131 Deze tapkamer is één van de vier tapkamers die binnen
het PwC-onderzoek aan een kwetsbaarheidsanalyse is onderworpen, en daarmee
de enige tapkamer van Verint binnen het bereik van die analyse.132
Kortom, de tapkamer van Verint die door PwC onderdeel is gemaakt van de
kwetsbaarheidsanalyse is niet dezelfde als die in gebruik was in de Baybaşin-zaak.
Dat die tapkamers van Verint “vergelijkbaar” waren, aldus Jaspers, is tot op zekere
hoogte wel verdedigbaar.133, 134 Over de technologie van deze Verint-tapkamers
kom ik in onderdeel 6 meer in detail te spreken.
De vraag is echter nog wel of de conclusies in het PwC-rapport in volle omvang
betrekking

hebben

op

die

nieuwe

KLPD-tapkamer

(van

producent

Comverse/Verint) te Driebergen. Zowel in de hoofdconclusie als in enkele van de
relevante onderliggende conclusies uit hoofdstuk 3 van haar rapport doet PwC

De digitale-privacy-organisatie ‘Bits of Freedom’ publiceerde hierover op haar website: “Alle regionale
politiekorpsen hebben nog een eigen tapkamer. Binnen het project herziening tapkamers worden deze
gefuseerd zodat er slechts 3 tapkamers overblijven waar zowel politie als de BVD gebruik van maken.
Voor het beheer van deze 3 mega-tapkamers is de Landelijke Interceptie Organisatie (LIO) opgericht.
Onderdeel van het project is ook het geschikt maken van de tapkamers voor de interceptie van
internet. De eerste van de 3 mega-tapkamers werd in 2000 in gebruik genomen in Driebergen en heeft
een capaciteit van 1000 simultane taps.”
Zie www.bof.nl/2001/10/08/actieplan-terrorismebestrijding-en-veiligheid-interceptietelecommunicatie/, publicatie van 8 oktober 2001.
130 De onderneming Verint kan (voor het doel van dit herzieningsonderzoek) worden vereenzelvigd
met Efrat, Comverse en Comverse Infosystems. Zie hierboven in paragraaf 3.3 van deze conclusie, en
zie Van den Heuvel, achtergrondrapport, hoofdstuk 10, p. 14.
131 Aldus bevestigde Van Dreunen in de begeleidingscommissie. Hij heeft deze tapkamer naar ik sterk
vermoed zelf geïnstalleerd.
132 Bevestiging Van Dreunen.
133 De beide tapkamers van Verint, dus zowel de digitale Kislev 2-tapkamer in Apeldoorn als de nieuwe
centrale tapkamer voor de KLPD te Driebergen, gebruikten de door Verint ontwikkelde AVQSBC-codec
voor de gecodeerde opslag van audiodata, met dien verstande dat het Kislev 2-systeem de
desbetreffende data als audioblokken op de ‘RAW data’-partitie op de MO-schijf van het Kislev 2systeem vastlegde, terwijl de nieuwe centrale tapkamer te Driebergen de audiodata als payload van
beveiligde NVP-containers bewaarde. In geen van beide gevallen is de audio toegankelijk. Ik kom
hierover uitgebreid te spreken in onderdeel 6. Tapkamers van Digivox gebruikten voor de opslag WAVfiles met audio in een ongecomprimeerde indeling (met PCM (d.w.z. pulscodemodulatie)). Dat levert
goede geluidskwaliteit, maar geen beveiliging van de audiodata. Zie Digivox, brief van 16 juli 2015: “In
de DigiVox tapkamer werd de audio onbewerkt opgeslagen zoals aangeleverd door de netwerk
provider (formaat A-law PCM).” Voor opslag bewerkten de tapkamers van E.A.L. de ontvangen data
met deltamodulatie, waarvoor gebruik werd gemaakt van eigen software; zie verslag bezoek aan
E.A.L. d.d. 20 augustus 2013.
134 Terzijde, Van den Heuvel krijgt in dit verband steun uit onverwachte hoek: Van de Ven stelt
namelijk (overigens zonder verdere onderbouwing) in zijn reactie op Van den Heuvel dat Van den
Heuvel in zijn hoofdstuk 10 van het achtergrondrapport niet de digitale tapkamer van de Baybaşinzaak uit 1997/1998 heeft beschreven, maar een recentere tapkamer, namelijk uit 1999. Indien die
mededeling van Van de Ven juist zou zijn, vormt dit een aanwijzing dat PwC conform de mededeling
van Van den Heuvel niet “dezelfde” (lees: een gelijke) tapkamer heeft onderzocht als de tapkamer die
in de Baybaşin-zaak is aangewend. Ik heb dit argument in de hoofdtekst niet opgevoerd omdat ik in
onderdeel 6 van deze conclusie zal betogen dat die mededeling van Van de Ven onjuist is: Van den
Heuvel beschrijft wel degelijk de Baybaşin-tapkamer uit 1997/1998. Bovendien betoog ik niet dat
Jaspers ernaast zit; ik breng alleen naar voren dat de digitale tapkamer uit de Baybaşin-zaak en de
digitale Verint-tapkamer die door PwC in de analyse is betrokken weliswaar niet “dezelfde” zijn, maar
wel tot op zekere hoogte “vergelijkbaar”.
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uitspraken die niet alle onderzochte tapkamers, doch slechts “het merendeel”
daarvan betreffen, waarbij die uitspraken al dan niet vergezeld gaan van de
mededeling: “drie van de vijf”. Kortom, nog daargelaten dat die conclusies in dit
PwC-rapport niet vergezeld gaan van een concrete onderbouwing, valt ook niet in
alle gevallen te achterhalen of de conclusies van PwC überhaupt betrekking hebben
op een digitale tapkamer die “vergelijkbaar” is met de digitale tapkamer in de
Baybaşin-zaak (eveneens van producent Comverse/Verint). Deze onduidelijkheid
relativeert de bruikbaarheid van de conclusies uit het PwC-rapport voor de
herzieningszaak. Punt is namelijk dat de architectuur van de Verint-tapkamer
(indertijd) op essentiële onderdelen afweek van die van de tapkamers van andere
producenten.135
Terzijde, opvolgende tapkamers in gebruik bij de politie betroffen in elk geval tot
2010 telkens tapkamers van Verint.

135

Ik kom hierover in onderdeel 6 te spreken.
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4.7. Samenvatting en: het PwC-rapport als novum?

In dit onderdeel 4 van mijn conclusie heb ik allereerst een inleiding gegeven over
het bestaan en de werkzaamheden van internationale organisaties op het terrein
van telecommunicatie, de ITU en het ETSI. De intellectuele vruchten van deze
organisaties zullen hieronder nog verscheidene malen aan de orde komen.
Inleidend van aard was ook mijn bespreking van de historische ontwikkeling van
het gsm. Alle in de zaak van Baybaşin besproken telecommunicatie werd
afgewikkeld over de gsm-netwerken (2G) van PTT (KPN) en Libertel (Vodafone).
Over de beveiliging van de telecommunicatie over deze netwerken, kom ik in
onderdeel 7 van deze conclusie meer uitvoerig te spreken.
Ik heb de nationale regelgeving besproken die betrekking had op de inachtneming
van de richtlijnen, aanbevelingen en/of specificaties van de ITU en het ETSI, alsook
de nationale regelgeving op het terrein van het tappen van telecommunicatie zoals
die gold ten tijde van de – voor dit onderzoek – relevante periode (september 1997
– maart 1998). Ik heb uitvoerig stilgestaan bij de voorzieningen die waren
neergelegd in de justitiële tapinterface specificatie (JTS), aangezien de raadsvrouw
zich daarop uitdrukkelijk beroept en Van de Ven ongefundeerd en ten onrechte
volhoudt dat de encryptie van ‘call content’ (audio) was voorgeschreven.
Ten slotte heb ik het rapport van PricewaterhouseCoopers (PwC) besproken. Zowel
in het herzieningsverzoek, in de mondelinge toelichting op het herzieningsverzoek
ter zitting van 7 februari 2012, als in de brief van 5 maart 2012 waarmee de
raadsvrouw vragen beantwoordde die haar bij gelegenheid van haar mondelinge
toelichting door de Hoge Raad waren gesteld, presenteert de raadsvrouw het PwCrapport als novum, en dit ter onderbouwing van haar meer algemene stelling dat
bij de interceptie van de mobiele telecommunicatie van Baybaşin geen (correcte)
uitvoering werd gegeven aan de beveiligingsvoorschriften.

Zoals gezegd is een kernvraag of uit het PwC-rapport reeds volgt dat alle resultaten
van telefoontaps voorafgaand aan de implementatie van nieuwe regelgeving c.q.
de inrichting van verbeterde faciliteiten voor de interceptie van telecommunicatie
als onbetrouwbaar moeten worden aangemerkt, en dus onbruikbaar voor de
bewijsvoering in alle strafzaken van vóór (ongeveer) de jaren 2004/2005.
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Die vraag moet naar mijn inzicht ontkennend worden beantwoord. Ik heb hiervoor
in paragraaf 4.6 betoogd dat enkele relativeringen van toepassing zijn op de
bruikbaarheid van het PwC-rapport voor de beoordeling van de in deze
herzieningszaak opgeworpen kwesties. Daarnaar verwijs ik allereerst.

Een belangrijke reden voor het oordeel dat de inhoud van het rapport niet
zelfstandig als novum kan hebben te gelden, is dat het rapport slechts in algemene
termen een beschrijving geeft van risico’s die zijn verbonden aan de wijze waarop
in de politiepraktijk uitvoering is gegeven aan de interceptie van telecommunicatie.
Ik citeer andermaal het PwC-rapport, p. 11:
“In hoeverre de genoemde risico’s ook daadwerkelijk hebben geleid tot
misbruik, is gelet op het doel van het onderzoek niet onderzocht.”
Reeds deze tekstpassage staat eraan in de weg dat het PwC-rapport zelfstandig
als novum kan hebben te gelden. In de enkele mogelijkheid van misbruik, indien
aanwezig,

onderscheiden

de

onderschepping

en

registratie

van

telefoongesprekken zich niet van de vergaring van andersoortig bewijsmateriaal,
zoals celmateriaal, vingersporen, de verklaringen van verdachten en getuigen, en
sporen op de PD. In geen van deze gevallen brengt de enkele mogelijkheid van
misbruik mee dat aan dit bewijsmateriaal categorisch moet worden
voorbijgegaan. Niet valt in te zien op welke gronden dat bij de interceptie van
telefoongesprekken anders zou zijn.

Het enkele risico dat onbevoegden kennis konden nemen van de vertrouwelijke
telecommunicatie van Baybaşin kan evenmin als novum worden bestempeld, ook
niet als moet worden aangenomen dat dit risico zich heeft verwezenlijkt. Zoals
gezegd doet een eventuele inbreuk op de privacy van Baybaşin niet af aan de
betrouwbaarheid, authenticiteit en/of integriteit van het bewijsmateriaal dat tegen
hem is verzameld, terwijl die inbreuk op art. 8 EVRM op zichzelf niet – alsnog – tot
de niet-ontvankelijkheid van het openbaar ministerie zal (kunnen) leiden.136

136

De jurisprudentie van de Hoge Raad inzake het toetsingskader voor de sanctionering van
vormverzuimen als bedoeld in art. 359a Sv, laat ik hier als overbodig onbesproken.
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Ten slotte zijn er sterke aanwijzingen dat wat betreft de technologie van de digitale
tapkamers de conclusies uit het PwC-rapport niet (althans niet in volle omvang) van
toepassing zijn op de digitale tapkamer van producent Verint (Comverse) die tijdens
de relevante periode in gebruik was in het strafrechtelijk onderzoek tegen
Baybaşin.

De conclusies en aanbevelingen uit het rapport vormen om bovenvermelde
redenen geen grond om te oordelen dat het PwC-rapport zelfstandig en zonder
nader onderzoek een novum oplevert. Ik heb de conclusies van het PwC-rapport bij
de beoordeling van het herzieningsverzoek dus niet zonder meer tot uitgangspunt
genomen, maar wél aan de basis gelegd van nader onderzoek naar onder meer de
technische aspecten van het tapkamersysteem. Het rapport is daarom mede de
aanleiding geweest om naar het eventuele bestaan van gronden voor herziening
(technisch) onderzoek te doen verrichten. Het rapport komt echter niet in de plaats
van mijn onderzoek.
Het een en ander neemt niet weg dat de conclusies uit het PwC-rapport kunnen
worden meegewogen bij de vraag of herziening van de veroordeling van Baybaşin
aangewezen is. Met name eventuele manco’s in het management en de
uitvoeringspraktijk

van

interceptie

omtrent

bijvoorbeeld

autorisaties,

wachtwoorden en cryptografische sleutels, neem ik hieronder in aanmerking. Ik
ben hierin echter minder scheutig dan Derksen en de raadsvrouw, die losjes
betogen dat volgens dit PwC-rapport met de toegangsrechten “democratisch en
liberaal” werd omgesprongen,137 respectievelijk dat volgens PwC omgangsrechten
“rijkelijk werden rondgedeeld´.138 Deze kwalificaties worden m.i. niet gedragen door
het PwC-rapport.

De vergelijking die de raadsvrouw trekt met de jurisprudentie van de Hoge Raad139
die aanleiding vond in de bekendwording van structurele manco’s in de uitvoering
van geuridentificatieproeven met daarvoor opgeleide geurhonden, gaat m.i. dan
ook niet op. Indien een geuridentificatieproef niet ‘blind’ wordt uitgevoerd,140 valt

137

Derksen, Stand van Zaken III d.d. 16 oktober 2015, p. 39.
Van der Plas, brief d.d. 30 november 2015, p. 4, sub 7.
139 Zie bijv. HR 22 april 2008, ECLI:NL:HR:2008:BC8789, NJ 2008/591; HR 22 april 2008,
ECLI:NL:HR:2008:BC9637, NJ 2008/592; HR 29 april 2008, ECLI:NL:HR:2008:BC9956, NJ 2008/593,
m.nt. T. Schalken.
140 Het structurele manco in kwestie hield in dat de hondenbegeleider bij de uitvoering van de
geursorteerproef op de hoogte was van de locatie van de drager van het van de verdachte afgenomen
138
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het resultaat van de toepassing van dit instrument niet op bewijswaarde te taxeren.
De ‘logica’ van de proef is immers veronachtzaamd. Eenzelfde conclusie kan echter
niet worden getrokken ingeval het genereren van cryptografische sleutels
handmatig,

en

dus

niet

gerandomiseerd

plaatsvindt.

Mijn

vele

internetwachtwoorden worden bijvoorbeeld ook slechts handmatig gegenereerd,
en dat vormt zeker een veiligheidsrisico. Niettemin is mijn wachtwoordgebruik ook
weer niet zonder enige betekenis.

Al met al brengt het voorgaande mij tot de slotsom dat noch het PwC-rapport, noch
de op de JTS gebaseerde argumenten van de zijde van de verdediging grond geven
voor een herziening van de strafzaak van Baybaşin. Wat betreft de onderbouwing
van de argumenten van de raadsvrouw moet ik bovendien constateren dat met
name op de punten die hier zijn besproken, de informatievoorziening van de zijde
van de deskundige Van de Ven getuigt van ernstige tekortkomingen.

Er resteert echter nog wel een wezenlijke onvolkomenheid waarop Van den Heuvel
heeft gewezen (en die door Van de Ven is overgenomen): in de analoge tapkamer,
die in het justitieel onderzoek tegen Baybaşin in gebruik was van eind september
tot medio november 1997, kon om technische redenen geen toepassing worden
gegeven aan de authenticatieprocedure. Daarop kom ik nog terug in onderdeel 6.
Ook neem ik, zoals gezegd, hieronder op basis van de conclusies uit het PwCrapport aan dat het wachtwoord- en sleutelbeheer mogelijkerwijs de toets der
kritiek niet konden doorstaan. Of dat daadwerkelijk een rol heeft gespeeld in de
Baybaşin-zaak kan niet meer worden nagegaan.
Een kanttekening bij de risicobeoordeling van deze onvolkomenheden is hier nog
wel op haar plaats. Zoals eerder opgemerkt, betroffen de gebruikte ISDNtelefoonverbindingen naar de tapkamer (afgeschermde) ISDN-huurlijnen. Als
gevolg daarvan vormde de verbinding tussen het tapkamersysteem en de DTI bij de

geurmonster in de reeks van dragers van geurmonsters die aan de hond werd aangeboden. Als gevolg
van dit manco kon niet worden uitgesloten dat de hond bij het uitvoeren van de proef was beïnvloed
door (al dan niet bewust afgegeven) signalen van de zijde van de hondenbegeleider. Bovendien
verzuimde de hondenbegeleider in het proces-verbaal van de geursorteerproef melding te maken van
zijn voorafgaande kennis van de locatie van het geurmonster van de verdachte. Ten slotte nam het
geurmonster van de verdachte bovengemiddeld vaak een bepaalde positie in de aangeboden reeks
geurmonsters in, nl. positie 4 en 7, zodat geen sprake leek van een ‘random’ positionering en
waardoor een ‘leereffect’ voor de hond zou kunnen ontstaan.
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netwerkoperator in essentie een fysiek gescheiden telefoonnetwerk waarop door
externen (nagenoeg) niet kon worden ingebroken.
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Onderdeel 5. Inleiding op onderzoekspijler 1
Volledige inhoudsopgave onderdeel 5:

5.1. Doelstelling en uitgangspunten binnen onderzoekspijler 1
De doelstelling van het onderzoek binnen pijler 1
Uitgangspunt 1: een sectie van gespreksvervalsers
Uitgangspunt 2: ouder tapmateriaal
Uitgangspunt 3: het onderzoeksmateriaal is afkomstig van de tapkamers
die in de Baybaşin-zaak zijn gebruikt

5.2. Scenario’s van manipulatie
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5.1. Doelstelling en uitgangspunten binnen onderzoekspijler 1

De doelstelling van het onderzoek binnen pijler 1

Zoals hierboven besproken in onderdeel 3 heeft onderzoekspijler 1 betrekking op
onderzoek naar de tapkamerarchitectuur en -technologie, alsmede naar de
infrastructuur en -technologie voor mobiele telecommunicatie, die in Nederland in
gebruik was voorafgaande aan april 1998.
De resultaten van het onderzoek in pijler 1 dienen een tweeledig doel:
(1).

binnen diezelfde onderzoekspijler 1: het opstellen en evalueren van
zogeheten ‘scenario’s van manipulatie’, teneinde een inschatting te geven
van de mogelijkheden en de waarschijnlijkheden van het vervalsen van
tapmateriaal, en

(2).

binnen onderzoekspijler 2: het interpreteren van de audiofenomenen die
door de verdediging zijn gekandideerd als aanwijzing voor manipulatie. Om
te weten wat een audiofenomeen te betekenen heeft, moet bekend zijn op
welke wijze en onder welke condities audiofenomenen kunnen (zijn)
ontstaan.

In de onderdelen 6 en 7 zullen de resultaten van het onderzoek in pijler 1 worden
besproken. Bij de bespreking van de onderzoeksresultaten doe ik een aantal
aannames, oftewel uitgangspunten, die ik hier expliciteer.

Uitgangspunt 1: een sectie van gespreksvervalsers

Het herzieningsverzoek is voor een niet onbelangrijk deel geënt op de verklaringen
van een informant die X2 wordt genoemd. Zijn verklaring heeft mede aan de basis
gelegen van het onderzoek dat door de tCEAS is uitgevoerd (zie paragraaf 1.3
hierboven). X2 verklaarde:
“(1) Mijn naam is (zwart gemaakt). Mijn volledige personalia zijn bij de heer
Klaas Langendoen bekend. Ik heb hem zowel mijn politie-identiteitsbewijs als
mijn Turkse identiteitsbewijs overlegd. (...)
(3) In deze (…) verklaring heb ik melding gemaakt dat ik persoonlijk getuige
ben geweest van en ook betrokken ben geweest bij zaken die in de jaren 1996
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tot 1998 hebben plaatsgevonden in het door Nederland en Turkije
gezamenlijk uitgevoerde onderzoek in de strafzaak tegen Hüseyin Baybaşin
en die in strijd waren met de wet. Ik heb tegelijkertijd tegen de heer
Langendoen verteld hoe ik werd gedwongen om oude telefoongesprekken
(van Baybaşin) uit de archieven van Turkse politiefunctionarissen en
inlichtingendiensten met door de Turkse en Nederlandse politie verstrekte
nieuwe telefoongesprekken van Baybaşin zodanig met elkaar te mixen en te
manipuleren dat het leek alsof Baybaşin serieuze discussies voerde over
zware delicten.
(4) Ik werd ertoe gedwongen om dit te doen door mijn baas Ferruh Tankuz.
Bij het vervaardigen van de van mij verlangde gemanipuleerde
telefoongesprekken heb ik hulp gekregen van een Turkse amateur artiest en
iemand die werkzaam was bij de Turkse Politieradio.
(5) Ik weet dat deze gemanipuleerde telefoongesprekken in de strafzaak
tegen Hüseyin Baybaşin zijn gebruikt met de bedoeling om aan te tonen dat
hij betrokken zou zijn bij zware criminele delicten waarmee hij in
werkelijkheid niets te maken had. Deze wetenschap is voor mij reden om de
aanmelding van de zaak tegen Hüseyin Baybaşin bij bovengenoemde
commissie ter herbeoordeling te ondersteunen”.1
Bovendien heeft X2 volgens dhr. K. Langendoen, feitenonderzoeker van de
verdediging, meer specifiek verklaard:
“Je zet de stem van een bepaalde persoon in de computer. Je hebt daar drie
of vier programma’s voor. Je vergelijkt dan de stem die je hebt (bijv. van de
acteur) met de stem die je wil creëren. Dan ga je de verschillen in toonhoogte
vergelijken, de hoogte en diepte. Vervolgens ga je die stemmen identiek
maken. Je stemt de frequenties op elkaar af in hoogte, diepte en breedte. Zo
heb ik de verschillende stemmen aangepast om ze te laten lijken op die van
Baybaşin. Je brengt de te veranderen stem op dezelfde frequentie en
toonhoogte als de na te bootsen stem. Als je zover bent ga je aan het accent
werken van een bepaalde gewenste regio in Turkije. Dat pas je ook aan. Op
dit moment is deze sectie bij ons op een zeer geavanceerd niveau werkzaam.
Ik zou geen betere kennen. En dan zet je de stem van de andere stem op de
computer, bijvoorbeeld de amateur acteur stem. Nadat de toonhoogte en
accenten zijn aangepast, las je het gesprek weer in. Soms moesten dan nog
plaatsnamen en jaartallen worden aangepast. Soms moest er nog wat
worden geschoven met woorden in een zin, om tot het gewenste resultaat te
komen.”

1

Deze en de hierna opgenomen passages uit de verklaringen van X2 zijn overgenomen uit het
eindrapport van de tCEAS d.d. 3 januari 2011. Ik kom op de verklaringen die X2 heeft afgelegd terug
in paragraaf 17.3.
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Of de persoon die hier door de verdediging als informant is opgevoerd werkelijk
bestaat of heeft bestaan, en of hij bijvoorbeeld niet een acteur is die slechts
voorwendt als klokkenluider over deze informatie te beschikken, heb ik niet zelf
kunnen vaststellen, als dat al zou kunnen. X2 bevond zich in Turkije en hij is niet
door de rechter-commissaris kunnen worden verhoord. Hij is volgens informatie
van de raadsvrouw reeds enige tijd onvindbaar.
Deze informant heeft verklaard, zo begrijp ik, dat de Turkse overheid binnen haar
politie- of inlichtingendiensten een sectie heeft opgericht waarin experts werkzaam
zijn (geweest) om telefoongesprekken te simuleren naar gelang de wensen van de
opdrachtgever, en dit door met behulp van stemacteurs de stemmen van specifieke
derden na te bootsen, dan wel door de inhoud en strekking van eerder opgenomen
authentiek gespreksmateriaal met ‘knippen’ en/of ‘plakken’ te wijzigen. Ook zijn de
medewerkers van deze sectie goed in staat het aldus verkregen valse materiaal ‘in
te lassen’ in reeds bestaand gespreksmateriaal dat is bewaard op een
gegevensdrager.

Ik heb niet onderzocht of de Turkse overheid werkelijk beschikt(e) over zo’n sectie
van gespreksvervalsers. Onderzoek daarnaar lijkt mij zinloos bij gebrek aan
middelen, mogelijkheden en medewerking. Speculeren hierover lijkt mij bovendien
nutteloos.
Bij de beoordeling van de resultaten van dit herzieningsonderzoek neem ik omwille
van de discussie – en in lijn met het betoog van de verdediging – in de eerste plaats
tot uitgangspunt dat de Turkse overheid kan hebben beschikt over zo’n ‘sectie’ van
audio-experts die op geavanceerd niveau in staat waren om met het oogmerk van
misleiding telefoongesprekken te vervalsen of te fingeren en het resultaat daarvan
vervolgens vast te leggen op een geluidsdrager. De mogelijkheid van het bestaan
van zo’n sectie neem ik dus in aanmerking, en over de waarschijnlijkheid ervan doe
ik geen uitspraken.

Welke apparatuur zou zo’n veronderstelde professionele sectie van audio-editors
door de Turkse overheid ter beschikking zijn gesteld? Aangenomen dat een en
ander zich in elk geval heeft afgespeeld in de periode van om en nabij 1994 tot en
met 1998, ligt het nogal voor de hand dat deze sectie van audio-experts gebruik
heeft kunnen maken van de meest geavanceerde apparatuur die indertijd op de
markt verkrijgbaar was. Dat betrof digitale technologie met toepassing van
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software voor audio-editing, kortom een digitaal audiomontage-systeem zoals
‘digital audio workstations’.2 Zelf maakt X2 dienovereenkomstig melding van “de
computer”. Digitaal knippen, kopiëren en plakken is aanzienlijk eenvoudiger, beter
en sneller uit te voeren dan het klassieke (analoge) monteren, te weten (1) door
het knippen en plakken (lassen) van magnetische tapes, dan wel (2) door het wissen
en opnemen (‘over-recording’) van geluidsmateriaal op magnetische tapes.3
Digitale audio-editing hoeft vrijwel geen sporen achter te laten. Dat deze
veronderstelde sectie van Turkse topexperts indertijd hebben moeten ‘editen’ met
(letterlijk) ‘knippen en plakken’ van magnetische tapes, dan wel het wissen en/of
opnemen van geluidsmateriaal op magnetische tapes, komt mij dan ook zeer
onwaarschijnlijk voor en is bovendien in strijd met de mededeling van X2.4, 5

Naar ik aanneem beschikte(n) de Turkse politie- of inlichtingendiensten over één of
meer

modems6

waarmee

de

(vervalste)

geluidsbestanden

over

het

telefoonnetwerk konden worden getransporteerd naar een modem van
(bijvoorbeeld) de Nederlandse politie, en vice versa. Dat gaat uiteraard veel sneller

2

Wikipedia (Engels) over de ‘digital audio workstation’ (DAW): “The history of DAW’s parallels
advances in computer power with expensive-but-limited units becoming available in the 1970s, then
more affordable PC-based systems in the late 1980s (…).” ‘Pro Tools’ bijvoorbeeld kwam op 20 januari
1989 op de markt. Zie Wikipedia (Engels) onder het lemma ‘Pro Tools’.
3 ‘Over-recording’ betreft het opnemen van een nieuw signaal ‘over een bestaande opname heen’,
waarbij een deel van de oorspronkelijke opname wordt vervangen door (een deel van) een andere
opname. Over deze methode gaat een leerzaam artikel: A.P.A. Broeders, ‘Authenticiteits- en
integriteitsonderzoek van bandopnamen. Het Forensisch Onderzoek van Audio-opnamen (V)’, Modus
1993 (1), p. 44-47.
Zie in dit verband ook: D.J. Dean, The Relevance of Replay Transients in the Forensic Examination of
Analogue Magnetic Tape Recordings, St. Albans: Police Scientific Development Branch 1991, met
verscheidene afbeeldingen van ‘amplitude/time plots’, door mij ‘golfvormgrafieken’ genoemd.
4 Vgl. ook B. Jacobs, brief aan prof. Buruma d.d. 16 augustus 2010, p. 2: “Ik heb de 2 pagina’s die u mij
voorgelegd heeft aandachtig gelezen. Er staat echter weinig concrete informatie in over de werkwijze
van X2. Eind jaren negentig waren er software pakketten beschikbaar waarmee manipulaties van
gesprekken digitaal (op een PC) uitgevoerd konden worden. Het is aannemelijk dat daar destijds
gebruik van gemaakt zou zijn. Het op primitieve wijze “plakken en knippen” van audiobanden is niet
aannemelijk, omdat zulks tot harde discontinuïteiten aanleiding geeft, die door de geraadpleegde
experts opgemerkt zouden zijn. Bij software-matige audiomanipulaties kunnen geleidelijke
overgangen gecreëerd worden.”
5 Ik schrijf dit niet zonder reden:
(1). Bij de bespreking van het audiofenomeen van de ‘aanzienlijke versnelling’ in paragraaf 9.1 komt
naar voren dat Van de Ven die aanzienlijke versnelling toeschrijft aan het gebruik van een
instabiele taperecorder bij het ‘knippen en plakken’ van analoog geluidsmateriaal.
(2). Bij de bespreking van het audiofenomeen ‘gaten’ en stiltes in de paragrafen 11.7 tot en met
11.10 zal blijken dat Derksen en Van der Ven ter onderbouwing van hun stelling dat zo’n ‘gat’
een teken van manipulatie oplevert, verwijzen naar de hierboven genoemde vakliteratuur van
Broeders (NFI) over ‘over-recording’ van geluidsmateriaal op magnetische tapes.
Beiden realiseren zich kennelijk niet dat het a priori onwaarschijnlijk is – én in strijd met de mededeling
van X2 – dat door de (vermeende) sectie van gespreksvervalsers überhaupt toepassing is gegeven aan
de methode van (primitief) ‘knippen en plakken’ van tapes of van ‘over-recording’.
6 Zie over het gebruik van een modem paragrafen 7.5 en 9.2.
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dan het fysieke vervoeren van geluidsdragers van Turkije naar Nederland, en vice
versa, of het toezenden van geluidsdragers over de post.7

Ook bij deze stand van zaken was het indertijd overigens nog steeds bepaald geen
eenvoudige opgave om nagebootste telefoongesprekken natuurlijk te laten
klinken. De ‘computerstem’ (tot stand gebracht door digitaal ‘knippen en plakken’
met natuurlijk stemgeluid) is duidelijk als zodanig te herkennen. Knippen van
passages uit een gesproken tekst met een bepaalde context en een natuurlijk
klinkend intonatiepatroon, om dat vervolgens samen te voegen met andere
gesproken teksten – en wel zodanig dat het nog steeds ‘natuurlijk’ klinkt –, komt
mij voor als een heidens karwei en – onder de omstandigheden van destijds –
vrijwel niet geloofwaardig te realiseren, hoe gemakkelijk X2 het ook voorstelt.8, 9
Het werken met stemacteurs, hoe begaafd ook, lijkt mij de toets van een
signaalanalyse vrijwel niet te kunnen doorstaan. In dat verband merk ik overigens
op dat, met uitzondering van tapgesprek A-1-4,10 op geen moment tijdens het
herzieningsonderzoek door de verdediging is betoogd dat de stem die in het
betwiste geluidsmateriaal voor die van Baybaşin moet doorgaan, in werkelijkheid
niet zijn stem betreft.

7

Ik schrijf dit uiteraard niet zonder reden. Van de Ven, en in zijn navolging Derksen, beschouwen het
gebruik van modems als onderdeel van een ‘scenario van manipulatie’. Zie paragrafen 7.5 en 9.2.
8 Ik wil bijvoorbeeld inderdaad aannemen dat een geluidspassage met de uitspraak “Vannacht is de
vorst ingevallen” met de computer kan worden aangepast naar de volgende geluidspassage met
dezelfde stem: “Vannacht is de vorstin gevallen”. Voorbeeld ontleend aan L.L.M. Vogten, (1983),
Analyse, zuinige codering en resynthese van spraakgeluid (diss. Eindhoven), Eindhoven: Technische
Hogeschool Eindhoven 1983, p. 133-134. Zie ook: A.P.A. Broeders, rapport d.d. 19 juni 2000 ten
behoeve van het ICTY, p. 7, als bijlage gevoegd bij A.P.A. Broeders, aanvullend deskundigenrapport
(4) d.d. 18 juni 2002.
Hetgeen X2 beweert over het synthetiseren van een accent, komt mij daarentegen zeer
onwaarschijnlijk voor.
De ontwikkelingen staan uiteraard niet stil. In 2017 is aanzienlijk meer mogelijk dan in 1997/1998. Ik
citeer in dat verband: “Even the most natural-sounding computerized voices – whether it’s Apple’s Siri
or Amazon’s Alexa – still sound like, well, computers. Montreal-based start-up Lyrebird is looking to
change that with an artificially intelligent system that learns to mimic a person’s voice by analyzing
speech recordings and the corresponding text transcripts as well as identifying the relationships
between them.” Zie B. Gholipour, ‘New AI Tech Can Mimic Any Voice. Emerging technologies in speech
generation raise ethics and security concerns’, Scientific American May 2, 2017, toegankelijk op:
https://www.scientificamerican.com/article/new-ai-tech-can-mimic-anyvoice/?WT.mc_id=SA_DD_20170502.
9 Zie ook Bek Tek in een e-mail van 30 oktober 2009 aan Jacobs (kenbaar uit B. Jacobs, Audio
Investigations Review d.d. 15 november 2009, p. 7): “(…), there are no indications that any of the
conversations were pieced together from separate words to form new phrases or sentences, as this
method of editing would have produced very unnatural, stilted conversations.”
10 Zie daarover paragraaf 11.6 van deze conclusie.
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Maar, zoals gezegd, omwille van de discussie neem ik de mogelijkheid van een en
ander tot uitgangspunt, zij het dat ik de betrekkelijk geringe mate van
waarschijnlijkheid ervan meeweeg bij de evaluatie van de onderzoekshypothesen.

Uitganspunt 2: ouder tapmateriaal

Een tweede uitgangspunt houdt in dat de Turkse politie- of inlichtingendiensten
Baybaşin reeds vele jaren volgden en observeerden, en hierbij zijn telefoons, zowel
de vaste lijn als zijn mobiele toestellen, aftapten. Of dat werkelijk is gebeurd, staat
niet vast. Ik neem dat slechts omwille van de discussie aan. Veronderstellenderwijs
beschikte de Turkse overheid, en met name de sectie waarvan X2 gewag maakte,
daardoor over een grote hoeveelheid (ouder) gespreksmateriaal van Baybaşin en
zijn gesprekspartners, vastgelegd op digitale of analoge gegevensdragers.
Terzijde, ook tapmateriaal dat (analoog) is vastgelegd op magnetische tapes laat
zich na A/D-conversie veel beter digitaal editen.

Uitgangspunt 3: het onderzoeksmateriaal is afkomstig van de tapkamers die in
de Baybaşin-zaak zijn gebruikt

Ten behoeve van dit technisch herzieningsonderzoek heeft het Openbaar
Ministerie gegevensdragers met geluidsmateriaal ter beschikking gesteld. Zoals
hierboven beschreven in paragraaf 3.3 zien die gegevensdragers er intact uit. Deze
objecten (stukken van overtuiging) vertonen het uiterlijk van gegevensdragers die
afkomstig zijn uit tapkamers zoals die naar verluidt zijn ingezet in het strafrechtelijk
onderzoek tegen Baybaşin. Deze objecten bevatten een aantal kenmerken die
pleiten vóór de ‘authenticiteit’ ervan, hier uitsluitend bedoeld in die zin dat het
geluidsmateriaal dat op de gegevensdragers is vastgelegd daadwerkelijk afkomstig
is van tapkamers zoals die in gebruik zijn geweest in het strafrechtelijk onderzoek
tegen Baybaşin.
De gegevensdragers betreffen bijvoorbeeld inderdaad analoge (magnetische)
tapes, nl. de ‘moederbanden’, ingeval het geluidsmateriaal volgens de
mededelingen van justitie afkomstig is uit een analoge tapkamer. De audio stemt
(in elk geval globaal) overeen met de inhoud en chronologie van de tapverbalen die
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gedurende deze periode (september 1997 tot medio november 1997) met grote
regelmaat meermalen per week zijn ingeleverd bij de rechter-commissaris, althans
er zijn geen aanwijzingen voor het tegendeel.
Voor het digitale materiaal geldt hetzelfde. Het digitale geluidsmateriaal stemt
inhoudelijk (globaal) overeen met de inhoud van de tapverbalen die gedurende
deze periode (medio november 1997 – maart 1998) meermalen per week zijn
ingeleverd bij de rechter-commissaris. Bovendien geldt dat de alsnog vrijgekomen
‘call detail records’ (CDR’s of verkeersgegevens) steekproefsgewijs overeenstemmen met de gegevens in de genoemde tapverbalen. Deze tapverbalen
bevinden zich in het strafdossier. Het digitale geluidsmateriaal (dat wil zeggen: de
audio) is bovendien opgeslagen in de door Comverse ontwikkelde AVQSBC-codec,
hetgeen impliceert dat een product van Comverse voor opslag heeft zorggedragen.
In onderstaande voetnoot11 geef ik bovendien de beschouwingen van Van den
Heuvel ter zake weer, waarop Van de Ven in zijn reactie op het rapport van Van den
Heuvel geen aanmerkingen heeft gemaakt.
11

Over de aanwijzingen vóór authenticiteit heeft Van den Heuvel in zijn hoofdrapport
d.d. 8 september 2015, paragraaf 5, p. 43-44, de volgende passage opgenomen:
“1. Reeds eerder bij het tCEAS-onderzoek was geconstateerd dat de opnames op de analoge banden
en op de optical disks (MO-schijven) op een logische tijdsvolgorde stonden. Zie het tCEAS-rapport,
pagina 15: “de relevante gesprekken waren aanwezig en bleken in een voorspelbare en correcte
tijdsvolgorde opgeslagen. Dit is in aanwezigheid van de verdediging geconstateerd.”
2. Ook in dit herzieningsonderzoek is vastgesteld dat alle gesprekken op een logische volgorde staan.
a. De tijdsvolgorde van bestanden op de analoge banden is onderzocht door ing. Van de Ven. Dit is
gebeurd bij het kopiëren en splitsen van de analoge banden tot losse gesprekken. b. Bij het inlezen van
de datastructuur van alle MO-schijven is geconstateerd dat de records en de audio in een logische
opslagvolgorde staan. Ook de indexen / verwijzingstabellen van de gesprekken naar de opgeslagen
gespreksblokken zijn logisch en consistent oplopend.
3. De signalen voor ‘Lawful Interception’, de zogeheten “LI signalen”, worden door de telefooncentrale
van de provider separaat gegenereerd. De signalen van KPN en Libertel bevatten kleine, technische
verschillen. De aangetroffen signalen zijn alle consistent met de karakteristieke signalen van de beide
providers.
4. Telecomsignalen kennen identificerende afwijkingen ter aanduiding van providers en routes. De
aangetroffen afwijkingen in de telecomsignalen zijn consistent met de bijbehorende metadata en
worden op een vergelijkbare wijze aangetroffen in materiaal binnen en buiten de casus.
5. Signalen die conform JTS worden aangeleverd op een digitale tapkamer van het type Kislev kennen
een zeer herkenbaar identificerend kenmerk. Dit kenmerk is een patroon van zwakke signalen met een
onderling gelijke frequentieafstand. Dit patroon verschijnt in de audioregistratie voorafgaande aan de
audio van het gesprek. Dit zeer karakteristieke signaal is bij alle digitaal opgenomen gesprekken
aangetroffen. Dit betekent dat alle digitaal opgeslagen gesprekken via de JTS-interface zijn
aangeleverd in de tapkamer. Het JTS-protocol kent bovendien een controle op het nummer van de
afzender en een sleutelauthenticatie. Het onderzoek heeft geen aanwijzingen opgeleverd dat de
sleutelauthenticatie bij de digitale tapkamers was uitgeschakeld.” Hieruit mag worden afgeleid dat
alle digitaal opgenomen tapgesprekken daadwerkelijk via de telecomprovider zijn aangeleverd.
6. Alle digitale tapgesprekken zijn gecodeerd in het gesloten AVQSBC-formaat. Tot in 2014 was voor
dit formaat geen digitale exportroute beschikbaar. In het kader van dit herzieningsverzoek is dit in
2014 alsnog ontwikkeld. Het monteren van AVQSBC-gecodeerde audio vraagt om exporteren,
decoderen en coderen van de audio. Dat is technisch gezien op dit moment nog steeds niet mogelijk.
Het op CELP gebaseerde compressie-algoritme - wat de kern is van AVQSBC - staat bovendien hermontage (decoderen en vervolgens coderen) niet toe of alleen met extreem verlies aan
audiokwaliteit.”
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Kortom, het geluidsmateriaal dat de rechtbank Breda in de periode van april 1998
tot en met februari 2001, en het gerechtshof te Den Bosch in de opvolgende
periode tot juli 2002 ten laste van Baybaşin in zijn strafzaak hebben gebruikt, was
vóór april 1998 reeds vergaard en in afgeleide vorm, namelijk in de vorm van
tapverbalen, overhandigd aan de rechter-commissaris.
Gelet hierop neem ik tot uitgangspunt dat justitie ten behoeve van het technische
herzieningsonderzoek gegevensdragers ter beschikking heeft gesteld die conform
opgave van justitie in de desbetreffende analoge en digitale tapkamers zijn gebruikt
voor het opslaan van audio (en verkeersgegevens) die binnen het bestek van het
Baybaşin-onderzoek werd(en) onderschept. Er zijn in elk geval geen aanwijzingen
voor het tegendeel, en die zijn ook geen enkel moment aangevoerd door de
verdediging. Sterker nog, de verdediging heeft volop bijgedragen aan het
bestuderen en analyseren van het onderzoeksmateriaal met behulp van o.a. Sonic
Visualiser. Dat lijkt mij alleen een zinvolle bezigheid indien wordt aangenomen dat
de veroordeling van Baybaşin op dit tapmateriaal is gestoeld.12

12

Zie ook voor wat betreft het tCEAS-onderzoek (dat betreft andere kopieën van hetzelfde analoge
en digitale geluidsmateriaal), B. Jacobs, Audio Investigations Review d.d. 15 november 2009, p. 3: “The
authenticity of this material itself was not questioned.”
En zie B. Jacobs, brief aan prof. Buruma d.d. 16 augustus 2010, p. 9, in antwoord op de vraag “1. Komt
dit materiaal overeen met datgene wat in de procesvoering gebruikt is?”: “De eerste vraag is al snel
bevestigend beantwoord: de relevante gesprekken waren aanwezig en bleken in een voorspelbare
correcte tijdsvolgorde opgeslagen. Dit is in aanwezigheid van de verdediging geconstateerd.”
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5.2. Scenario’s van manipulatie

In het licht van deze hiervoor geformuleerde uitgangspunten rijst de kernvraag of
en, zo ja, hoe vervalst geluidsmateriaal kan zijn opgeslagen op de gegevensdragers
waarop in dit herzieningsonderzoek de hand is gelegd. Ter beantwoording van die
kernvraag zijn in het herzieningsonderzoek een aantal ‘scenario’s van manipulatie’
ontwikkeld en aan beschouwing onderworpen. Zo’n scenario geeft een detailschets
van de wijze waarop de hier bedoelde manipulatie eventueel kan zijn gerealiseerd.
Een scenario van manipulatie als door mij bedoeld vormt een consistent en volledig
‘verklarend mechanisme’13 voor het (eventuele) aantreffen van vervalst
geluidsmateriaal op de opslagmedia uit de strafzaak tegen Baybaşin. Ik beklemtoon
dat de voorgestelde scenario’s van manipulatie géén uitsluitsel hoeven te geven
over de vraag hoe eventuele manipulatie daadwerkelijk heeft plaatsgehad.14 Het
gaat in dit verband slechts om het achterhalen van de mogelijkheden van
manipulatie, teneinde die te verifiëren en te evalueren.

Er zijn aan die scenario’s van manipulatie belangrijke randvoorwaarden verbonden
die verband houden met de hiervoor besproken uitgangspunten. Het gaat
allereerst om de randvoorwaarden:
(1).

dat de (gestelde) manipulatie heeft plaatsgehad voorafgaande aan april
1998, en

(2).

dat het resultaat van de (gestelde) manipulatie is geregistreerd in twee
tapkamersystemen van de types die in de strafzaak van Baybaşin zijn
aangewend.

Kortom, de manipulatiescenario’s moeten dus worden opgesteld en beoordeeld
met inachtneming van de omstandigheden en mogelijkheden van destijds. Die
omstandigheden betreffen in het bijzonder de kennis, de cryptografische
technieken, de ICT- en radiotechnologie en de (overige) toepassingsmogelijkheden
van de twee bedoelde tapkamersystemen en van de gsm-netwerken (2G) van KPN
en Vodafone in de configuratie van vóór april 1998.

13

Zie hierboven paragraaf 3.1.
Het spreekt voor zich dat ik opensta voor iedere informatie die relevant is voor de vraag hoe de
gestelde manipulatie daadwerkelijk zou hebben plaatsgehad. Rechtstreekse informatie daarover is
mij tot nog toe niet ter ore gekomen.
14
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In de tweede plaats moeten de scenario’s minutieus kunnen beschrijven hoe het
manipulatieresultaat tot stand is gebracht. Bijvoorbeeld, alleen de stelling “en dan
verstuur je de vervalste audio over een modem naar de tapkamer” is ontoereikend.
Zo’n stelling leidt vanzelfsprekend tot vervolgvragen als: hoe dan? met welke
apparatuur? over welke aansluitingen en verbindingen? wat verstuur je dan
precies? waartoe leidt dit? teken dit uit in een blokdiagram, etc. Het achterwege
blijven van antwoorden doet vanzelfsprekend afbreuk aan de plausibiliteit van de
voorgestelde gang van zaken. Niet alles is mogelijk. Een kritische attitude is dus
gewenst.

De scenario’s moeten in de praktijk gebracht kunnen zijn. Zelfs van een frauderend
politieteam zijn de capaciteiten en financiële middelen niet onuitputtelijk en dient
rekening te worden gehouden met bijvoorbeeld het risico van ontdekking. Kortom,
het gaat om scenario’s van manipulatie die effectief dienst konden doen onder de
omstandigheden van vóór april 1998, en niet louter om slechts denkbeeldige
(theoretische) mogelijkheden die in effect en onder de omstandigheden van
destijds praktisch gezien onuitvoerbaar waren.

Het voorgaande maakt duidelijk dat de mededelingen van X2 géén volwaardig
scenario van manipulatie opleveren. Met scenario’s van manipulatie als door mij
bedoeld wordt een (gedetailleerde) schets gegeven van de wijze waarop vervalst
gespreksmateriaal

op

het

opslagmedium

van

de

tapkamer

kan

zijn

terechtgekomen. Daarover zegt X2 echter helemaal niets. X2 doet onder meer
mededelingen over de manier waarop het vervalsen van het geluidsmateriaal zelf
in z’n werk zou zijn gegaan, en ik neem zoals gezegd veronderstellenderwijs tot
uitgangspunt dat de Turkse overheid inderdaad over die mogelijkheden beschikte.
Het gaat in dit onderzoek echter niet om de wijze waarop geluidsmateriaal kan zijn
vervalst, maar om de wijze waarop vervalst geluidsmateriaal is opgeslagen op
gegevensdragers uit de tapkamers. De mededelingen van X2 leveren daarmee
geheel géén zelfstandig verklarend mechanisme voor de aanwezigheid van vervalst
geluidsmateriaal op de gegevensdragers van de Baybaşin-zaak.

In de volgende onderdelen van deze conclusie passeren scenario’s van manipulatie
de revue. In onderdeel 6 worden scenario’s behandeld waarin de manipulatie kan
hebben plaatsgehad binnen de tapomgeving, dat wil zeggen vanaf de DTI in de
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tapomgeving van de netwerkoperator tot en met de opslag op het medium dat
daartoe in de tapkamer in gebruik was. Daarbij wordt omstandig ingegaan op de
architectuur en technologie van de digitale tapkamer van Comverse (thans: Verint).
Binnen de groep van deelnemers aan het herzieningsonderzoek zijn namelijk
diepgaande meningsverschillen ontstaan over een kwestie die doorslaggevend is
voor de werkzaamheid van een scenario van manipulatie.
In onderdeel 7 komen de scenario’s aan bod waarin manipulatie binnen de stroom
van telecommunicatiedata kan hebben plaatsgehad, dat wil zeggen: voorafgaande
aan de tapomgeving en binnen het (mobiele) telecommunicatienetwerk, in het
bijzonder door vervalste audio in te voeren op de getapte telefoonlijn waarna het
tapsysteem dit langs reguliere weg registreert.

De menselijke fantasie schiet tekort om een wereld van mogelijkheden te
bestrijken. In het herzieningsonderzoek kan onbedoeld een scenario zijn gemist.
Absolute uitspraken over onmogelijkheden zal ik daarom vermijden. Bovendien zal
ik niet (uitvoerig) ingaan op mogelijkheden van manipulatie die door mij wel onder
ogen zijn gezien, doch door mij niet praktisch uitvoerbaar geacht, en die niet zijn
opgeworpen door de verdediging.
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Onderdeel 6. De tapkamer
Volledige inhoudsopgave onderdeel 6:
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Hoofdstuk 10 van het achtergrondrapport van Van den Heuvel
Tijdslijn
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Inleiding
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Inleiding
De analoge tapkamer voorafgaande aan de ATR-ISDN2-voorziening
De ATR-ISDN2-voorziening
Het opslagmedium: de Uher 6000 Report Universal
De mogelijkheid van manipulatie

6.3. De digitale Kislev 2-tapkamer
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6.4. De architectuur van de digitale Kislev 2-tapkamer volgens Van den Heuvel
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De opslag
Uitluisteren
De ontsluiting van AVQSBC
Het wissen van gesprekken
Samenvatting

6.5. De bestrijding van Van den Heuvel’s beschrijving van de digitale tapkamer
Inleiding
Argumenten van Van de Ven en van de verdediging
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6.6. Een demonstratie van manipulatie in de tapkamer te Nijmegen (2002)?
De claim van Van de Ven, met thans een leeswaarschuwing
Een weerspreking van de claim van Van de Ven door Van Raaij
Een vaststelling van de gang van zaken op basis van documenten uit die tijd
De zoektocht naar een proces-verbaal van de schouw
De T14-zaak en het wissen van geheimhoudersgesprekken
De terechtzitting van 16 november 2001
De terechtzitting van 19 april 2002
De schouw van 5 juni 2002
De terechtzitting van 18 juni 2002
De fax van de LIO d.d. 14 augustus 2002
De dossiernotitie van 26 augustus 2002
De terechtzitting van 29 augustus 2002
De wis-sessies: de rechter-commissaris
De wis-sessies: de tapkamerbeheerder
De wis-sessies: Kuylman
De terechtzittingen van 8 november 2002, 15 november en 21
november 2002
Het vonnis van de rechtbank te Almelo
Samenvatting en conclusie
Tegenwerpingen van Derksen
De argumenten van Derksen
De procedure voor het College bescherming persoonsgegevens
Conclusie na bespreking van de tegenwerpingen van Derksen
Epiloog: een demonstratie in raadkamer?
De reactie van Van de Ven
Welke apparatuur was in raadkamer (eventueel) aanwezig?

6.7. Recente demonstraties
De testdag van 8 mei 2014 te Driebergen
Inleiding
Verslagen van de testdag van 8 mei 2014
De hiervan afwijkende meer recente mededelingen van Van de Ven
Debat en conclusie
De demonstratie in 2015
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De demonstratie van 6 april 2017
De aanleiding
De toetsing
De opzet van de demonstatie van 6 april 2017
De demonstratie
Beschouwing en conclusie over de demonstratie van 6 april 2017
Een reactie van Van de Ven en de reactie daarop van Van den Heuvel
Een reactie van de raadsvrouw d.d. 26 april 2017
Naschrift: nogmaals een reactie van de raadsvrouw. Het vijfde
aanvullend herzieningsverzoek
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6.8. Heeft Van den Heuvel überhaupt AVQSBC ontsloten?
Inleiding
Van de Ven’s wetenschap van de ontsluiting van AVQSBC
Demonstratie I: het geluidsmateriaal
Demonstratie II: de gespreksgegevens
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Conclusie over de beschrijving van de (digitale) Kislev 2-tapkamer door Van
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6.10. Derden over de architectuur van de (digitale) Kislev 2-tapkamer
Inleiding
Jaspers en Verint
Jaspers
Verint
De brief van Van Dreunen d.d. 23 november 2015
Discussie over de vraag naar het oordeel van Van Dreunen
De inhoud van de brief d.d. 23 november 2015
Documenten en verklaringen uit de T14-zaak
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Het ‘selectief kopiëren’ van tapgesprekken
Een schets van de tegenwerping
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6.1. Inleiding

Hoofdstuk 10 van het achtergrondrapport van Van den Heuvel

Binnen het bestek van de eerste onderzoekspijler heeft Van den Heuvel een
onderdeel, te weten: hoofdstuk 10, van zijn achtergrondrapport gewijd aan een
beschrijving van de architectuur, configuratie en technologie van de
interceptiefaciliteiten die in Nederland in de relevante periode (september 1997 maart 1998) in gebruik waren in de strafzaak tegen Baybaşin. Van den Heuvel heeft
zich voor die beschrijving volgens zijn rapport gebaseerd op de nog schaars
beschikbare informatie uit die tijd, op het analyseren en ontsluiten van de
datastructuur, de data en de audio van de opslagmedia (MO-schijven) van de
digitale tapkamers eind jaren negentig, en op ‘reverse engineering’.1 Tevens heeft
Van Dreunen, die een aantal

digitale Kislev 1- en Kislev 2-tapkamers heeft

geïnstalleerd en in werking gesteld, beide deskundigen, Van den Heuvel en Van de
Ven, geïnformeerd. Van den Heuvel heeft deze informatie verwerkt in hoofdstuk
10 van zijn achtergrondrapport.

Tijdslijn

Het aftappen van telefoongesprekken die Baybaşin volgens opgave van justitie
voerde, heeft plaatsgehad in de periode van 23 september 1997 om 15.40 uur tot
en met 27 maart 1998, de dag waarop Baybaşin is aangehouden.2 Aanvankelijk is
daartoe gebruik gemaakt van een zogeheten ‘analoge tapkamer’ op een locatie van
de politie in Arnhem. Met ingang van 13 november 1997 om 17:00 uur werden de
desbetreffende telefoonlijnen getapt met gebruikmaking van de digitale ‘Kislev 2’tapkamer op een locatie van de politie in Apeldoorn.3 In hoofdstuk 10 van zijn
achtergrondrapport beschrijft Van den Heuvel de architectuur en technologie van
zowel de analoge als de digitale tapkamer.

1

Van den Heuvel, achtergrondrapport, hoofdstuk 10, p. 3.
Zie o.m. het tapdossier (de tapverbalen) en het overzicht in paragraaf 1.1.
3 Zie eveneens de tapverbalen en zie ook RC-verhoor d.d. 24 maart 1999 van I.A.M. Dieker, hoofd van
de digitale tapkamer te Apeldoorn, p. 2.
2
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6.2. De analoge tapkamer

Inleiding

Gesprekken die volgens opgave van justitie zijn gevoerd met gsm-toestellen die in
gebruik waren bij Baybaşin, zijn van 23 september 1997 tot 13 november 1997 om
15.14 uur onderschept door en vastgelegd in een ‘analoge’ tapkamer in Arnhem.
Tapgesprekken werden destijds in zo’n tapkamer tegelijkertijd opgeslagen op twee
magnetische tapes, namelijk (1) op de werkexemplaren,4 en (2) (ter archivering) op
de ‘moederbanden’. Beide deskundigen, Van den Heuvel en Van de Ven, hebben
de gesprekken op deze moederbanden onderzocht, dat wil zeggen: niet de
moederbanden zelf, maar het tot onderzoeksmateriaal gedigitaliseerde
geluidsmateriaal dat was geregistreerd op deze moederbanden.5

Voor een beter begrip van de scenario’s van manipulatie en ten behoeve van de
bespreking van de audiofenomenen zal ik een uiteenzetting geven over de
toegepaste analoge tapsystemen, voornamelijk gebaseerd op de rapportage van
Van den Heuvel.

De architectuur van de analoge ATR-ISDN2-tapkamer

Inleiding

Het tappen en verwerken van (digitale) gsm-gesprekken met toepassing van het
JTS-protocol vereiste een daarvoor geschikte tapkamer. Dergelijke tapkamers
waren bij de politie in 1997 in veel gevallen nog niet voorhanden. Ook de tapkamer
in Arnhem was nog niet toegerust voor de verwerking van digitale signalen.
Teneinde te voorzien in een tijdelijke oplossing voor dit probleem, werd de
tapkamer in Arnhem aangepast. Zo’n aanpassing werd de “ATR-ISDN2”-oplossing
genoemd.6 Een nadeel van dit systeem was dat de handover-interface voor gsm-

4

De werkexemplaren werden niet bewaard, maar hergebruikt.
Zie daarvoor paragraaf 3.3 (sub-paragraaf: ‘Het onderzoeksmateriaal’).
6 Van den Heuvel, achtergrondrapport, hoofdstuk 10, p. 30.
5
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gesprekken, het in paragraaf 4.4 reeds besproken JTS-protocol, niet in volle omvang
kon worden verwerkt.

De analoge tapkamer voorafgaande aan de ATR-ISDN2-voorziening

Eerst een korte beschrijving van de tapkamertechnologie voorafgaande aan de
implementatie van ATR-ISDN2, ook wel klassiek ATR genoemd.

Ten behoeve van een telefoontap in het tijdvak voorafgaande aan de introductie
van gsm, werd in de telefooncentrale voor vaste telefonie van de PTT aan de te
tappen telefoonverbinding een kastje gekoppeld, de zogeheten ‘Koze’. Koze staat
voor: Koppel Overdrager Zender. De Koze stuurde het afgetapte telefoongesprek
vanuit de telefooncentrale via een rechtstreekse verbinding naar de tapkamer,
oftewel de ATR-unit. ATR staat voor: Automatic Telephone Recordering (oftewel:
automatische telefoonregistratie). De ATR-unit en de Koze waren met elkaar
verbonden via een ‘huurlijn’.7 De ATR-omgeving bestond uit een ATR-unit met een
PLL-toondetector,8 een losse toondetector, en een audioswitch. De ATR-unit
stuurde de taperecorders aan. Magnetische (analoge) tapes vormden het
opslagmedium. Tot slot was er ook een printer op de ATR-unit aangesloten.
Op het KOZE-kastje werd een bewakingstoon ingesteld, waarvan de frequentie
geheim was. De gebruikte frequentie werd random gegenereerd voor de specifieke
tap. Op het moment dat een Koze-kastje werd aangemeld bij een ATR-unit, zocht
de ATR-unit de ingestelde bewakingstoon op, legde die vast en vergrendelde de
toon. Als er niet via de telefoonlijn werd ingebeld of uitgebeld, stuurde de Koze een
constante, vastgelegde lijnbewakingstoon. Wanneer de bewakingstoon wegviel,
trad het systeem in werking en werd een telefoongesprek getapt/opgenomen. De
audio van het gesprek werd als mono-signaal naar twee recorders gestuurd. Van
dit tapgesprek werd op de aan de ATR-unit gekoppelde printer een regel
7

Van den Heuvel, achtergrondrapport, hoofdstuk 10, p. 20. Een ‘huurlijn’ is een vaste verbinding
tussen twee punten, dus zonder het gebruik van een geschakelde verbinding via het (vaste)
telefoonnet, zie: Th.M.A. Bemelmans e.a. (red), Poly-Automatiserings Zakboekje, Arnhem: PBNA
1992, p. E3/50.
8 ‘PLL’ staat voor: ‘phase-locked loop’. Ik citeer Wikipedia ter zake: “In de elektronica is een phaselocked loop (PLL) een regelsysteem met een gesloten lus dat een uitgangssignaal genereert in functie
van de frequentie en fase van het ingangssignaal. Meestal gebeurt dit door automatisch de frequentie
van een gecontroleerde oscillator aan te passen, totdat deze met eenzelfde frequentie en fase als het
ingangssignaal trilt. Dit mechanisme wordt zeer veel gebruikt bij radio, telecommunicatie, computers
en andere elektronische apparaten waar het gewenst is een signaal te stabiliseren of waar het gewenst
is een signaal terug te vinden in de ruis.”
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geschreven met o.a. de tijd en het gekozen nummer (vandaar de inmiddels
verouderde

termen:

‘printlijst’

of

‘printgegevens’).

Enkel

uitgekozen

telefoonnummers werden vastgelegd. Indien het gesprek werd beëindigd kwam na
enkele seconden de bewakingstoon terug. Zodra de toondetector in de ATR-unit
deze bewakingstoon detecteerde, werd de opname van het tapgesprek (vertraagd)
beëindigd. Omdat de toonschakelaar vertraagd reageerde, was die toon in de
opname aan het einde daarvan nog hoorbaar. Er waren twee tonen in gebruik: de
lijnbewakingstoon (gelegen tussen ongeveer 1950 en 3050 Hz) en de ATR-beltoon
die een vaste frequentie had van ongeveer 3150 Hz. De toondetector schakelde
door naar de audioswitch, zodat de vocale tijdmelding, de zogeheten mededeling
van ‘Tante Cor’, naar de tapes werd bijgeschreven. ‘Tante Cor’ is vakjargon voor de
sprekende klok van PTT Telecom, bekend van het stemgeluid: “Bij de volgende toon
is het …”.9
De audioswitch stond in verbinding met een externe audiobron voor de ‘Tante Cor’melding. De recorders waren aangesloten op de uitgang van de ATR-unit, de
zogeheten ATR-ISRA, waarbij ISRA de term is voor het grensvlak tussen de
InfraStructuur en RandApparatuur. Het ATR-ISRA-kastje had twee stuurcontacten
voor de recorders en twee audio-uitgangen.10 Na het beëindigen van de
doorschakeling van ‘Tante Cor’, werd de opname van de recorder beëindigd.11

De ATR-ISDN2-voorziening

Teneinde het digitale signaal van gsm-gesprekken met analoge registratieapparatuur te kunnen verwerken, moest de tapkamertechnologie zoals gezegd
worden aangepast. Daartoe werd de ATR-unit met PLL-toondetector vervangen
door een ATR-ISDN2-unit, hetgeen inhield dat de ATR-unit werd vervangen door
een ISDN-processor. Bovendien werd de frequentie van de te detecteren toon
verlaagd naar 425 Hz. De ATR-printer verviel. De VOX-schakelaar voor de aansturing
van de recorders, de audioswitch voor ‘Tante Cor’ en de toondetector bleven in
functie.12 Het was mogelijk om twee recorders aan één enkele ATR-ISDN2-unit te

9

Van den Heuvel, achtergrondrapport, hoofdstuk 10, p. 21. Zie ook: Wikipedia onder het lemma ‘klok
(tijd)’, onderdeel: telefonische tijdmelding.
10 Van den Heuvel, achtergrondrapport, hoofdstuk 10, p. 22.
11 Van den Heuvel, achtergrondrapport, hoofdstuk 10, p. 21.
12 Van den Heuvel, achtergrondrapport, hoofdstuk 10, p. 32.
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koppelen.13 Eén recorder beschreef de zogeheten ‘moederband’ en de andere
recorder werd gebruikt voor het vervaardigen van geluidsopnames op
werkkopieën.
De af te tappen gsm-gesprekken werden via een decentrale unit bij de
netwerkoperator, genaamd de DTI (decentrale tap interface) oftewel de ‘mediation
unit’, als mono-signaal aangeboden aan de ATR-ISDN2-unit in de tapkamer. De
functie van de mediation unit is vergelijkbaar met die van het Koze-kastje bij de
analoge telefooncentrale. De door Group 2000 aan zowel PTT Telecom (KPN) als
Libertel (Vodafone) geleverde ‘mediation unit’ kon uitsluitend overweg met de
digitale signalen van de Ericsson-centrales van deze netwerkoperators.14 De audio
van het gesprek, de zogenaamde call content (CC), werd via een omzetter over de
ISDN2-lijn aangeboden aan de tapkamer.15 In de tapkamer werd de digitale audio
van het gesprek vertaald naar een analoog audiosignaal en aangeboden aan de
toondetector, de VOX-schakeling en de taperecorders.

De ATR-ISDN2-oplossing had echter beperkingen:
(1).

de metadata (ook wel de verkeersgegevens, CDR’s of IRI genoemd) van het
afgetapte telefoongesprek die waren verwerkt in de door de mediation unit
toegevoegde ‘JTS-burst’16 konden niet worden uitgelezen;17

(2).

de authenticatieprocedure tussen de mediation unit bij de netwerkoperator
enerzijds en de tapkamer anderzijds, zoals die was voorzien in het JTSprotocol,18 kon niet worden uitgevoerd.19

Overeenkomstig het JTS-protocol verifieerde de mediation unit daarentegen wél
het vertrouwelijke bestemmingsadres (inclusief sub-nummering). De tapkamer
13

Van den Heuvel, meetverslag, paragraaf 1.2.1, p. 7.
Additionele brief Group 2000 d.d. 22 december 2014, bijlage 1, p. 1: “De DTI functioneert niet met
analoge signalen maar met digitale SS7 en ISDN 30 verbindingen. (…). De DTI kon alleen met Ericsson
centrales samenwerken, en dan specifiek met bepaalde versies van die Ericsson centrales. Andere dan
Ericsson centrales werden niet door Group 2000 ondersteund.”
15 Van den Heuvel, achtergrondrapport, hoofdstuk 10, p. 30.
16 De ontvangst van de JTS-burst is doorgaans in het analoge geluidsmateriaal hoorbaar als een “prrtt”geluidje gedurende enkele tienden van een seconde. De digitale informatie die in de JTS-burst
besloten lag, is met de analoge opname van dat geluidje niet bewaard gebleven.
17 In de (oudere) JTS GSM specificatie versie 3.0 van vóór 1997 (zie paragraaf 4.4), is als ik het goed
lees rekening gehouden met deze beperking. De volgende passage strookt met de beschrijving in de
hoofdtekst. Ik citeer (onder 2.1, p. 2): “Op enkelvoudige ISDN-aansluitingen, en op aansluitingen waar
een ISDN/ATR-aanpassing achter hangt is het mogelijk alleen de inkomende en uitgaande
spraakcommunicatie van de GSM-gebruiker zelf te tappen. Deze funktionaliteit is vergelijkbaar met
die welke op dit moment in ATF2/3 geboden wordt.” In de (nieuwere) JTS generieke specificatie versie
1.0 (juli 1997) ontbreekt deze passage.
18 Zie hierboven in deze conclusie: paragraaf 4.4.
19 Van den Heuvel, achtergrondrapport, hoofdstuk 10, p. 30.
14
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verifieerde overeenkomstig dat protocol het afzenderadres. Deze gezamenlijke
routine vormde de CLIP/COLP-check, oftewel de verificatieprocedure.20 De
mediation unit stuurde na een geslaagde uitvoering van die procedure de ‘JTSstream’ naar de tapkamer. De JTS-stream bestond uit de reeds genoemde ‘JTSburst’, gevolgd door de audio van het gesprek, en tot slot een ‘stop opname’-signaal
van 425 Hz (zie hieronder).21 Nadat het stop-opname-signaal door de toondetector
was gedetecteerd, werd vanaf de ISDN-processor een signaal naar de mediation
unit gestuurd om de telefoonverbinding vertraagd te verbreken, dat wil zeggen na
een periode van ongeveer 25 seconden. Gelijktijdig trad de audioswitch in werking
om ‘Tante Cor’ te registreren. Zodra het ‘Tante Cor’-signaal was beëindigd,
detecteerde de VOX-schakeling de stilte en verbrak de opname.22
In een normale situatie stuurde de mediation unit na afloop van het afgetapte
gesprek een equivalent van de Nederlandse ‘congestion tone’ (eindegesprekstoon)
met een frequentie van 425 Hz naar de tapkamer. Mocht de verbinding tussen de
mediation unit en de tapkamer onverhoopt wegvallen, dan zorgde de echte
congestion tone van het ISDN2-net ervoor dat de opname alsnog werd beëindigd.
De eerstgenoemde ‘congestion tone’ hoort volgens Van den Heuvel dus niet bij het
gsm-netwerk, maar bij de tapomgeving; het betrof een ‘stop opname’-signaal (‘LIstop’ genoemd) van het aangeleverde gesprek.23

Het opslagmedium: de Uher 6000 Report Universal
In de (analoge) tapkamer werd de onderschepte audio (hoogstwaarschijnlijk) met
gebruik van een taperecorder van het merk Uher, type 6000 Report Universal,
mono op magnetische tapes vastgelegd. De Uher 6000 is van Duitse herkomst en
ontwikkeld in 1985.24, 25 Het apparaat is allang niet meer in productie.

20

Zie hierboven in deze conclusie: paragraaf 4.4.
Van den Heuvel, meetverslag, p. 7.
22 Van den Heuvel, achtergrondrapport, hoofdstuk 10, p. 31.
23 Van den Heuvel, meetverslag, p. 8. Overigens behoort volgens Van de Ven de ‘congestion tone’ ook
niet bij het gsm-netwerk. De aanwezigheid van een ‘congestion tone’ vormt naar zijn oordeel een
indicatie dat het afgetapte gesprek een gemanipuleerd gesprek betreft, en dat het geluidsmateriaal
is opgebouwd uit een oud telefoongesprek dat is gevoerd over het vaste telefoonnet waar de
‘congestion tone’ wel bestaat.
24 Zie Duitse Wikipedia onder het lemma ‘Uher’.
25 Tegelijk met, of voorafgaand aan de Uher 6000 gebruikten analoge tapkamers in Nederland
taperecorders (dicteerapparaten) van merk en type Uher 5000 (mondelinge mededeling Kruijsbergen
en mededeling I.A.M. Dieker bij proces-verbaal van verhoor van 16 september 2016). De Uher 5000
stamt uit 1963 (zie Duitse Wikipedia onder het lemma ‘Uher’). Het onderzochte analoge
21
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De Uher 6000 is verrassend klein voor een taperecorder uit die tijd. Het was
daardoor een handzaam apparaat. Het beschikte volgens de ‘manual’ over een
faciliteit voor ruisonderdrukking (DNR, oftewel ‘dynamic noise reduction’),26 over
een automatische output-regeling (ALC, oftewel ‘automatic level control’) met drie
standen (off, slow, fast), en over een keuzemogelijkheid voor vier verschillende
nominale bandsnelheden, te weten: 1,2 cm/s, 2,4 cm/s, 4,7 cm/s en 9,5 cm/s.27, 28
Ook bij toepassing van de laagst mogelijke bandsnelheid bleef de geluidskwaliteit
in het gebied tot 4 kHz met een signaal-ruisverhouding van 52 dB zonder, en 58 dB
met ruisonderdrukking (DNR), betrekkelijk goed behouden. Om overweg te kunnen
met deze lage bandsnelheid, werd gebruik gemaakt van een speciale opname- en
weergavekop in de recorder.29

geluidsmateriaal in de Baybaşin-zaak kan onmogelijk met behulp van een Uher 5000 zijn vastgelegd,
omdat de Uher 5000 geen nominale bandsnelheid van 1,2 cm/s ondersteunde, terwijl het analoge
geluidsmateriaal in de Baybaşin-zaak zonder twijfel is geregistreerd met een nominale bandsnelheid
van 1,2 cm/s (zie voor dat laatste: de processen-verbaal van digitalisering, een ‘dubbelcheck’ door
Kruijsbergen (mondelinge mededeling) en mijn eigen waarnemingen bij digitaliseringen, o.a. op 12
september 2016). De langzaamste nominale bandsnelheid die de Uher 5000 toeliet was 2,4 cm/s. Naar
de mededeling van Kruijsbergen werden exemplaren van de Uher 6000 door de fabrikant reeds vóór
1993 geleverd aan de politie.
Terzijde merk ik op dat ik heb gezocht of er nog andere taperecorders van het merk Uher zijn
geproduceerd die evenals de Uher 6000 een nominale bandsnelheid van 1,2 cm/s faciliteerden. Ik heb
die niet kunnen vinden. Geen van de “Tonbandgeräte” op de Duitse Wikipedia onder het lemma
‘Uher’ ondersteunde een bandsnelheid van 1,2 cm/s (uitsluitend hogere bandsnelheden), met
uitzondering dus van de Uher 6000 Report Universal.
26 Zie hierover Wikipedia, lemma ‘Noise reduction’: “Dynamic noise limiter (DNL) (..) was further
developed into dynamic noise reduction (DNR) (…). DNL and DNR are playback-only signal processing
systems that do not require the source material to first be encoded, and they can be used together
with other forms of noise reduction. Because DNL and DNR are non-complementary, meaning they do
not require encoded source material, they can be used to remove background noise from any audio
signal, including magnetic tape recordings and FM radio broadcasts, reducing noise by as much as 10
dB.”
27 Over de Uher 6000 Report Universal is met voor de hand liggende zoektermen op internet vrij veel
informatie te vinden, met inbegrip van de ‘instruction manual’ en de ‘service manual’. Het apparaat
wordt in de Duitse Wikipedia onder het lemma ‘Uher’ als volgt omschreven:
“1985 erschien zuletzt das Uher 6000 Report Universal, ein preisgünstiges Dokumentations-System,
das die Eigenschaften eines hochwertigen Tonbandgerätes mit denen eines universellen Diktiergerätes
vereinigte. Bandgeschwindigkeiten: 9,5, 4,75, 2,4 und 1,2 cm/s. HiFi-Qualität bei 9,5 cm/s, jedoch nur
Einkanaltechnik (mono). Im Bundestag wurden ca. 50 bis 60 Uher 6000 Report Universal eingesetzt.”
Zie ook websites als: http://www.radiomuseum.org/r/uher_report_universal_6000.html en
http://uher-tonband.dl2jas.com/.
28 De standaardbandsnelheden uitgedrukt in centimeter per seconde (cm/s) betreffen afgeleiden
(afrondingen) van internationale standaarden die worden uitgedrukt in ‘inches per second’ (ips). Zie
F. Engel & P. Hammar, A Selected History of Magnetic Recording, 2006, p. 8 (internetpublicatie), en
zie de Engelse Wikipedia onder ‘tape recorder’.
De nominale bandsnelheid van 1,2 cm/s is een afronding van 15/32 ips, en dat is 1,190625 cm/s (de
inch is sinds 1959 per definitie gelijk aan 2,54 cm). De nominale bandsnelheid van 2,4 cm/s is een
afronding van 15/16 ips; de nominale bandsnelheid van 4,7 cm/s is een afronding van 1⅞ ips; de
nominale bandsnelheid van 9,5 cm/s is een afronding van 3¾ ips, telkens een exacte verdubbeling. Op
het front van de Uher 6000 staan deze internationale standaarden ook in (kleinere) getallen vermeld
naast de aanduidingen voor de (afgeronde) nominale bandsnelheden die zijn uitgedrukt in cm/s.
29 Aldus Van den Heuvel, achtergrondrapport, hoofdstuk 10, p. 38. Zie ook de ‘service manual’ van de
Uher 6000, onder ‘specifications’ voor een bandsnelheid van 1,2 cm/s.
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De opnamekop van de Uher 6000 benutte op één zijde van de tape een spoor voor
het magnetisch registreren (mono) van audio. De spoelen met de tape konden
daarna eventueel worden verwisseld, waarna de opnamekop op diezelfde zijde van
de tape (ook) het tweede spoor kon benutten voor magnetische registratie (mono)
van audio.30 Daarbij werd het tweede spoor ten opzichte van het eerste spoor dus
in tegengestelde richting beschreven.31
Voor de omzetting van het analoge geluidsmateriaal (op de tapes) naar digitale
WAV-bestanden is gebruik gemaakt van het (enige) exemplaar van de Uher 6000
Report Universal dat in het bezit is van de Dienst Landelijke Operationele
Samenwerking (DLOS) van de Landelijke Eenheid van de Nationale Politie.32
De kans dat dit één van de exemplaren betreft die in de Arnhemse tapkamer in
gebruik was, is gering. Elke tapkamer was voorzien van een groot aantal van
dergelijke recorders, namelijk telkens ten minste twee per tap-lijn.33 Bovendien
beschikte de tapkamerorganisatie over de nodige losse recorders om een
werkkopie te kunnen uitluisteren. In paragraaf 9.1 kom ik terug op de Uher 6000.

De mogelijkheid van manipulatie

Van den Heuvel heeft in zijn achtergrondrapport aandacht besteed aan de
mogelijkheid van manipulatie binnen het domein van de analoge tapkamer. Hij
schetst daartoe het volgende scenario:
“Misleidingsscenario’s in de analoge tapkamer
In de analoge tapkamer wordt gewerkt met tape-opnames. Het gaat hierbij
zowel om een werkkopie34 als een moederband, waarbij audio gelijktijdig
wordt opgenomen op verschillende recorders.

30

Dit wordt ‘halfspoor mono’ genoemd. Zie Wikipedia, lemma ‘bandrecorder’, onder het kopje:
spoorindelingen, met verhelderende illustratie.
31 Peller geeft in zijn ‘Recordings Examination Report’ van september/oktober 2009 als volgt in
essentie een gelijke beschrijving van het voorgaande (p. 3): “The magnetic head of the playing
machine had twice the width of the recording machine’s head, but supported stereo recording. The
original recordings were performed in mono, but used half the tape width and the recording tape was
“flipped” when one side was complete. As a result, the produced signal had “forward” and “backward’
recording sessions as the left and right channels of the stereo playback, where the right channel was
reversed in time.”
32 Zie hierboven paragraaf 3.3 onder het kopje “Onderzoeksmateriaal”.
33 Elke tap-lijn is een-op-een gekoppeld aan een telefoonnummer.
34 Voetnoot in het origineel: “De term ‘werkkopie’ is licht verwarrend, omdat deze versie niet een kopie
van de moederband is, maar een separate registratie die gelijktijdig met de moederband plaatsvindt.”
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In een scenario waarbij alle betrokkenen aan een complot deelnemen, zou
het technisch mogelijk zijn te manipuleren. Het opsporingsproces werkt aan
de hand van de werkkopie. Als in de achterliggende systemen een extra
gesprek wordt geregistreerd of de gespreksinhoud anders wordt
weergegeven, is er een begin van een manipulatiescenario. Van het extra
gesprek of het gewijzigde gesprek moet dan al vooraf een goede
audioregistratie bestaan.
Als nu de moederband eerder dan dat deze vol is zou worden gewisseld, blijft
er opnameruimte op de band beschikbaar. Hiermee wordt fysiek ruimte
gecreëerd om later een gesprek tussen te voegen of te wijzigen.
Vervolgens wordt:
1. de moederband uit de tapkamer meegenomen;
2. de inhoud van de band naar een digitaal systeem gekopieerd;
3. de oorspronkelijke moederband in een bulkwisser ontdaan van alle
inhoud;
4. de nu lege moederband wordt vervolgens opnieuw van gespreksregistraties voorzien via de methode “samenvoegen tot een nieuwe
registratie”;
5. deze nu gemanipuleerde moederband wordt teruggelegd in de tapkamer.
Dit manipulatiescenario kan dus werken als:
1. de beveiligingsvoorschriften niet worden nageleefd (“moederbanden
mogen niet de tapkamer uit- en ingenomen worden”);
2. de manipulatie vooraf wordt gepland,
a. in de vorm van het ‘vroeg wisselen’ van de moederband;
b. het voorbereiden van het te manipuleren gesprek reeds heeft
plaatsgevonden zodat dit als werkkopie kan worden verstrekt.
3. meerdere personen actief meewerken.”35
Hiermee beschrijft Van den Heuvel een gang van zaken die nog wel de nodige
praktische obstakels opwerpt. De voortdurende medewerking van een
tapkamerbeheerder is vrijwel onontbeerlijk, en zo ook de medewerking van tolken,
die overigens zelden tot nooit in dienst zijn van de politie. Onwetende tolken
kunnen immers onverhoeds worden geconfronteerd met ‘tapgesprekken’ waarvan
zij bij het (live) uitluisteren nog geen kennis hadden genomen. Leg dat maar eens
uit. Alle betrokken personen zullen vervolgens nog vele jaren er het zwijgen toe
moeten doen. De vraag rijst in hoeverre de opdrachtgever van dergelijke
manipulatie reeds vooraf op een dergelijke ‘omerta’ kan vertrouwen.

35

Van den Heuvel, achtergrondrapport, hoofdstuk 12, p. 16-17.
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Wat hier ook van zij, er bestaat een mogelijkheid van manipulatie binnen het
(analoge) tapkamersysteem, zij het dat nogal wat randvoorwaarden moeten
worden vervuld.
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6.3. De digitale Kislev 2-tapkamer

De aanbesteding

Onder meer vanwege de introductie van gsm in Nederland zag de politie zich rond
1994/1995 genoodzaakt over te gaan tot een vernieuwing van de technologie die
bij de interceptie van telefoonverkeer werd toegepast. Daartoe werd in 1995 een
Europese aanbesteding gedaan voor de aanschaf van zes nieuwe tapkamers. Het
Amerikaanse bedrijf Comverse36 kreeg dit project toegewezen. Comverse werd,
zoals gezegd,37 in Nederland vertegenwoordigd door Bumicom. Dit bedrijf was
verantwoordelijk voor het aanbieden, leveren en het onderhoud van deze
tapkamers.38 De interceptieapparatuur van Comverse (later genaamd: Verint) werd
geleverd onder de naam ‘AudioDisk’. De installatie van de zes nieuwe tapkamers,
waaronder die op de locatie in Apeldoorn, ving aan in het voorjaar van 1996 onder
de projectnaam ‘Kislev 1’.
In de loop van 1996 vond een vervolgaanbesteding plaats. In 1997 werd onder de
projectnaam ‘Kislev 2’ het contract getekend voor de levering van vier nieuwe
tapkamers, alsmede voor een upgrade van de tapkamersystemen van het eerste
Kislev-project. In november 1997 kreeg de tapkamer in Apeldoorn een upgrade
naar de Kislev 2-software. De digitale Kislev 2-tapkamer in Apeldoorn werd
daardoor geschikt om ISDN- en gsm-verkeer volgens het (in paragraaf 4.4
beschreven) JTS-protocol af te handelen. Vanaf 13 november 1997 om 17:00 uur is
het aan Baybaşin en medeverdachten toegeschreven telefoonverkeer via de
digitale tapkamer te Apeldoorn afgetapt.39, 40
36

Zie voor een introductie van het bedrijf Comverse hierboven in paragraaf 3.3 van deze conclusie
onder het kopje “Verint”. Efrat, Comverse en Verint kunnen binnen het bestek van dit herzieningsonderzoek worden vereenzelvigd.
37 Zie eveneens de introductie van het bedrijf Comverse hierboven in paragraaf 3.3 van deze conclusie
onder het kopje “Verint”.
38 Brief Verint 5 november 2015. Vanaf 2000 is Comverse (met ingang van 2002 genaamd: Verint) zelf
de handel in Nederland op zich gaan nemen.
39 Van den Heuvel, hoofdrapport, p. 12.
40 De voorgaande beschrijving van de aanbesteding en de uitvoering van de Kislev-projecten heeft
tijdens het herzieningsonderzoek geen aanleiding gegeven tot debat. Wel wil ik erop wijzen dat de
beschreven gang van zaken niet strookt met de ongestaafde mededelingen van ene Meir Dahan in
een e-mail d.d. 5 augustus 2010 van Dahan aan de raadsvrouw. Deze e-mail is als bijlage 43 gevoegd
bij het herzieningsverzoek d.d. 18 april 2011. Op p. 44-45 van het herzieningsverzoek wordt Dahan
naamloos opgevoerd als een “vertrouwensman” die onderzoek heeft gedaan bij Comverse/Verint en
die van een anonieme “highly specialized engineer of Comverse” zou hebben vernomen dat de
Nederlandse Verint-tapkamer (d.w.z. de digitale Kislev 2-tapkamer van Comverse) heimelijk
functioneerde onder een licentie die Comverse/Verint (uitsluitend) had verleend aan de Duitse
autoriteiten. Verint/Comverse vernam van deze opzet niet eerder dan toen een Duitse functionaris
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De architectuur van de digitale Kislev 2-tapkamer. Inleiding

Over de beschrijving van de architectuur en technologie van de digitale Kislev 2tapkamer in hoofdstuk 10 van het achtergrondrapport van Van den Heuvel is
ernstig verschil van mening ontstaan tussen Van den Heuvel en Van de Ven. In een
notendop is Van den Heuvel van oordeel dat slechts de beheers- en
uitluisterstations van deze digitale tapkamer op het operating system ‘Windows
3.11’ draaiden, en het opslagmedium van de audio, het audiomanagementsysteem
(AMS), en de server van de tapkamer niet. Van den Heuvel beschrijft dat de audio
vanuit het AMS gecodeerd c.q. gecomprimeerd naar het uitluisterstation werd
‘gestreamd’ en pas daarin werd gedecodeerd c.q. gedecomprimeerd, en hoorbaar
gemaakt.
Van de Ven daarentegen heeft meermalen als zijn oordeel kenbaar gemaakt dat de
gehele tapkamer van Comverse (Verint), het AMS, de server en het
uitluisterstation, op Windows (en daaronder (toen nog) MS-DOS) draaiden en
zodoende met commercieel verkrijgbare reparatiesoftware ‘PC Tools’ kon worden
benaderd en bewerkt. Hij merkt in zijn reactie op hoofdstuk 10 van het
achtergrondrapport van Van den Heuvel op dat daarin niet de digitale Kislev 2tapkamer wordt besproken, maar een tapkamer die Comverse pas na 1999 op de
markt heeft gebracht. Tevens is hij van oordeel dat audiostreaming pas in 2006 als
zodanig werd gedefinieerd en dat het operating system van de digitale Kislev 2tapkamer dientengevolge geen audiostreaming kon verwerken.41 Een en ander is
de hulp inriep van technici van Verint/Comverse vanwege technische problemen in de Nederlandse
tapkamer, aldus de anonieme zegsman van deze vertrouwensman (Dahan). Ik citeer Dahan:
“Verint/Comverse at the time had no contact and no contract with the Dutch authorities, only with the
German authorities. (….). This happened in 1997. When the technicians of the company arrived to
assist, they discovered that not the Germans but the Dutch were making use of their Verint monitoring
system. Trying to solve the emerged technical problems the engineers also discovered that the
monitoring system was not used by the Dutch to (only) intercept real-time telephone conversation but
(also) to copy already existing tapes on it. The technical problem was that the order of the intercepted
conversations was mixed up because of this misuse of the system.
When the Verint technicians got angry and told the Germans that it was not permitted to use the
Verint system in this way, they were told that they allowed the Dutch to use their system only to gather
intelligence information for highly secret and very important anti-terrorist investigations.
A highly specialized engineer of Comverse could give me the below technical information about their
monitoring systems at the time. He asked me to keep his name secret.”
Niet alleen ontbreekt voor dit verhaal iedere onderbouwing en is onduidelijk hoe deze
‘samenwerking’ met de Duitsers überhaupt in de praktijk kan zijn gebracht, dit verhaal staat haaks op
de mededelingen van Van Dreunen. Ik acht de mededelingen van Dahan hoogst onwaarschijnlijk. Ik
kom in een voetnoot in paragraaf 11.11 terug op deze kwestie bij de bespreking van andere
mededelingen van diezelfde Meir Dahan.
41 Van de Ven, reactie d.d. 8 oktober 2015 op het rapport van Van den Heuvel, p. 14 en p. 16.
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mede van belang voor de beoordeling van een bewering van Van de Ven, namelijk
dat hij in 2002 de digitale Verint-tapkamer in Nijmegen met PC Tools ‘gekraakt’ zou
hebben, dat wil zeggen: Van de Ven zou hebben gedemonstreerd dat hij wijzigingen
kon aanbrengen in de gegevens die in het digitale tapkamersysteem waren
opgeslagen. Dit scenario van manipulatie (het “T14-scenario”) zal in dit onderdeel
6 aan bod komen. Een evaluatie daarvan hangt nauw samen met kennis omtrent
de architectuur van de digitale Kislev 2-tapkamer.

Derksen heeft zich (ook) in dit verband aangesloten bij Van de Ven. In een door hem
geproduceerd document “Stand van zaken III” heeft hij onder andere verwezen
naar twee door Van de Ven gevoegde bijlagen: een folder en een
productomschrijving (brochure) van AudioDisk, zoals gezegd: het digitale
interceptieplatform van Comverse (Verint). Daaruit heeft hij verscheidene passages
aangehaald die naar zijn oordeel ondersteuning bieden voor het door Van de Ven
en hemzelf ingenomen standpunt.

Ten behoeve van deze gehele conclusie heb ik vrijwel alle, cruciale onderdelen uit
de rapportages van Van den Heuvel en Van de Ven geverifieerd aan de hand van
publiek toegankelijk bronmateriaal. Ten aanzien van hoofdstuk 10 uit het
achtergrondrapport van Van den Heuvel stond die mogelijkheid mij echter bij
gebrek aan dergelijke bronnen niet open. Het ontbreken van publiek toegankelijk
materiaal over tapkamers, is, lijkt mij, niet bepaald verwonderlijk vanwege de
beslotenheid waarmee de interceptie van telefoongesprekken gepaard pleegt te
gaan.
Ik heb om die redenen mijn toevlucht genomen tot het benaderen van personen of
instanties die vanwege hun achtergronden geacht moeten worden goed op de
hoogte te zijn van de precieze werking van de technologie die in de digitale Kislev 2tapkamer is toegepast. Daarover later meer.

Waar hieronder over ‘de tapkamer’ wordt gesproken, bedoel ik de digitale
tapkamer van producent Comverse (Verint) van het merk en type AudioDisk, dat
binnen het bestek van het aanbestedingsproject ‘Kislev 2’ op een locatie van de
politie in Apeldoorn is geïnstalleerd. Zoals gezegd hebben alle taps in de Baybaşinzaak vanaf 13 november 1997 om 17.00 uur tot aan zijn aanhouding op 27 maart
1998 over deze tapkamer gelopen. Van belang is dat in deze tapkamer gsm274
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gesprekken via het JTS-protocol konden worden afgehandeld, dat (dus) een
authenticatieprocedure werd toegepast, en dat de in de JTS-burst verzonden
metadata (‘de JTS-gegevens’) werden geregistreerd.
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6.4. De architectuur van de digitale Kislev 2-tapkamer volgens Van den Heuvel

Architectuur en onderliggende technologie

Inleiding

Thans volgt allereerst een samenvatting van de door Van den Heuvel gegeven
beschrijving van de Kislev 2-tapkamer.
De infrastructuur van het tapkamersysteem bestond uit een centrale tapkamer met
een of meer decentrale tapkamers. In de centrale tapkamer werden de
tapgesprekken ontvangen en opgeslagen. Het uitluisteren van de tapgesprekken
kon zowel in de centrale als in een decentrale tapkamer plaatsvinden.42 Het
decentrale systeem was met het centrale tapsysteem verbonden via een netwerk
van WAN-verbindingen.43 Op die manier werd het mogelijk om op verschillende
(strategische) locaties te werken. Voor de strafzaak tegen Baybaşin is bij mijn weten
alleen gebruik gemaakt van de centrale tapkamer in Apeldoorn, en dus niet van
decentrale tapkamers op andere locaties.44 De beschrijving van de architectuur van
de tapkamer zal zich dan ook beperken tot de centrale tapkamer.

De mediation unit en de signaling server

Zoals beschreven in paragraaf 4.4 werd een tapgesprek volgens de afgesproken
handover-interface, het JTS-protocol, met gebruik van een ‘mediation unit’ bij de
netwerkoperator (binnen het JTS-protocol de ‘decentrale tap interface’ (DTI)
genoemd) als mono-signaal45 doorgestuurd naar de zogeheten ‘signaling server’ op
de locatie van de tapkamer. De signaling server betrof een apparaat dat fungeerde

42

Van den Heuvel, achtergrondrapport, hoofdstuk 10, p. 42
Van den Heuvel, achtergrondrapport, hoofdstuk 10, p. 52. ‘WAN’ staat voor: Wide Area Netwerk
(verbinding). Dit soort verbindingen bestrijken grotere gebieden, in tegenstelling tot een LANverbinding (Local Area Network), die een lokaal netwerk in bijvoorbeeld een gebouw met elkaar
verbindt. Zie de desbetreffende Wikipedia-lemma’s.
44 De archivering van geluidsmateriaal en verkeersgegevens op de MO-schijven, vond plaats in de
centrale tapkamer. De decentrale tapkamer had een beperkte kopie van de harde schijf van het AMS.
45 Een telefoongesprek bestaat logischerwijs uit een tweetal verbindingen, namelijk
(1). een luisterverbinding van de microfoon van de gebelde naar de luidspreker van de beller, en
(2). een spraakverbinding tussen de microfoon van de beller en de luidspreker van de gebelde.
Tijdens de relevante periode (grofweg voor het jaar 2000) werd een tapgesprek vanuit de interceptieomgeving van het netwerk als een mono-signaal aan de tapkamer aangeboden. Daarbij werden de
spraak- en de luisterverbindingen van het telefoongesprek samengevoegd tot één enkel audiokanaal.
Zie Van den heuvel, achtergrondrapport, hoofdstuk 10, p. 7, 8, 24 en 47.
43
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als een poortwachter voor de achterliggende tapkamer. De tapkamer was door
tussenkomst van de signaling server van buitenaf niet te benaderen.46 Voor de
communicatie tussen de DTI bij de netwerkoperator enerzijds en de signaling server
in de tapkamer anderzijds werd gebruik gemaakt van een externe, wederzijds
geauthentiseerde ISDN30-lijn.47 De beveiliging van de verbinding bestond uit het
verifiëren van de CLI en COL (het A-nummer, i.e. het telefoonnummer van de
bellende persoon, en het B-nummer, i.e. het telefoonnummer van de gebelde
persoon),48 en een op DES gebaseerd authenticatiemechanisme.49 De verbinding
zelf was niet versleuteld, en dat was ook niet voorgeschreven binnen het JTSprotocol.50 Indien de signaling server naar het hierna te bespreken
audiomanagementsysteem (AMS) een absolute stilte stuurde (geen signaal, d.w.z.
uitsluitend 0-waardes), werd dit bij de omzetting naar AVQSBC vertaald in een
karakteristiek signaal met een signaalniveau van ongeveer min 50 dB.
Zodra een telefoongesprek in de tapkamer door de signaling server werd
ontvangen, moesten de audio van het gesprek (‘call content’) en de metadata van
het gesprek (‘call related data’ (CRD) of ‘intercept related information’ (IRI)
genoemd) worden bewaard.

Het audiomanagementsysteem (AMS)

De audio van het gesprek werd opgeslagen in het audiomanagementsysteem
(AMS). Het AMS was een audioregistratiesysteem dat het mogelijk maakte om
verschillende gesprekken tijdsynchroon vast te leggen.51 De metadata (o.a. tijdstip,
telefoonnummer, IMEI-nummer) bevonden zich in het zogenaamde JTS-datablok
dat voorafgaande aan de audio van het getapte gesprek naar de tapkamer werd
verzonden. Dit blok werd in de signaling server gedecodeerd en doorgestuurd naar
de gecombineerde applicatie- en databaseserver van de tapkamer.52 Op het

46

Van den Heuvel, achtergrondrapport, hoofdstuk 10, p. 43.
Van den Heuvel, achtergrondrapport, hoofdstuk 10, p. 24.
48 Door mij in paragraaf 4.4 (“De justitiële tapinterface specificatie (JTS)”) de verificatieprocedure
genoemd.
49 Door mij in paragraaf 4.4 (“De justitiële tapinterface specificatie (JTS)”) de authenticatieprocedure
genoemd.
50 Van den Heuvel, achtergrondrapport, hoofdstuk 10, p. 42. Uitgebreid hierover in paragraaf 4.4.
Volgens Van de Ven was versleuteling (encryptie) wél voorgeschreven. Mijn conclusie in paragraaf 4.4
luidt dat dit oordeel van Van de Ven ongefundeerd en onjuist is.
51 Van den Heuvel, achtergrondrapport, hoofdstuk 10, p. 40.
52 Van den Heuvel, achtergrondrapport, hoofdstuk 10, p. 43. Tot de applicatieserver kregen de
gebruikers toegang. De databaseserver diende voor de registratie van de metadata.
47
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moment dat een gesprek werd opgeslagen op het AMS werd in de database voor
dit gesprek een ‘record’ aangemaakt. In dit record werden de JTS-data (de ‘JTSgegevens’) door de signaling server gedecodeerd vastgelegd.
Een belangrijk onderdeel van het gehele tapkamersysteem was de ‘multibus’, een
industriële computer backplane ontwikkeld door Intel waarop onder meer de
inputmodules en de databaseserver waren aangesloten.53 De combinatie van
inputmodules en multibus werd het AMS genoemd. Over het AMS deelt Van den
Heuvel mede:
“Het AMS regelt het coderen en opslaan van de ontvangen audio en is voor
de gebruikers een gecodeerde streaming audioserver. 54 Het AMS draaide op
een RMX operating system.”55
De opslag

In het AMS werd de audio van het tapgesprek (het geluidsmateriaal) in het
‘AVQSBC-formaat’ omgezet en vervolgens op een harde schijf opgeslagen. AVQSBC
betreft een codec die door Verint zelf was ontwikkeld (een ‘proprietary codec’),
bedoeld voor het coderen en comprimeren van data.56 De metadata
(verkeersgegevens) werden in een ‘Adabas’-database opgeslagen. Van den Heuvel
hierover:
“De gecombineerde applicatie en databaseserver binnen de tapkamer was
een MicroVax 3100 met VMS als operating system en Adabas als databaseapplicatie. Deze server regelt de ‘logging’ van de metadata die bij de
gesprekken hoort en is het toegangsportaal voor de uitluisteraars.”57
53

Van den Heuvel, achtergrondrapport, hoofdstuk 10, p. 48.
Van den Heuvel, achtergrondrapport, hoofdstuk 10, p. 50.
55 Van den Heuvel, achtergrondrapport, hoofdstuk 10, p. 48. RMX is een standalone real-time
‘operating system’, speciaal ontworpen voor het gebruik van de Intel processoren en, in het bijzonder,
de multibus-systemen. Zie https://en.wikipedia.org/wiki/RMX_(operating_system).
56 Daarover volgt hieronder meer. Zie Van den Heuvel, achtergrondrapport, hoofdstuk 10, p. 15.
Een codec betreft software of hardware die toelaat data te coderen/decoderen dan wel te
comprimeren/decomprimeren, zie: https://nl.wikipedia.org/wiki/Codec.
57 Van den Heuvel, achtergrondrapport, hoofdstuk 10, p. 52.
Toelichting mijnerzijds. Het VMS-‘operating system’ maakt het mogelijk het geheugen in verschillende
‘modi’ te benaderen, bijvoorbeeld als ‘user’, ‘executive’ of ‘system’. Deze modi bepalen de rechten
die het besturingssysteem en de applicaties op bepaalde systeembronnen hebben. Omdat
applicatieprogramma’s standaard in de minst krachtige modus van ‘user’ werken en omdat wisselen
van modus door hardware bepaald wordt, is misbruik door zogenaamde bufferoverloop onmogelijk.
Programma’s die zich misdragen worden afgebroken met de melding ‘access violation’. Zie:
https://nl.wikipedia.org/wiki/OpenVMS#Techniek en https://en.m.wikipedia.org/wiki/OpenVMS.
Zie: http://www.informationweek.com/vms-operating-system-is-30-years-old-customers=believe-itcan-last-forever/d/d-id/1061051?, waaruit ik citeer: “VMS was designed to be secure from the ground
54
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Met betrekking tot de data- en opslagstructuur van de Kislev 2-tapkamer schrijft
Van den Heuvel het volgende:
“De AudioDisk Data Storage bestaat uit een systeempartitie en een ‘raw
data’ partitie op een opslagmedium. De systeempartitie bevat onder andere
drie database tabellen met:
1. Call Detail Records;
2. Audio headers;
3. Audio sub-headers.
De audioblokken bevonden zich op de RAW-partitie”.58
De audio werd zoals gezegd in het AVQSBC-formaat gecomprimeerd opgeslagen in
audioblokken op de RAW-partitie.59 De systeempartitie had wél bestanden, en
bevatte configuratie-files, ‘operating system’ (iRMX) en de tap-applicatie.
De audioblokken hadden ieder een omvang van zestien kilobyte (kB). Een in
AVQSBC gecomprimeerd audioblok van zestien kB bevat acht seconden geluid.60
Naast audio, bevatten deze blokken ook een aantal stuursignalen, zoals het ‘end of
encoding’-signaal, dat de registratie van audio regelt wanneer dit audiofragment
korter is dan de duur van één enkel blok. Dit was vaak het geval bij het laatste
audioblok van een gesprek. Het ‘lege’ deel van het blok werd met willekeurige data
gevuld.61
De koppeling van de audio van de gesprekken, in de diverse audioblokken, aan de
metadata van de gesprekken, de call detail records (CDR’s), verliep via een
commando vanaf het uitluisterstation. Intern in het AMS werden de audioblokken
gekoppeld aan de metadata. Op de applicatieserver draaide een programma
waarmee het AMS opdracht kon worden gegeven de audio van een gesprek naar
het uitluisterstation te sturen. De gecomprimeerde audio in het AMS bleef

up, not as an afterthought, and it had multiple barriers for would-be intruders. It would check the role
of someone giving it commands to see whether they were authorized to do what they were trying to
do. If your password was X, and an intruder starting trying to guess passwords using L, M, N, etc., by
the time he got to X, VMS would have spotted the pattern and locked his account, even when he got
to the right letter.”
Zie ook de product-folder van Audiodisk, p. 11.
58 Van den Heuvel, achtergrondrapport, hoofdstuk 10, p. 56.
59 Een RAW-partitie is een partitie zonder bestandssysteem. Een bestandssysteem is (volgens
Wikipedia) een door het besturingssysteem verzorgde, softwarematige indeling van een
opslagmedium, zoals FAT32 en NTFS.
60 Als het geluid niet wordt gecomprimeerd kan er dus minder geluid in het audioblok worden
opgeslagen, slechts één of twee seconden.
61 Van den Heuvel, achtergrondrapport, hoofdstuk 10, p. 59.
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gecomprimeerd en gecodeerd totdat het op het uitluisterstation werd
gedecodeerd en hoorbaar gemaakt.62

Bij elk op het AMS opgeslagen audioblok hoorde een audio-sub-header, een
audioheader en call detail records. Deze drie database-tabellen verwezen naar
elkaar en vormden samen, in een soort keten, de koppeling naar de audio. Die
keten zat als volgt in elkaar.
De audio-sub-header bevatte een doortellende ‘identifier’, die via een formule de
locatie van het audioblok aanwees. De audio-sub-header bevatte tevens een
referentie naar de audio-header identifier (een teller). Deze teller vormde de
koppeling tussen het audioblok en de audio-sub-header. De audio-sub-header
bevatte tevens informatie over de interface waarvan de audio afkomstig was, de
instellingen voor de opnamesturing, de gebruikte codec (AVQSBC) en de AGCinstellingen.63
De audioheader verwees naar de audio-sub-header. Audioheaders betroffen
datablokken met een omvang van één kB. Ze bevatten een ‘identifier’, een eindtijd
van de huidige audioregistratie, de eindtijd van de vorige audioregistratie en
informatie over de hoeveelheid audioblokken die voor een specifiek gesprek zijn
gealloceerd en voor audio zijn gebruikt.64 Omdat de vorige eindtijd van een
audioregistratie werd geregistreerd, ontstond een keten van registraties. De
periodes dat geen audio was geregistreerd, zijn derhalve af te leiden uit de data
waaruit blijkt dat wél audio was geregistreerd.
Het eerste record in de audioheader verwees weer naar de call detail records
(CDR’s). Deze CDR’s konden zowel afkomstig zijn van de gedetecteerde ‘in-band
signaling’65 of van de separaat verstuurde metadata (zoals bij het JTS-protocol).66

De CDR’s van een gesprek werden opgeslagen door middel van een Adabasdatabase-applicatie, meer specifiek in een tabel van de Adabas-database. Adabas67
62

Van den Heuvel, achtergrondrapport, hoofdstuk 10, p. 59.
Van den Heuvel, achtergrondrapport, hoofdstuk 10, p. 58.
64 Van den Heuvel, achtergrondrapport, hoofdstuk 10, p. 57.
65 ‘In-band signaling’ houdt in dat de telecommunicatiesignalen (stuursignalen) binnen het
gesprekskanaal gebruik maken van dezelfde frequentiebanden als die van het stemgeluid van het
telefoongesprek (300 Hz – 3400 Hz), zulks in tegenstelling tot ‘out-of-band signaling’, waarbij binnen
het gesprekskanaal gebruik gemaakt wordt van andere frequentiebanden dan waarover de audio van
het telefoongesprek wordt getransporteerd (bijvoorbeeld 3400 Hz – 4000 Hz). Ik kom op dit
onderwerp terug in paragraaf 9.3.
66 Van den Heuvel, achtergrondrapport, hoofdstuk 10, p. 52.
67 Adaptable DataBase, Adabas. Zie https://en.wikipedia.org/wiki/ADABAS.
63
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is een hiërarchische database met de mogelijkheid om ‘parent-child-relationships’
in één enkel record op te slaan. Het predicaat ‘hiërarchische database met ‘parentchild-relationships’’ betekent dat de data zijn georganiseerd in een boomstructuur;
de data worden in verschillende records opgeslagen en die zijn met elkaar
verbonden door links.68 De lengte van de records is niet constant, maar variabel. In
het geval van de Kislev 2-tapkamer bevatten de CDR’s de standaardvelden voor de
metadata van dat gesprek, aangevuld met de JTS-datavelden. Om tot een compacte
opslag te komen, waren 80% van de velden gecodeerd.69
Het AudioDisk-systeem bevatte tevens een extern archief voor de archivering van
de audio en de metadata van de tapgesprekken die waren geregistreerd op de
harde schijf van het AMS c.q. de database. Archivering vond plaats door het
kopiëren van de audio en de metadata naar MO-schijven (magnetische optische
schijven) die zich in een ‘jukebox’ bevonden.70 De opslagstructuur en het
opslagformaat op de MO-schijven waren dezelfde als die van de database, met dien
verstande dat de database meer tabellen en velden bevatte dan de MO-schijven.71
Met andere woorden: in de database werden meer gegevens opgeslagen dan
werden gearchiveerd op de MO-schijven.

68

Zie https://en.wikipedia.org/wiki/Hierarchical_database_model. Over de Adabas-database is niet
veel vakliteratuur voorhanden. Ik vond slechts verwijzingen in: R. Elmasri & S.B. Navathe,
Fundamentals of Database Systems, Hoboken: Pearson 2016, p. 641, en Th.M. Connolly & C.E. Begg,
Database Systems. A Practical Approach to Design, Implementation, and Management, Harlow:
Pearson Education 2005, p. 70-71.
69 Van den Heuvel, achtergrondrapport, hoofdstuk 10, p. 56.
70 Tapkamerbeheerder I.A.M. Dieker heeft dit kopieerproces bij proces-verbaal van 11 september
1998 als volgt omschreven:
“Alle geregistreerde gesprekken, zowel data als audio, die voor het onderzoeksteam bestemd waren,
zijn door de digitale tapkamer opgenomen op de “harde schijf”. Alle geregistreerde gesprekken
bestemd voor het IRT onderzoeksteam werden vanaf de harde schijf gearchiveerd (gekopieerd) naar
een daartoe aangemaakte optical disk bestemd voor het IRT onderzoeksteam.
De betreffende optical disk wordt handmatig in de jukebox ingevoerd en software-matig aan het IRT
onderzoeksteam toegewezen. Hierbij worden tevens alle taplijnen van het IRT onderzoeksteam
automatisch software-matig aan de optical disk toegewezen.
Het archiveren op de optical disk begint daarbij op kant A, totdat deze zijde voor 100% vol is en gaat
daarna automatisch om naar kant B. Indien kant B ook 100% vol is gaat de schijf in een neutrale stand.
De begin en de eindtijd worden automatisch software-matig in de optical disk vastgelegd. De
betreffende volle schijf wordt vervolgens handmatig uit de jukebox verwijderd en middels een op de
optical disk aanwezige rode “protect” knop wordt de schijf beveiligd, opgeslagen en bewaard in de
kluis van de tapkamer van de Regiopolitie Noord en Oost Gelderland.
Vervolgens wordt een nieuwe optical disk aangemaakt voor het onderzoeksteam, waarbij automatisch
het archiveren begint op de eindtijd van de voorgaande disk. Hierbij volgt weer de procedure als boven
omschreven. Het archiveren werd dagelijks diverse malen gecontroleerd. Hierbij werden geen
bijzonderheden of storingen aan getroffen. Voor het archiveer gebeuren is de tapkamerbeheerder
verantwoordelijk.”
71 Van den Heuvel, achtergrondrapport, hoofdstuk 10, p. 50.
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Uitluisteren

De uitluisteraars van de tapgesprekken (tolken of politieambtenaren) namen plaats
achter het uitluisterstation (ook wel ‘workstation’ of werkstation genoemd). Dit
betrof een zelfstandige personal computer (pc) die was voorzien van een
geluidskaart, een mogelijkheid om AVQSBC te decoderen (oorspronkelijk
uitgevoerd in hardware later ook als software beschikbaar) en een communicatieprogramma. Via deze communicatie-applicatie werd verbinding gemaakt met de
applicatieserver, waarna de audio door het AMS naar het uitluisterstation werd
‘gestreamd’ en daarin werd gedecodeerd en hoorbaar gemaakt.72 Van den Heuvel
hierover:
“De uitluisterstations beschikten over één verbinding naar de microvax en één
verbinding naar het AMS voor de audio.73 De pc vormde dus een koppeling
met de applicatieserver, de microvax, waar ook de opdracht tot het streamen
van de audio van een gesprek werd gegeven.”74
De uitluisteraar logde via het uitluisterstation in op de microvax en kreeg een lijst
te zien van tapgesprekken waarvan hij toegangsrechten had. Deze lijst bevatte ook
een gedeelte van de bij het gesprek behorende metadata afkomstig uit de
database. De uitluisteraar kon een gesprek selecteren, waarna de applicatieserver,
de microvax, aan het AMS de opdracht gaf het gewenste gesprek naar het
uitluisterstation te ‘streamen’.75 De audio werd gestreamd naar het IP-nummer
waarmee de gebruiker was aangemeld op de applicatieserver (de microvax).76 De
audiostream bleef op het netwerk gecomprimeerd in het AVQSBC-formaat. Het
decomprimeren van de in AVQSBC geschreven data vond plaats in het
uitluisterstation. Die mogelijkheid was geïmplementeerd in de vorm van hard- en
software van Comverse (Verint) en zij werd afgehandeld door een DSP-board. Het
‘digital signal processor’-board betrof een losse hardware-kaart van Comverse
(Verint) die in de pc van het uitluisterstation kon worden geplaatst en die geschikt

72

Van den Heuvel, achtergrondrapport, hoofdstuk 10, p. 45.

73 Van den Heuvel, achtergrondrapport, hoofdstuk 10, p. 44. De verbinding betrof een LAN-verbinding.

Zie: https://nl.wikipedia.org/wiki/Local_area_network.
74 Van den Heuvel, achtergrondrapport, hoofdstuk 10, p. 46.
75 Van den Heuvel, achtergrondrapport, hoofdstuk 10, p. 52.
76 Van den Heuvel, achtergrondrapport, hoofdstuk 10, p. 53.
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was om AVQSBC te decomprimeren. Het geluid werd hoorbaar gemaakt door een
audiochip op diezelfde kaart.77
De audiostream bestond uit blokjes met een omvang van één kilobyte en de audio
in de stream was op het netwerk nog gecodeerd in AVQSBC. Op de uitluisterstations
werden de data in de stream gedecodeerd tot een hoorbaar formaat. Het
uitluisterstation bufferde de audio niet; als een deel van het tapgesprek opnieuw
moest worden beluisterd, werd dit opnieuw over het netwerk verstuurd en
opnieuw op het werkstation gedecodeerd.78

De ontsluiting van AVQSBC

De apparatuur van Comverse (een AMS met uitluisterstation, en ook een zogeheten
‘court evidence unit’ (CEU))79 maakt het mogelijk om de in AVQSBC gecodeerde
audio te beluisteren. Het is echter binnen dit herzieningsonderzoek mijn (D.A.)
keuze geweest om het geluidsmateriaal niet met behulp van een AMS met
uitluisterstation, dan wel een CEU, te beluisteren, maar dit geluidsmateriaal zonder
het gebruik van deze apparatuur van Comverse te converteren van AVQSBC naar
een normaal digitaal formaat om deze audio rechtstreeks te kunnen beluisteren en
te laten onderzoeken.80 Een uitluisterstation en een CEU hebben namelijk alleen
een analoge uitgang. Om het digitale geluid van het Kislev 2-systeem toegankelijk
te maken zou de audio van een digitaal naar een analoog formaat, en vervolgens
van

een

analoog

terug

naar

een

digitaal

formaat

moeten

worden

getransformeerd.81 De kwaliteit van de audio zou daardoor sterk achteruit gaan en
het resultaat is beperkt reproduceerbaar doordat bij een de tweede export (van
analoog naar digitaal) een ander, niet-byte-identiek databestand de uitkomst zal
zijn.82 Ik heb op die grond ervoor gekozen van deze apparatuur van Comverse geen
gebruik te maken.

77

Van den Heuvel, achtergrondrapport, hoofdstuk 10, p. 45.
Van den Heuvel, achtergrondrapport, hoofdstuk 10, p. 44.
79 Deze ‘court evidence units’ (CEU’s) werden gebruikt om in de rechtszaal tapgesprekken hoorbaar
te maken.
80 Zie ook paragraaf 3.3 onder het kopje ‘onderzoeksmateriaal’.
81 Dus eerst een D/A-conversie (DAC) en daarna weer een A/D-conversie (ADC).
82 De bevestiging van dit vermoeden kreeg ik op 6 april 2016 te Driebergen bij het beluisteren, bekijken
en vergelijken van enerzijds geluidsbestanden die rechtstreeks (zonder gebruik van Comverseapparatuur) waren ontsloten, en anderzijds geluidsbestanden die met gebruik van het AMS van
Comverse waren ontsloten. Zie paragraaf 6.8 over de ontsluiting van AVQSBC.
78
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Ten behoeve van het herzieningsonderzoek zijn de gecomprimeerde audioblokken
rechtstreeks van de MO-schijven gekopieerd. Buiten de systemen van Comverse
(thans: Verint) bestaat geen bekende codec-software om dit AVQSBC-formaat te
schrijven of af te spelen. De enige mogelijkheid om AVQSBC te coderen is een
speciale DSP-hardware-kaart met specifieke software van Verint.83 Het bleek Van
den Heuvel daarentegen mogelijk om het kale AVQSBC-formaat in te pakken in een
NVP-containerformaat. Verint biedt voor service-engineers van klanten een
programma aan dat data in het AVQSBC-codec, eenmaal ingepakt in een NVPcontainer, kan converteren naar audio in het WAV-formaat (‘NVP2WAV’).84 Dit
programma heeft Van den Heuvel gebruikt. Er moesten evenwel meer hobbels
worden genomen. De NVP-container bevat veiligheidskenmerken die misbruik van
deze conversieroute belemmeren. Het was noodzakelijk om de beveiliging van de
NVP-container buiten werking te stellen. Daartoe is (handmatig) de werking van
deze tool gevolgd teneinde te detecteren waar deze beveiliging zich in de tool
bevond, om deze daarna te deactiveren. Bovendien moesten specifieke ‘Dynamic
Link Libraries’ (DLL) behorende bij de oorspronkelijke configuratie van de tapkamer
waar de opnames waren gemaakt aan de NVP2WAV-tool worden verbonden. Dat
is slechts mogelijk met de installatiebestanden van het specifieke type AMS. Toen
deze DLL’s aan de NVP2WAV-tool waren gekoppeld bleek het Van den Heuvel
inderdaad mogelijk om de data in AVQSBC te decoderen en vervolgens op te slaan
in WAV-bestanden, zonder de inzet van de systemen van Comverse (Verint).
Comverse bleek geen tools te hebben om een WAV-file te coderen c.q. te
comprimeren in het AVQSBC-formaat; dat is slechts mogelijk met de al genoemde
DSP-hardware-kaart.85 Het via een digitale (rechtstreekse) route hoorbaar maken
van in AVQSBC gecodeerd geluidsmateriaal impliceert geenszins de mogelijkheid
om zelf geluidsmateriaal in AVQSBC te schrijven.

83

Van den Heuvel, achtergrondrapport, hoofdstuk 10, p. 59.
Van den Heuvel, achtergrondrapport, hoofdstuk 10, p. 59.
85 Van den Heuvel, achtergrondrapport, hoofdstuk 10, p. 59.
84
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Het wissen van gesprekken

Van den Heuvel heeft zich ook uitgelaten over het wissen van tapgesprekken. De
Nederlandse

overheid

heeft

voor

het

wissen

van

bijvoorbeeld

geheimhoudersgesprekken een wis-optie bij Verint besteld.86 Het wissen van
gesprekken in de tapkamer ging volgens hem als volgt in zijn werk. Ik citeer:
“De wis-optie past het call detail record aan en verwijdert de inhoud van de
twee lagen die de verwijzing vormen van een CDR naar de daadwerkelijke
audio. Binnen het systeem is het nu volledig onmogelijk de audio nog te
benaderen. Als men echter toegang heeft tot een mediadrager, bijvoorbeeld
een MO-schijf, met een gewist gesprek, kan onder bepaalde voorwaarden
een deel van de gewiste audio worden teruggehaald.”87
Voor het terughalen van een gewist gesprek is het nodig dat men de beschikking
heeft over een tapkamersysteem met de desbetreffende wis-optie, zonder dat het
schijfmanagementsysteem en toegangscontrole actief zijn. De MO-schijf moet
voorts in een ander systeem gelezen en beschreven kunnen worden. In dat geval is
het mogelijk een kopie van de MO-schijf te maken voordat het gesprek is gewist,
waarna deze kopie vergeleken kan worden met een kopie van de MO-schijf in de
situatie dat het gesprek reeds is gewist. De vergelijking van deze twee
gegevensdragers levert informatie op over de aard van de gewiste, dubbele
verwijzingsdata, die vervolgens kan worden gegokt en worden toegevoegd.88
Aan deze methode kleeft volgens Van den Heuvel een aantal obstakels. Ten eerste
bevatten de verwijzings-lagen ook de codec-instellingen en de stuurinformatie over
de opname die nodig zijn voor het hoorbaar maken van de audio. Slechts in het
geval een individu beschikt over uitgebreide kennis van en ervaring met het effect
van de gecodeerde instellingen in de verwijzingsblokken, kan de audio van de
gewiste tapgesprekken volledig worden gereconstrueerd. Tot slot was het volgens
Van den Heuvel niet toegestaan om gevulde MO-schijven uit de tapkamer mee te
nemen of binnen te laten komen.

86

Van den Heuvel, achtergrondrapport, hoofdstuk 10, p. 39 en p. 60.
Van den Heuvel, achtergrondrapport, hoofdstuk 10, p. 60.
88 Van den Heuvel, achtergrondrapport, hoofdstuk 10, p. 60.
87
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Samenvatting

Samengevat beschrijft Van den Heuvel de werking van het Kislev 2tapkamersysteem van producent Comverse (de digitale tapkamer in de Baybaşinzaak) voor zover thans relevant en in mijn woorden als volgt:
(1).

Het geluidsmateriaal (de audio van de tapgesprekken) werd in de vorm van
audioblokken in een ‘proprietary’ codec van Comverse (AVQSBC) gecodeerd
en gecomprimeerd opgeslagen in het audiomanagementsysteem (AMS). Als
gevolg daarvan was het geluidsmateriaal tot aan het onderzoek van Van den
Heuvel nog niet rechtstreeks (digitaal) toegankelijk. Uiteraard kan het
geluidsmateriaal wel analoog hoorbaar worden gemaakt met gebruik van de
apparatuur van Comverse.

(2).

Het AMS van het Kislev 2-tapsysteem draaide op een iRMXbesturingssysteem, dat ‘streaming audio’ ondersteunde. De werkstations
(uitluisterstations) betroffen zelfstandige Windows-pc’s waarop een
terminalapplicatie draaide voor contact met de applicatieserver.

(3).

Voor de gebruiker was het Kislev 2-tapsysteem als volgt werkzaam. De
gebruiker logde via het werkstation in op de applicatieserver. Hij kreeg een
lijst te zien met gesprekken waartoe hij toegang had. Hij kon daarvan een
gesprek selecteren. Hij kreeg de bijbehorende metadata te zien en kon het
tapgesprek laten afspelen.

(4).

Als hij voor afspelen koos, werd vanuit de applicatieserver een commando
gestuurd naar het AMS om het desbetreffende tapgesprek over het netwerk
te ‘streamen’ naar de audio-unit waarvan het werkstation was voorzien.
Door de audio-unit in het werkstation werd het gecodeerde geluidsmateriaal
omgezet in de audio van het tapgesprek dat via bijvoorbeeld een
koptelefoon-aansluiting viel te beluisteren. De gebruiker kon de audio in
pauze zetten, herhalen, stoppen, een equalizer-functie en ruisonderdrukking
inschakelen en het volume aanpassen, enzovoorts.

(5).

De audio werd in het AMS niet als digitaal bestand opgeslagen (maar in de
vorm van audioblokken) en de audio kwam in het werkstation ook niet als
digitaal bestand (‘file’) beschikbaar. Als de gebruiker een gedeelte van het
tapgesprek opnieuw wilde beluisteren, werd die passage op afroep opnieuw
naar het werkstation ‘gestreamd’.
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(6).

De verkeersgegevens (metadata, CDR’s) werden op commando uit de
Adabas-database opgehaald, waarin het – kort gezegd – was opgeslagen in
een ten dele gecodeerd Adabas-formaat, en getoond op het terminalscherm
van de terminalapplicatie die op het werkstation draaide.89

In reactie op de beweringen van Van de Ven, laat Van den Heuvel zijn bevindingen
ten slotte vergezeld gaan van de volgende mededeling:
“Van de Ven beschrijft in zijn rapportages de tapkamer van Comverse / Verint
als een Windows 3.1 systeem met een DOS opslagformaat waarbij de audio
als wav-files is opgeslagen en de metadata in een Perfectview applicatie, zo
stelt Van de Ven tenminste. Hij voert aan met reparatiesoftware, “PC Tools”,
toegang tot de opgeslagen audio in tapkamer te hebben verkregen, waarna
hij de manipulaties kon uitvoeren.
Naar mijn inzicht geven deze mededelingen van Van de Ven een volstrekt
onjuiste voorstelling van zaken. Zij wekken ten onrechte de indruk dat in deze
soort tapkamers met eenvoudige middelen wijzigingen kunnen worden
aangebracht in het geregistreerde geluidsmateriaal. Een tapkamer uit het
Kislev-project is echter heel anders geconstrueerd dan hiervoor door Van de
Ven beschreven. Zo’n tapkamer is een applicatie op een iRMX operating
system met in AVQSBC-gecodeerde audio en een Adabas database voor de
metadata op een aparte microVax.”90

89

Hieronder zal nog blijken dat voor wat betreft de hier genoemde verkeersgegevens van de
tapgesprekken onderscheid moet worden gemaakt tussen enerzijds de ‘JTS-gegevens’, die afkomstig
zijn van de netwerkoperator en ongecodeerd worden opgeslagen, en anderzijds de “generieke
registratiegegevens”, die registraties van het tapkamersysteem zelf betreffen, die in een Adabasdatabase-formaat worden opgeslagen en (daardoor) niet eenvoudig leesbaar kunnen worden
gemaakt. Zie daarover meer in paragraaf 6.7 en 6.8.
90 Van den Heuvel, hoofdrapport d.d. 8 september 2015, p. 34.
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6.5. De bestrijding van Van den Heuvel’s beschrijving van de digitale tapkamer

Inleiding

Zoals gezegd betoogt Van de Ven dat de architectuur en onderliggende technologie
van de Kislev 2-tapkamer afwijkt van de beschrijving die Van den Heuvel daarvan
heeft gegeven. Volgens Van de Ven draaiden niet alleen de beheers- en
uitluisterstations (de ‘workstations’) maar de gehele digitale tapkamer op Windows
3.11 en daarmee in de kern op MS-DOS.
Van de Ven geeft in zijn producties echter géén (nauwkeurige) omschrijving van de
architectuur en technologie van de digitale tapkamer, zodat ik het wat betreft de
weergave van zijn standpunt moet houden bij deze globale omschrijving ervan. De
onderbouwing door Van de Ven berust voornamelijk op andersoortige
argumenten.

Argumenten van Van de Ven en van de verdediging

Het is geen eenvoudige opgave om in dit omvangrijke debat een structuur aan te
brengen die het voor de lezer gemakkelijk maakt snel inzicht te verwerven in de
materie. Niettemin hierbij een poging mijnerzijds om de argumenten van Van de
Ven en de verdediging enigszins te rubriceren. Ik kom op deze argumenten terug.

1. De demonstratie van manipulatie in de tapkamer te Nijmegen (2002)

Van de Ven stelt dat hij in of omstreeks het jaar 2002 zijn gelijk heeft aangetoond
doordat hij bij gelegenheid van een justitiële schouw in de T14-zaak (een strafzaak
die indertijd diende voor de rechtbank in Almelo) een digitale tapkamer van de
producent Comverse (Verint) heeft kunnen ‘kraken’ met behulp van
reparatiesoftware ‘PC Tools’. Die software was vrijelijk op de consumentenmarkt
verkrijgbaar. Volgens hem was het mogelijk om de inhoud van data die in de digitale
tapkamer waren opgeslagen te wijzigen (“manipuleren”). Dat zou bij het gelijk van
Van den Heuvel niet tot de mogelijkheden behoren.
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2. De Kislev 2-tapkamer draaide geheel op DOS, dat geen ‘audiostreaming’ toeliet

Een belangrijk onderdeel van de beschrijving die Van den Heuvel geeft van de
digitale Kislev 2-tapkamer vormt het concept van ‘audiostreaming’. Volgens Van de
Ven betreft dit echter een techniek die pas omstreeks 2006 beschikbaar is
gekomen. Niet eerder dan vanaf die tijd werden volgens Van de Ven de eerste
specificaties van audiostreaming bekend.

3. Van den Heuvel beschrijft een tapkamer uit 1999

Volgens Van de Ven heeft Van den Heuvel in zijn achtergrondrapport, hoofdstuk
10, een beschrijving gegeven van een digitale tapkamer die Comverse (Verint) niet
eerder dan in 1999 op de markt bracht. Ik citeer:
“Ten onrechte beperkt Van den Heuvel zich in hoofdstuk 10.9 bij zijn
bespreking van de digitale tapkamer tot de digitale tapkamer welke door
Verint, na 1999, op de markt is gebracht."91
Dit en het vorige argument van Van de Ven laten zich overigens niet met elkaar
verenigen. Indien het concept van audiostreaming niet eerder beschikbaar is
gekomen dan omstreeks 2006, kan Van den Heuvel in hoofdstuk 10 van zijn
achtergrondrapport ook geen tapkamer uit 1999 hebben beschreven, want daarin
komt dat concept nadrukkelijk voor het voetlicht. Toch zal ik dit argument over Van
den Heuvel’s beschrijving van de tapkamer bespreken. Indien het argument van
Van de Ven over het jaar van introductie van het concept ‘audiostreaming’ namelijk
onjuist is (en dat is het), herleeft deze stelling immers.

4. Audiostreaming verhindert manipulatie niet

5. De WAV-files die uit het systeem kunnen worden verkregen, kunnen worden
gewijzigd
Van de Ven merkt op dat indien de audio gepresenteerd zou worden door
audiostreaming en deze audio via bijvoorbeeld een luidspreker naar buiten wordt

91

Van de Ven, reactie d.d. 8 oktober 2015 op rapport Van den Heuvel, p. 14.
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gebracht, het signaal middels een Y-splitter via de audio-ingang van een computer
of via een digitale recorder opgenomen kan worden en als WAV-bestand kan
worden opgeslagen en bewerkt.92 Indien audio in de vorm van WAV-files in een
uitluisterstation terecht komt, kunnen die WAV-files vervolgens ook gewijzigd
worden.93

92
93

Van de Ven, eindrapport d.d. 31 augustus 2015, bijlage 8, vraag 8.
Van de Ven, eindrapport d.d. 31 augustus 2015, bijlage 8, vraag 10.
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6.6. Een demonstratie van manipulatie in de tapkamer te Nijmegen (2002)?

De claim van Van de Ven, met thans een leeswaarschuwing

De meest vérstrekkende claim van Van de Ven betreft zijn stelling dat hij
proefondervindelijk heeft aangetoond wijzigingen te kunnen aanbrengen in
bestanden die door een digitaal tapkamersysteem van Comverse zijn opgeslagen.
Van de Ven zou deze vaardigheid naar eigen zeggen in 2002 aanschouwelijk hebben
gemaakt in de tapkamer van de politie te Nijmegen. Deze tapkamer was afkomstig
van producent Comverse (toen inmiddels al Verint geheten) en betrof eveneens
een digitale Kislev 2-tapkamer, soortgelijk aan die in de Baybaşin-zaak.94
De demonstratie vond naar zeggen van Van de Ven plaats in het kader van het
strafrechtelijk onderzoek in de zogeheten ‘T14-zaak’, een strafzaak die destijds
aanhangig was bij de arrondissementsrechtbank te Almelo.95 In deze strafzaak
verleende Van de Ven, samen met wijlen ing. M. Kuylman, op verzoek bijstand aan
advocaten.96

In de inleiding op zijn eindrapport deelt Van de Ven uitdrukkelijk mee dat zijn kennis
omtrent de Kislev 2-tapkamer voortkomt uit dit onderzoek:
“Het KISLEV-systeem is mij bekend uit een eerder, door mij verricht onderzoek
in opdracht van de rechtbank Almelo, uitgevoerd in de tapkamer te
Nijmegen.”97
Ik citeer uit het geaccordeerde verslag van de begeleidingscommissie van 10 april
2015:

94

Deze Comverse-tapkamer is in 1995 geïnstalleerd en was in 2002 toe aan vervanging. Zie de
hieronder te bespreken fax van de Landelijke Interceptie Organisatie (LIO) d.d. 14 augustus 2002, p. 2.
95 Over de datum van die demonstratie bestaat enigszins onduidelijkheid, omdat Van de Ven bij
verschillende gelegenheden verschillende data heeft genoemd. In zijn antwoord op vragen van de
raadsvrouw d.d. 14 augustus 2015 en in zijn reactie d.d. 8 oktober 2015 op het rapport van Van den
Heuvel (p. 20) noemt hij echter 21 oktober 2002 als de datum waarop de vermoedelijke schouw zou
hebben plaatsgevonden.
96 Van de Ven, eindrapport d.d. 31 augustus 2015, bijlage 8. Onder vraag 8 behandelt Van de Ven de
schouw in de Nijmeegse tapkamer. De schouw heeft volgens hem, zo schrijft hij daar, op 21 oktober
2001 plaatsgevonden, maar ik vermoed dat hij abusievelijk het verkeerde jaartal noemt (zie vorige
voetnoot). Hierbij waren volgens hem aanwezig de advocaten mr. Aberson en mr. Verweij, de officier
van justitie mr. Van Raaij, Kuylman en Van de Ven zelf. Volgens Van de Ven zou door de officier van
justitie, mr. Van Raaij, een proces-verbaal worden opgesteld, maar dit proces-verbaal heeft Van de
Ven naar eigen zeggen nooit bereikt.
97 Van de Ven, eindrapport d.d. 31 augustus 2015, ongenummerde vierde bladzijde.
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“Dhr. Van de Ven geeft aan dat hij een schema heeft gemaakt en uitgedeeld
dat aangeeft dat hij indertijd in het [audio]managementsysteem [van de
tapkamer, D.A.] en bij de inhoudelijk informatie kon komen. Het betrof hier
een Windows 3.1 systeem. Het ging in die situatie om het wissen van
geheimhoudersgesprekken.”
Tevens vermeldt dit verslag (zonder dat deze omschrijving op een later moment
werd betwist):
“Dhr. van de Ven merkt op dat hij indertijd [in 2002 in de tapkamer te
Nijmegen, D.A.] in het [audio]managementsysteem kon komen door middel
van [PC] tools en dat het op die manier mogelijk was om de deletet files
zichtbaar en hoorbaar te maken en dat het tevens mogelijk was om een
nieuwe audiofile in te voeren.”98
Bij het aanbrengen van wijzigingen in bestanden die door deze tapkamer waren
opgeslagen, heeft Van de Ven naar eigen zeggen gebruik gemaakt van commercieel
verkrijgbare reparatiesoftware met de naam ‘PC Tools’.99 Van de Ven schetst in zijn
eindrapport een scenario waarin het mogelijk is om met gebruik van PC Tools de
volgende handelingen binnen het Kislev 2-tapsysteem te verrichten:


gewiste gesprekken kunnen worden teruggehaald;



de audio van de gewiste gesprekken kan weer hoorbaar gemaakt
worden;



een gewist bestand kan worden herbenoemd met een nieuwe naam;



een nieuw bestand kan worden aangemaakt onder de oude
oorspronkelijke naam;



dit bestand kan aan de index worden toegevoegd;

98

Telkens verslag van de bijeenkomst van de begeleidingscommissie van 10 april 2015, p. 1-2.
Zie ook een e-mail van Van de Ven aan Van den Heuvel, cc aan de begeleidingscommissie, van 18 mei
2015, om 11.41 uur, ook kenbaar uit Van de Ven, ‘Antwoord van 14 augustus 2015 op nadere vragen
van mr. Van der Plas over de tapkamer welke zou zijn gebruikt in het Baybaşin onderzoek’,
ongenummerde vijfde bladzijde, bijlage 8 bij Van de Ven, eindrapport d.d. 31 augustus 2015, p. 455
van het pdf-bestand van het eindrapport met bijlagen, waaruit ik citeer (onderstreping mijnerzijds):
“Ten vierde, in de tapkamer in Nijmegen is ons een systeem van Comverse gepresenteerd. Ik heb je de
systeemconfiguratie, zoals deze ons gepresenteerd is, gegeven tijdens onze eerste vergadering in
Amersfoort (…). In deze configuratie is, zoals je kunt zien, het mogelijk met gebruikmaking van PCTools, en andere op dat moment beschikbare programma's, de “deleted” (in het PV “gewiste”)
gesprekken weer zichtbaar te maken, de deleted files te herbenoemen en aan deze herbenoemde files
nieuwe audio toe te voegen. Hiertoe heb je wel de AMS nodig, deze was in Nijmegen beschikbaar en
draaide toentertijd op Windows 3.11. Een AMS maakt, zoals je weet, standaard onderdeel uit van
iedere tapkamer.”
99 PC Tools betrof een collectie van softwarehulpprogramma's voor MS-DOS van Central Point
Software. PC Tools werd in 1986 geïntroduceerd. Zie https://nl.wikipedia.org/wiki/PC_Tools.
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het oorspronkelijke, herbenoemde, bestand kan worden verwijderd,
zonder dat dit zichtbaar is in de index.100

Deze claim van Van de Ven is in tegenspraak met stellingen van Van den Heuvel
omtrent de architectuur van de digitale Kislev 2-tapkamer. Om die reden heb ik in
het verifiërend onderzoek stilgestaan bij het waarheidsgehalte van de
uiteenlopende mededelingen van Van de Ven en van Van den Heuvel inzake de
architectuur en technologie van de digitale Kislev 2-tapkamer.
De bespreking in deze paragraaf 6.6 van de claim van Van de Ven dat hij in 2002 in
de tapkamer te Nijmegen proefondervindelijk heeft aangetoond wijzigingen te
kunnen aanbrengen in de gegevens die in deze tapkamer zijn opgeslagen, is
bovendien noodzakelijk omdat zowel Derksen als de raadsvrouw in het
herzieningsverzoek in hun argumentatie meermalen voortbouwen op deze claim
van Van de Ven. Dat de digitale Kislev 2-tapkamer in de Baybaşin-zaak eenvoudig
was te manipuleren heeft Van de Ven in een soortgelijke tapkamer aangetoond,
aldus begrijp ik telkens Derksen en de raadsvrouw.

In deze paragraaf 6.6 heb ik informatie omtrent het onderzoek in de T14-zaak voor
zover relevant in chronologische volgorde besproken. Ik concludeer ten slotte dat
er zeer ernstige twijfel is aangaande het waarheidsgehalte van de onderwerpelijke
claim van Van de Ven. Ik wijs ter onderbouwing van mijn conclusie met name op
processen-verbaal van de rechter-commissaris mr. Bossinga, van de officier van
justitie mr. Van Raaij, van de tapkamerbeheerder Koster, en van de tapcoördinator
Van Tent. Deze processen-verbaal worden hieronder in deze paragraaf besproken
tegen de achtergrond van hetgeen vaststaat over het verloop van het justitiële
onderzoek in de T14-zaak. Hun mededelingen staan haaks op die van Van de Ven.

Bij e-mail van 11 januari 2017 heb ik afschriften van deze processen-verbaal doen
toekomen aan Van de Ven en hem in de gelegenheid gesteld hierop te reageren.
De reactie van Van de Ven volgde bij e-mail van 6 februari 2017. Hoewel Van de
Ven daarin volhoudt dat hij binnen het bestek van de T14-zaak in 2002

100

Van de Ven, eindrapport d.d. 31 augustus 2015, ongenummerde achtste bladzijde, alsook: bijlage
8 (e-mailbericht van 14 augustus 2015), antwoord op vraag 8 (op p. 455-457 van het pdf-bestand van
het eindrapport), en
zie Van de Ven, reactie d.d. 8 oktober 2015 op de rapportage van Van den Heuvel, p. 17-18, en 20.
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verscheidene van zijn stellingen heeft waargemaakt, deelt hij niettemin het
volgende mede:
“Wat ik mij herinner, strijdt niet met wat ik heb vermeld in mijn rapportages
aan jou. Het enige wat misschien achteraf gezien niet helemaal met de feiten
klopt, is dat Kuylman en ik onze demonstratie niet in de tapkamer hebben
mogen doen. Dat was ik vergeten.”
Ik acht deze mededeling een buitengewoon opmerkelijke wending. De vraag of Van
de Ven daadwerkelijk in de Nijmeegse tapkamer had aangetoond wijzigingen te
kunnen aanbrengen in het geheugen van de tapkamer zelf, is binnen de
begeleidingscommissie vele malen en verspreid over meer jaren onderwerp van
debat geweest, al was het maar omdat Van den Heuvel het waarheidsgehalte van
deze claim telkenmale betwistte. Mijn studie van het T14-dossier vond mede
aanleiding in deze claim van Van de Ven. Niet eerder dan nadat ik Van de Ven
confronteerde met de inhoud van de reeds genoemde processen-verbaal van
Bossinga, Van Raaij, Koster en Van Tent heeft Van de Ven zijn stellingen op dit punt
bijgesteld. Dit betekent dat Van de Ven’s rapportages hierover onjuistheden bevat
die thans door hem als zodanig zijn erkend.

Een leeswaarschuwing is derhalve aangewezen. Deze paragraaf 6.6 is
geconcipieerd vóórdat ik Van de Ven confronteerde met de genoemde processenverbaal. De in deze paragraaf 6.6 weergegeven informatie maakte de claim van Van
de Ven reeds onwaarachtig. Met ingang van 6 februari 2017 is mijn conclusie
dienaangaande bevestigd door Van de Ven zelf. Indien de lezer met deze conclusie
wil volstaan en het onnodig acht om kennis te nemen van het verloop van het T14onderzoek, kan hij of zij doorbladeren naar de epiloog van deze paragraaf 6.6.

Van de Ven blijft ook in zijn e-mail van 6 februari 2017 volhouden dat hij aan de
hand van digitale gegevens die hem en Kuylman ten behoeve van technisch
onderzoek in de T14-zaak beschikbaar zijn gesteld heeft kunnen aantonen met
welke eenvoudige middelen wijzigingen kunnen worden aangebracht in die
gegevens. Deze demonstratie zou hij weliswaar niet in de tapkamer te Nijmegen,
maar in “raadkamer” hebben verricht. Mij wordt verweten dat ik mij slechts druk
maak om details. Ook hierop kom ik terug in de epiloog van deze paragraaf.
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Thans volgt een weergave van de gang van zaken in de T14-zaak.

Een weerspreking van de claim van Van de Ven door Van Raaij

Discussie over de claim dat Van de Ven in 2002 proefondervindelijk had aangetoond
het digitale Kislev 2-tapkamersysteem van Comverse te kunnen ‘kraken’ of
‘manipuleren’ (dat wil zeggen: wijzigingen aanbrengen als hiervoor bedoeld), liep
al enige tijd binnen de begeleidingscommissie toen ik voor de eerste maal, namelijk
in mei 2014, navraag heb gedaan bij de behandelend officier van justitie in de T14zaak, mr. R. van Raaij. Van Raaij betwistte dat Van de Ven in de tapkamer te
Nijmegen zelfstandig onderzoek had verricht.101
Ik heb begin 2015 voor een tweede maal contact opgenomen met Van Raaij. Van
Van Raaij heb ik vernomen dat Kuylman en Van de Ven op enig moment in de
tweede helft van 2002 aanwezig zijn geweest in de tapkamer te Nijmegen. Kuylman
en Van de Ven hebben bij die gelegenheid echter geen technisch onderzoek
verricht naar, c.q. geen demonstratie gegeven van de mogelijkheden van
manipulatie met de daar opgestelde tapkamerapparatuur. Van de Ven en Kuylman
deden weliswaar voorafgaand aan die sessie in de tapkamer beweringen over het
met relatief eenvoudige middelen manipuleren van het tapkamersysteem (zoals
gesprekken vervangen). Daarop zou Van Raaij hen hebben uitgenodigd om dat te
demonstreren ten overstaan van de rechtbank. Van de Ven en Kuylman verbonden
aan die demonstratie echter voorwaarden waaraan niet kon worden voldaan.
Daarop is de discussie doodgebloed, aldus Van Raaij. Bij gelegenheid van de
begeleidingscommissie van 9 februari 2015 heb ik de leden ervan mijn bevindingen
meegedeeld.102
Ik heb Van Raaij op een later moment gevraagd zijn herinneringen op dit punt vast
te leggen in een proces-verbaal. Bij proces-verbaal van 8 februari 2016 heeft Van
Raaij het volgende genoteerd. Als ik hem goed begrijp vangt hij aan met een

101

Het verslag van de bijeenkomst van de begeleidingscommissie van 22 mei 2014 bevat
dienovereenkomstig de volgende passage: “12. Mr. Aben deelt mee dat hij gesproken heeft met
mr. Van Raaij. Mr. Van Raaij heeft hem meegedeeld dat er wel gesproken is met de toenmalige
deskundigen over een test in de T-14 zaak, maar dat deze uiteindelijk niet heeft plaatsgevonden.
Hierdoor is er dus ook geen proces-verbaal beschikbaar. Dhr. Van de Ven vindt dit opmerkelijk, nu hij
zich herinnert dat mr. Van Raaij zich heeft geërgerd tijdens het testen.”
102 Zie het verslag van de bijeenkomst van de begeleidingscommissie van 9 februari 2015 (zie punt 10,
onder T14).
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bespreking van de eerste schouw in de tapkamer te Nijmegen (van 5 juni 2002), om
vervolgens te beschrijven hoe de discussie over een demonstratie van manipulatie
van de Nijmeegse tapkamer (in zijn woorden) is “doodgebloed”:

“Tijdens deze bijeenkomst heeft geen enkel lid van de delegatie van
advocaten toegang gehad tot het systeem of met het systeem kunnen
experimenteren. Kortom, fysiek is er geen enkel contact geweest tussen
advocaten en/of hun genodigden en het tapkamersysteem.
Op enig moment hierna werd er van de kant van de verdediging gesteld dat
het tapkamersysteem op een eenvoudige manier was te manipuleren. Hierop
heb ik ter zitting aan gegeven de verdediging in de gelegenheid te stellen dit
ook feitelijk aan te tonen, een voorstel waarin de rechtbank zich kon vinden.
Voordat het hiertoe kon komen werden er aanvullende eisen gesteld waaraan
niet kon worden voldaan (in mijn herinnering onder meer het vooraf aan de
verdediging ter beschikking stellen van originele disks). Op mijn voorstel om
een tapkamer op te stellen / in te richten waarmee de verdediging en door
hen aangezochte derden aan de slag zouden kunnen om de
manipuleerbaarheid van het systeem aan te tonen is vervolgens niet meer
gereageerd.”
Ook Van Tent, als rechercheur en tapcoördinator betrokken geweest bij de T14zaak, heeft op mijn verzoek zijn herinnering vastgelegd in een proces-verbaal. Hij
deelde bij proces-verbaal van 15 februari 2016 mee dat op het aanbod van Van
Raaij om een test te laten plaatsvinden in aanwezigheid van de rechter-commissaris
geen tweede schouw is geweest, althans niet in zijn aanwezigheid.

Een vaststelling van de gang van zaken op basis van documenten uit die tijd

De zoektocht naar een proces-verbaal van de schouw

Binnen de kaders van het herzieningsonderzoek is vanzelfsprekend gezocht naar
een proces-verbaal van de rechterlijke schouw in de T14-zaak. Op mijn verzoek is
het dossier van de T14-zaak erop nageslagen, maar daarin was (naar mij is
medegedeeld) een dergelijk proces-verbaal niet te vinden. De raadsvrouw heeft
naar haar zeggen tevergeefs navraag gedaan bij de advocaten die destijds bij die
strafzaak waren betrokken. Van de Ven zelf heeft naar zijn zeggen zonder resultaat
gezocht in zijn omvangrijke archief. De heer Kuylman kan door zijn voortijdig
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overlijden niet meer worden bevraagd, maar hij heeft ons een verslag nagelaten
waarop ik hieronder terugkom.

Ik heb uiteindelijk ook dhr. mr. H.O. Bossinga, de rechter-commissaris die als
zodanig betrokken was bij het T14-onderzoek, bij e-mail van 11 februari 2016
benaderd met vragen.103 Bossinga bleek nog in het bezit van de elektronische
tekstbestanden van een proces-verbaal d.d. 6 juni 2002 van de schouw in de
Nijmeegse tapkamer op 5 juni 2002 én van een proces-verbaal van 8 november
2002 met het verslag van zogeheten ‘wis-sessies’ die tussen 21 oktober 2002 en 7
november 2002 in de Nijmeegse tapkamer hebben plaatsgehad. Deze teksten, die
rechter-commissaris mr. Bossinga mij in bestandsvorm heeft doen toekomen, zijn
opgemaakt korte tijd na de voorvallen waarvan zij verslag doen.104 Tot op heden
heb ik de ondertekende versies van deze teksten nog niet aangetroffen in het zeer
omvangrijke dossier van de T14-zaak.

De inhoud van deze tekstbestanden alsook de processen-verbaal van de
terechtzittingen van de rechtbank te Almelo (die indertijd zijn opgemaakt aan de
hand van geluidsopnames van de terechtzittingen) heb ik in aanmerking heb
genomen bij de volgende chronologische beschrijving van de gebeurtenissen.

De T14-zaak en het wissen van geheimhoudersgesprekken

De T14-zaak heeft gediend voor de rechtbank in Almelo.105 Deze strafzaak houdt
geen verband met de zaak van Baybaşin. In de T14-zaak werden de betrokkenen
verdacht van handel in verdovende middelen. Vanaf juli 2000 hebben in die
strafzaak acht ‘pro forma’- en regiezittingen plaatsgehad en pas op 8 november
2002 vond de eerste inhoudelijke behandeling plaats.

103

Mailwisseling van 11 februari 2016. Mr. Bossinga zond mij de hier genoemde bestanden dezelfde
dag.
104 Het bestand bevattende het proces-verbaal d.d. 6 juni 2002 van de schouw van 5 juni 2002 is
volgens de metagegevens “voor het laatst opgeslagen” op 11 juni 2002 om 14.59 uur. Het bestand
bevattende het proces-verbaal d.d. 8 november 2002 van de wis-sessies van 21 oktober tot en met 7
november 2002 is volgens de metagegevens “voor het laatst opgeslagen” op 8 november 2002 om
15.57 uur.
105 De T14-zaak omspande de strafzaken van vijf verdachten, van wie de hoofdverdachte hier ‘O.’
wordt genoemd. In die strafzaak heeft de raadsman, mr. C. Reintjes, zich tot het uiterste ingespannen
het openbaar ministerie niet-ontvankelijk te doen verklaren.
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Ter inleiding. Tijdens de ‘pro forma’-zittingen is uitvoerig en bij herhaling een
preliminair verweer gevoerd strekkende tot de niet-ontvankelijkverklaring van het
OM. Aangevoerd werd onder meer dat de verdediging niet beschikte over de
‘optical discs’ waarop de tapgesprekken waren vastgelegd. Vervolgens heeft het
debat zich onder meer toegespitst op het al dan niet wissen van zogeheten
geheimhoudersgesprekken, dat wil in dit geval zeggen: telefoongesprekken met de
raadslieden van de verdachten.
In haar (uiteraard pas later opgemaakte) vonnis geeft de rechtbank het door de
verdediging gevoerde verweer als volgt weer:
“De raadsman heeft bij zijn pleidooi en bij zijn dupliek wederom, zoals bij
eerdere gelegenheden, de niet-ontvankelijkheid van het Openbaar Ministerie
bepleit, daartoe stellende dat:
het Openbaar Ministerie met de wijze van vernietigen van de
geheimhoudersgesprekken, zoals door de heer Koster gerelateerd in zijn
proces-verbaal van 7 november 2002, niet heeft voldaan aan de op het
Openbaar Ministerie rustende verplichting tot vernietiging in de zin van het
Besluit Bewaren en Vernietigen Niet Gevoegde stukken.”106
Terug in de tijd. Ik beschrijf wat er aan deze einduitspraak is voorafgegaan.

De terechtzitting van 16 november 2001

Op de (pro forma-)terechtzitting van 16 november 2001 is uitvoerig gedebatteerd
over de vraag of de geheimhoudersgesprekken die in deze zaak bleken te zijn
vastgelegd daadwerkelijk waren gewist.107 Daartoe zijn op die dag twee getuigen
gehoord, rechercheurs Kolenbrander en (de al genoemde) Van Tent. De rechtbank
heeft op die terechtzitting besloten dat de optical discs (MO-schijven) c.q. banden
waarop gesprekken met geheimhouders waren vastgelegd binnen veertien dagen
bij de rechter-commissaris moesten worden ingeleverd.

De terechtzitting van 19 april 2002

Uit mededelingen van de raadsman op de terechtzitting van 19 april 2002 kan
worden opgemaakt dat de kwestie van het al dan niet wissen van
106
107

Rechtbank Almelo d.d. 5 december 2002, ECLI:NL:RBALM:2002:AF1488.
Proces-verbaal van de terechtzitting van 16 november 2001.
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geheimhoudersgesprekken was voorgelegd aan zowel de ‘registratiekamer’108 als
aan het EHRM. Het debat op deze zitting had voor het overige voornamelijk
betrekking op de voortgang van het onderzoek.

De schouw van 5 juni 2002

Op 5 juni 2002 heeft een door de rechter-commissaris opgedragen schouw
plaatsgevonden in de tapkamer in het hoofdbureau van politie te Nijmegen. De
rechter-commissaris heeft de op last van de rechtbank in zijn kabinet
gedeponeerde, door hem naar de plaats van de schouw meegenomen optical discs
(MO-schijven) ten dienste van de schouw gesteld, aldus het eerdergenoemde
(concept)proces-verbaal van mr. Bossinga van 6 juni 2002. Bij die schouw waren
behalve de rechter-commissaris, mr. Bossinga, zijn griffier en de officier van justitie
(Van Raaij), onder meer de al genoemde Van Tent (de tapcoördinator) aanwezig,
de tapkamerbeheerder M. Koster, en de vijf raadslieden van de verdachten in deze
zaak. Kuylman en Van de Ven waren hierbij niet present; zij waren op dat moment
nog geheel niet bij deze strafzaak berokken geraakt.109
Bij gelegenheid van deze schouw zijn vragen gesteld aan de tapkamerbeheerder
(Koster), en is onder meer steekproefsgewijs onderzocht of bepaalde
geheimhoudersgesprekken daadwerkelijk waren gewist conform de opdracht van
de officier van justitie mr. Van Raaij aan Van Tent. Dat laatste bleek echter niet het
geval te zijn. Toen de tapkamerbeheerder Koster constateerde dat bepaalde
geheimhoudersgesprekken niet op de juiste wijze waren ‘gewist’ en met geringe
inspanning toch nog konden worden teruggehaald, heeft de officier van justitie,
mr. Van Raaij, zulks meegedeeld aan de aanwezige raadslieden. Na enige discussie
tussen de raadslieden en Van Raaij is de schouw een kleine twee uur na aanvang
beëindigd.

108

Kennelijk bedoelt de raadsman het College bescherming persoonsgegevens, zoals de
registratiekamer heet sedert 1 september 2001 (datum inwerkingtreding Wet bescherming
persoonsgegevens, ter vervanging van de Wet persoonsregistratie). Overigens, sinds 1 januari 2016
wordt dat college in het maatschappelijk verkeer aangeduid als Autoriteit persoonsgegevens. De
procedure voor het College bescherming persoonsgegevens komt hieronder nog aan de orde.
109 Op 5 juni 2002 was Van de Ven doende met het schrijven van een briefrapport in de Baybaşin-zaak.
Van de Ven presenteerde zich in diezelfde periode derhalve als deskundige van de verdediging in
zowel de T14-zaak als in de Baybaşin-zaak.
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De terechtzitting van 18 juni 2002

Ter terechtzitting van 18 juni 2002 borduurde de verdediging onder meer voort op
het vastleggen van de geheimhoudersgesprekken en het verzuim die taps (naar
behoren) te wissen. De verdediging had voorafgaande aan de terechtzitting bij brief
verzocht om twee deskundigen op te roepen met het oog op hun verhoor over de
werking van het tapkamersysteem. Dat betrof Kuylman en Van de Ven. De officier
van justitie had zich tegen hun verhoor verzet, en had hen dan ook niet opgeroepen
om ter terechtzitting te verschijnen.
De rechtbank heeft ter terechtzitting van 18 juni 2002 alsnog besloten om Koster
(tapkamerbeheerder), en Van Tent (tapcoördinator) als getuigen te horen, en
bovendien Van de Ven en Kuylman als getuige à décharge én deskundige te horen.
Diezelfde middag zijn deze vier personen inderdaad gehoord. De vragen aan Koster
en Van Tent hadden voornamelijk betrekking op de wijze waarop Van Tent (in
oktober 2001) in opdracht van de officier van justitie had getracht om
geheimhoudersgesprekken te wissen. Bij de schouw van 5 juni 2002 bleek zoals
gezegd dat die geheimhoudersgesprekken niet op een doeltreffende wijze waren
verwijderd van de archiefschijven.110
Vervolgens zijn Kuylman en Van de Ven gehoord. Kuylman, die meedeelde geen
deskundige te zijn op het gebied van de specifieke tapkamerapparatuur waarvan
hier sprake zou zijn,111 deed in algemene bewoordingen uitspraken over het
wisproces. Ook over de veiligheid van het tapproces deed Kuylman uitspraken. Ik
citeer:
“Of het daadwerkelijk gebeurt, is natuurlijk een heel ander verhaal. Vanuit de
techniek moet je zeggen: hoe sterk is dat sleutelmechanisme, dat
authenticatiemechanisme, en hoeveel moeite, hoeveel inspanning, is er voor
nodig om te faken dat een bepaald gesprek wat afkomstig is van een
computer, dus niet van een telefoon maar zelfgemaakt is, als het ware
afkomstig is uit de werkelijke infrastructuur. Mijn persoonlijke inschatting is
dat iemand die dat wil en de kennis heeft omtrent deze technologie absoluut

110

De schouw van 5 juni 2002 komt in dit zittingsproces-verbaal van de rechtbank Almelo van 18 juni
2002 ter sprake op p. 4 (de officier van justitie verwijst ernaar), op p. 16 spreekt Koster over “de
schouw van 5 juni jl.” en op p. 24 spreekt Van Tent in zijn verklaring over de schouw van 5 juni (2x).
111 Proces-verbaal ter terechtzitting van de rechtbank Almelo van 18 juni 2002, p. 29: “Ik ben geen
deskundige op het gebied van specifieke tapkamerapparatuur waar hier sprake van zou zijn.” En dat
herhaalt Kuylman tweemaal op p. 34: “Ik ben geen Converse-deskundige;” en “Ik ben niet ingevoerd
in Converse, …” Daar waar de griffier volgens dit proces-verbaal “Converse” heeft genoteerd, is telkens
‘Comverse’ bedoeld.
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in staat geacht moet worden om dat uiteindelijk te bereiken. Het is niet iets
wat je op een zondagmiddag doet maar als je voldoende resources
beschikbaar hebt, dan gaat dat lukken.”112
Vervolgens is Van de Ven gehoord. Hij deelde (anders dan Kuylman) mede dat hij
beschikte over “specifieke kennis” van de apparatuur van Comverse.113 Hierover
deelde Van de Ven vervolgens nog mee:
“Het Converse-apparaat is een systeem dat gebouwd is op een DOSomgeving, DOS/Windows 3.11 wat een bekende versie is van Windows
95/98. Daaronder blijft nog steeds bestaan een DOS set instructie, waarmee
informatie weliswaar uit een directory gedeletet wordt, hetgeen betekent dat
alleen de entry van de directory wordt opgeheven, maar de informatie blijft
op de schijf staan.”114
Over de juistheid van deze uitlating van Van de Ven is in het herzieningsonderzoek
diepgaand discussie ontstaan, en ik kom hierop uitvoerig terug.
Over het wissen van gesprekken deelde Van de Ven mede:

112 Zie p.

30 van het proces-verbaal van de terechtzitting van 18 juni 2002. Waarschijnlijk had Kuylman
hier het oog op een analoge tapkamer. Niet eerder dan op p. 31 wordt hem duidelijk dat er ter
terechtzitting telkens beoogd werd om te spreken over een digitale tapkamer. Wat betreft de wijze
waarop manipulatie mogelijk zou zijn, geeft Kuylman drie voorbeelden.
(1). In de eerste plaats wijst hij op de sterkte van de cryptografische routine waarmee conform de JTS
uitvoering wordt gegeven aan de authenticatieprocedure (hij noemt dat “de CRC-check” (CRC =
challenge response check)), en in het bijzonder de beperkte sleutellengte daarbij (voor de JTS is
voorzien in een sleutellengte van 8 bytes). Bovendien wijst hij erop dat binnen de interceptiesystemen
in Nederland lange tijd (ongeveer een jaar) geen gebruik is gemaakt van die CRC-check, en dit teneinde
de analoge tapkamers “overeind te houden”. Deze mededeling strookt overigens met de
mededelingen van Van den Heuvel over het buiten toepassing laten van de authenticatieprocedure in
de analoge tapkamer die tot medio november 1997 is gebruikt in de Baybaşin-zaak.
(2). In de tweede plaats wijst Kuylman op de mogelijkheid dat iemand binnen KPN de
gespreksgegevens (audio en data) imiteert met valse informatie (“KPN-tje spelen”). Hij verklaarde: “Er
zou dan iemand van KPN in het complot moeten zitten, als er al een complot is. (….).Wij hebben al even
gezien dat het om het koppelvlak te doen is, om daar narigheid uit te halen. Het zal denk ik helemaal
duidelijk zijn dat iemand binnen de KPN omgeving met technische kennis van zaken zeer wel in staat
is om er voor te zorgen dat er op die tapkamer gesprekken komen die in de praktijk nooit gevoerd zijn.
Technisch kan ik heel goed uitleggen hoe je dat zou moeten doen zonder al teveel problemen, wanneer
aan de tapkamerzijde iemand van kwade wil zou zijn.” (p. 32-33).
(3). Vervolgens spreekt Kuylman (p. 33) over de mogelijkheid om de geluidsbestanden rechtstreeks te
benaderen op het tapkamersysteem en “iedere manipulatie uit te halen die je maar zou willen”.
Tot zover Kuylman. Scenario (3) komt in dit onderdeel van deze conclusie aan de orde. Scenario (2)
“KPN’tje spelen” wordt besproken in onderdeel 7. Het punt onder (1) is niet zozeer een scenario, maar
een zwakte in de beveiliging die in onderdeel 4 van deze conclusie aan de orde is gekomen.
113 Proces-verbaal van de terechtzitting van de rechtbank Almelo van 18 juni 2002, p. 35. Op zichzelf
is deze mededeling opmerkelijk omdat Van de Ven in zijn eindrapport d.d. 31 augustus 2015
(ongenummerde vierde bladzijde) heeft meegedeeld dat zijn kennis omtrent de apparatuur van
Comverse afkomstig is van zijn onderzoek in de Nijmeegse tapkamer. Dat onderzoek van Van de Ven
(als het al heeft plaatsgehad) moest toen nog worden verricht.
114 Proces-verbaal van de terechtzitting van de rechtbank Almelo van 18 juni 2002, p. 36. De juistheid
van deze mededelingen van Van de Ven is onderwerp van uitvoerig debat tussen Van den Heuvel en
Van de Ven.
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“Op het moment dat U zegt van een bepaalde file dat die niet meer relevant
is voor het systeem en gewist zou moeten worden, dan wordt die file uit de
directory verwijderd. Dat zou in principe op de schijf tot gevolg moeten
hebben dat de sectoren waar deze file zich bevindt opnieuw geformatteerd
worden en dat op het moment dat dat gebeurd is die sectoren ook met een
patroon van nullen en enen worden overschreven, teneinde in ieder geval te
garanderen dat de informatie niet direct hervindbaar is, want de informatie
is nog steeds hervindbaar. (…)
Het is dus niet zo dat als je iets uitwist het ook weg is, want dat is het niet.”115
De officier van justitie, Van Raaij, deelde volgens het proces-verbaal van 18 juni
2002 vervolgens mee:
“De laatst gehoorde getuige-deskundige zegt dat hij in staat is om
gesprekken, die gewist zijn, terug te halen. Ik wil dat wel eens zien. Ik nodig
hem uit ons dat te tonen in de tapkamer te Nijmegen.
Ik verzoek de rechtbank de zaak daartoe aan te houden, opdat wij, vergezeld
van de rechtercommissaris, naar de tapkamer kunnen gaan om na te gaan of
de getuige-deskundige inderdaad in staat is om een gewist gesprek terug te
halen.”116
Naar mededeling van de rechtbankvoorzitter voelde de rechtbank inderdaad voor
een technisch onderzoek naar de mogelijkheid om gewiste tapgesprekken terug te
halen. Er ontspon zich volgens het proces-verbaal een discussie tussen de officier
van justitie en de raadsman over de wijze waarop dit onderzoek zou moeten
plaatshebben. De rechtbank heeft vervolgens bij monde van de voorzitter als haar
beslissing kenbaar gemaakt dat het onderzoek ter terechtzitting zou voortgaan op
29 augustus 2002, en dit:
“opdat door de rechter-commissaris in deze rechtbank, waartoe de zaak naar
bedoelde rechter-commissaris wordt verwezen, vóór genoemde
zittingsdatum, in het bijzijn van de officier van justitie, de raadsman van
verdachte en (desgewenst) de overige raadslieden van de in de zaak
betrokken mede-verdachten en de getuige-deskundige Van der Tent,
onderzoek zal worden verricht in de tapkamer te Nijmegen omtrent de vraag
of de getuige-deskundige Van der Tent in staat is aldaar enige gesprekken van de in het bezit van de rechter-commissaris zijnde optical-disc - terug te
halen, die tevoren in de tapkamer door de tapkamerbeheerder zijn gewist op

115
116

Zie vorige voetnoot.
Zie p. 37.

302
Onderdeel 6. De tapkamer

Conclusie inzake 11-02065 H

de juiste, door hem, tapkamerbeheerder, hiervoren uiteengezette wijze,
(…)”117
In dit proces-verbaal is een vrij evidente verschrijving opgenomen. Het was niet de
bedoeling van de rechtbank dat de getuige Van Tent, maar dat de getuigedeskundige Van de Ven118 in de gelegenheid zou worden gesteld (in aanwezigheid
van de rechter-commissaris, de officier van justitie en de verdediging) te
demonstreren dat hij in staat was een “op de juiste wijze”119 gewist gesprek terug
te halen.120

De fax van de LIO d.d. 14 augustus 2002

Een volgend document dat de gang van zaken verheldert betreft een fax van de
Landelijke Interceptie Organisatie (LIO)121 van 14 augustus 2002, waarvan een
afschrift door Van de Ven is overgelegd.122 Uit de inhoud daarvan volgt dat op 21
augustus 2002 een schouw in de tapkamer te Nijmegen is geagendeerd. Ik citeer
uit deze fax van 14 augustus 2002:
“Op 21 augustus 2002 wordt in opdracht van de RC op de tapkamer van de
regiopolitie Gelderland Zuid te Nijmegen, een schouw uitgevoerd m.b.t. het
wissen van gesprekken met geheimhouders.”123
Het thema van debat is tevens verwoord in deze fax:
“Basis van de huidige discussie is dat de getuige-deskundige verklaart dat het
voor een gemiddelde HTS’er met eenvoudige middelen gemakkelijk is om
117

Zie p. 44.
Door de rechtbank consequent foutief “Van der Ven” gespeld.
119 Dat wil zeggen: niet de door Van Tent toegepaste wijze van wissen (waarbij slechts de naam van
het bestand uit een lijst is gewist), maar de wijze waarop volgens tapkamerbeheerder Koster een
gesprek behoort te worden gewist.
120 Ook de raadsman mr. C.W. Reintjes wijst terecht op deze evidente verschrijving in het procesverbaal van de opvolgende terechtzitting d.d. 29 augustus 2002, p. 7.
121 De Landelijke Interceptie Organisatie (LIO) was een onderdeel van de politie. Het onderdeel is
daarna opgegaan in de Unit Landelijke Interceptie (ULI) van het Korps Landelijke Politiediensten
(KLPD), en is thans genaamd Afdeling Interceptie & Sensing van de Landelijke Eenheid van de
Nationale Politie. De oprichting van de LIO was onderdeel van het proces van centralisering van de
interceptieorganisatie van de politie, die op dat moment versnipperd was. Zie ook de brief d.d. 15
oktober 2002 van de minister van Justitie aan het College bescherming persoonsgegevens inzake de
klacht van de NVSA over tappen geheimhouders, p. 8.
122 Overgelegd bij gelegenheid van een gesprek van 14 januari 2015, alsook gevoegd als bijlage 3 bij
bijlage 8 bij het eindrapport van Van de Ven d.d. 31 augustus 2015. Zie Van de Ven, eindrapport d.d.
31 augustus 2015, bijlage 8: mailbericht van 14 augustus 2015, vraag 8.
123 Fax van de LIO d.d. 14 augustus 2002.
118
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gewiste gesprekken van een Comverse systeem te reproduceren en opnieuw
af te spelen. Deze vaststelling wekt de indruk van een volstrekt onvoldoende
beveiliging en afscherming van (gewiste) data.”124
De dossiernotitie van 26 augustus 2002

Een dossiernotitie van 26 augustus 2002 wijst echter uit dat de voor 21 augustus
2002 voorziene schouw (demonstratie) niet is doorgegaan. De opsteller van die
notitie, naar ik begrijp als administratief medewerker werkzaam op de rechtbank
Almelo, deelde daarin mee:
“Vrijdag j.l. heb ik contact gehad met mr. Teekens. Hij wilde weten of de zaak
op donderdag, 29 augustus 2002, zal worden aangehouden gelijk de zaak
[O.], in welke zaak de “schouw” in de tapkamer te Nijmegen op 21 augustus
2002 geen doorgang had gevonden. Ik heb tegen mr. Teekens gezegd dat ik
wist dat de schouw niet had plaatsgevonden, maar dat mij niet bekend is dat
de zaak van [O.] op 29 augustus niet zal doorgaan.”
De terechtzitting van 29 augustus 2002

Die terechtzitting in de zaak O. (T14) ging wél door. Het proces-verbaal van de
terechtzitting van de rechtbank Almelo van 29 augustus 2002 wijst eveneens uit dat
de op 21 augustus 2002 voorziene ‘schouw’ in de Nijmeegse tapkamer géén
doorgang heeft gevonden. De officier van justitie, Van Raaij, deelde op die
terechtzitting volgens dat proces-verbaal namelijk het volgende mee:
“Maar waar het om gaat is dit; de teneur van dit verhaal is en dat heeft
meneer Reintjes ook weer gezegd, een fluitje van een cent, een makkie, lees
maar.
Nou, daar draait het dus om, is het een fluitje van een cent? Meneer Van der
Ven heeft twee maanden de tijd gehad om over de hele wereld alle software
te kopen die hij wilde hebben, alle laserapparaten, alle laptops, om – heel
eenvoudig zoals dat is – met die voor iedereen verkrijgbare software die
gesprekken terug te toveren. Hij heeft twee maanden de tijd gehad om het
voor te bereiden.
Ik heb mij destijds kwetsbaar opgesteld en gezegd: “Als het inderdaad zo is
dat je dat spul overal kunt kopen, hup eventjes er op kunt zetten en klaar is
Kees, dan wil ik dat wel eens zien”. Maar na twee maanden krijg ik de dag
voor de schouw het bericht “toch wel wat moeilijk; wij zijn er mee bezig maar
124

Fax van de LIO d.d. 14 augustus 2002.
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wij hebben nog weken nodig”. Nou, als een deskundige, zoals meneer Van de
Ven zichzelf betitelt, zegt: “Het lukt mij dus niet op die manier, maanden
voorbereidingstijd, apparatuur die je kunt kopen, maar het lukt niet” dan is
daarmee voor mij helder dat het geen fluitje van een cent is. En dan kan er nu
een verhaal van Locsoft komen maar dat is voor mij ook niet op dit moment
te toetsen, omdat ik daar gewoon de kennis niet voor heb. Maar de vorige
keer, 18 juni j.l., heb ik hier gezegd en is de afspraak gemaakt dat, wanneer
het inderdaad zo’n makkie is, de deskundige dat kunstje mag gaan vertonen.
Dat is te toetsen, dat is vast te stellen en daar is het dus niet van gekomen.”125
Na het debat tussen de verdediging (mr. C.W. Reintjes) en de officier van justitie
(mr. Van Raaij) over de vernietiging van de geheimhoudersgesprekken,126 heeft de
rechtbank op die zitting van 29 augustus 2002 beslist:
“dat de rechtbank de rechter-commissaris zal verzoeken om, na overleg met
de officier van justitie, met de optical-disks naar de tapkamer in Nijmegen te
gaan alwaar de optical-disks, vanwege de officier van justitie, door de
tapkamerbeheerder, in het bijzijn van genoemde rechter-commissaris, de
officier van justitie, de raadsman van verdachte en (desgewenst) de overige
raadslieden van de in de zaak betrokken mede-verdachten en de getuigedeskundige(n), zullen worden gewist op de thans bestaande wiswijze, waarna
de rechter-commissaris de alsdan gewiste optical-disks weer mee zal nemen
en in de kluis van het kabinet zal bewaren, opdat deze optical-disks daarna
nog beschikbaar zullen zijn. De rechtbank deelt voorts mede dat bedoelde
wisactie zal dienen plaats te vinden voor de inhoudelijke behandeling van
deze zaak, (…).”127
De

rechtbank

heeft

dus

ter

terechtzitting

besloten

dat

de

geheimhoudersgesprekken bij gelegenheid van ‘wis-sessies’ in de tapkamer onder
toezicht van de rechter-commissaris op reguliere wijze zullen worden gewist. Over
de voorgestelde demonstratie door Van de Ven heeft de rechtbank geen uitspraak
(meer) gedaan.

125

Proces-verbaal terechtzitting van de rechtbank Almelo van 29 augustus 2002, p. 10. Het “verhaal
van LocSoft” waarop OvJ Van Raaij doelt, komt hieronder nog aan de orde.
126 Bij die gelegenheid heeft de raadsman, mr. Reintjes, het hieronder te bespreken rapport van
LocSoft d.d. 26 augustus 2002 overgelegd. Bij gelegenheid van deze zitting deed de raadsman
uitspraken die ingaan tegen de opvattingen van Van de Ven. Ik citeer mr. Reintjes op p. 4 van het
proces-verbaal ter terechtzitting d.d. 29 augustus 2002: “[IRMX] is niet een van Microsoft systeem
afgeleid besturingssysteem maar kent een iets langere historie, die begint rond 1975. (…) IRMX kent
haar eigen bestandsorganisatie die niet compatibel is met die van Windows en de IRMX organisatie
wordt ook toegepast in de applicatie, zoals die in de Converse systemen wordt gebruikt. (…)” Dat zijn
bepaald geen mededelingen die voortvloeien uit de stellingen van Van de Ven.
127 Proces-verbaal terechtzitting van de rechtbank Almelo van 29 augustus 2002, p. 19.
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De wis-sessies: de rechter-commissaris

De hier bedoelde bijeenkomsten (wis-sessies) hebben volgens het daarvan
opgemaakte (concept)proces-verbaal d.d. 8 november 2002 van mr. Bossinga
plaatsgehad in de tapkamer te Nijmegen, op de hiernavolgende dagen, telkens in
aanwezigheid van de rechter-commissaris (mr. Bossinga), de officier van justitie
(mr. Van Raaij), de tapkamerbeheerder (Koster), en verscheidene raadslieden. Ik
geef hieronder per dag weer of (volgens dit (concept)proces-verbaal) Kuylman en
Van de Ven daarbij aanwezig waren, en welke activiteiten eventueel anders dan het
wissen van geheimhoudersgesprekken zijn ondernomen.
-

21 oktober 2002: Kuylman en Van de Ven waren aanwezig. Het

(concept)proces-verbaal vermeldt uitsluitend:
“Op 21 oktober 2002 is er niet gewist omdat de lijst met te wissen gesprekken
niet beschikbaar was. De aanwezigen zijn hierop vertrokken. De rechtercommissaris heeft de optical-disks, na telling van het aantal disks, weer
meegenomen naar zijn kabinet en aldaar in de kluis opgeborgen.”
28 oktober 2002: een sessie van 19.30 tot omstreeks 23 uur. Hierbij waren
Kuylman en Van de Ven aanwezig. Het (concept)proces-verbaal meldt:
“De rechter-commissaris heeft voor de aanvang de raadslieden en de getuigedeskundigen voorgehouden dat zij ingevolge de beslissing van de rechtbank
bij het wissen aanwezig mogen zijn en hen meegedeeld dat zij zich dienen te
onthouden van het stellen van vragen over de wijze en de techniek van het
wissen.
De
rechter-commissaris
heeft
meegedeeld
dat
de
tapkamerbeheerder, na het wissen van de geheimhoudersgesprekken,
hieromtrent proces-verbaal zal opmaken.”
De raadslieden en de getuige-deskundigen hebben de wis-sessie reeds om 21 uur
verlaten. Het (concept)proces-verbaal meldt:
“De raadslieden deelden mee, dat zij, omdat er geen vragen gesteld mochten
worden, geen inzicht kunnen krijgen in (de techniek van) het wisproces, en
dat zij daarom met de gang van zaken niet akkoord gaan en hun bezwaren
aan de rechtbank zullen voorleggen.”
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-

2 november 2002: aanvang wissen om 9.20 uur. Einde wissen om 23.40 uur.

Van de Ven en Kuylman zijn met onderbrekingen in totaal ongeveer drie uren
aanwezig geweest. Niet blijkt dat zij enige andere activiteit hebben ondernomen
dan aanwezig zijn en observeren.
-

3, 4 en 7 november 2002: Van de Ven en Kuylman waren niet aanwezig.

Tot zover dit (concept)proces-verbaal. Ik constateer dat uit dit (concept)procesverbaal van de wis-sessies niet blijkt dat er bij die gelegenheden van de zijde van
Kuylman en/of Van de Ven enige andere activiteit is ondernomen dan het enkele
aanwezig zijn en observeren.
Ik heb vervolgens expliciet gevraagd aan de rechter-commissaris, mr. Bossinga, of
er nog meer ‘sessies’ o.i.d. zijn geweest. Zijn antwoord luidt:
“Meer sessies dan in de door mij aan u toegestuurde processen-verbaal zijn
vermeld, zijn er niet geweest”.128
Bovendien deelde mr. Bossinga desgevraagd mede:

128 Antwoordmail van 12 februari 2016. Ik heb één evidente verschrijving (“toestuurde”) hersteld. Voor

de volledigheid, bij e-mail van 11 februari 2016 heb ik mr. Bossinga de volgende vragen voorgelegd:
“Naar verluidt heeft op één of meer momenten tijdens deze procedure een zogeheten schouw /
descente plaatsgehad in de tapkamer van de politie te Nijmegen. Mogelijk was u hierbij aanwezig.
Aangezien ik tot op heden nog geen verslag c.q. verslagen van deze descente(s) heb kunnen aantreffen
in de dossierstukken die aan mij ter beschikking zijn gesteld, heb ik aan u een aantal vragen, in de hoop
dat u die (wellicht met behulp van oude agenda’s) kunt en wilt beantwoorden.
1. Bent u bekend met (een) descente(s) in de tapkamer te Nijmegen?
2. Zo ja, was u daarbij aanwezig?
3. Wanneer heeft/hebben die descente(s) plaatsgehad?
4. Beschikt u zelf (nog) over een verslag of een proces-verbaal van deze descente(s), en zo ja, kunt u
mij die doen toekomen?
5. Beschikt u nog over agenda’s of ander bronmateriaal uit die tijd waarin de datum of de data
daarvan (eventueel) zijn vastgelegd?
6. Zo ja, kunt u in elk geval de volgende data checken: 21 oktober 2001, 5 juni 2002, 19 augustus
2002, 21 augustus 2002, 26 augustus 2002, 21 oktober 2002 (en opvolgende dagen van die week),
en mij van het resultaat daarvan berichten?
7. Zijn u wellicht andere data bekend?
8. Wie waren bij deze descente(s) aanwezig?
9. Welke verrichtingen hebben bij die gelegenheid c.q. gelegenheden plaatsgehad?
10. Was een ‘deskundige’ of ‘technicus’ die door de verdediging in de arm was genomen hierbij
aanwezig?
11. Zo ja, wie was of wie waren dat?
12. Heeft of hebben deze ‘deskundige(n)’ méér gedaan dan alleen aanschouwen, en zo ja waaruit
bestonden zijn, haar of hun activiteiten?
13. Heeft of hebben deze ‘deskundige(n)’ ter plaatse mogen en kunnen demonstreren dat hij/zij in
staat was of dat zij in staat waren om gegevens die binnen het tapkamersysteem waren vastgelegd
te wissen, te wijzigen of om gegevens aan de opslagmedia toe te voegen?
14. Bent u bekend met andere informatie waarvan u op basis van voorgaande vragen vermoedt dat
die van belang is voor mijn herzieningsonderzoek?”
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“De getuige-deskundigen, J.W.M. van de Ven en M. Kuylman, waren door de
verdediging meegebracht. (…). Als ik uw vraag 13 aldus moet verstaan, of de
deskundigen aan de knoppen hebben mogen zitten, dan is het antwoord: nee.
Zij hebben er voor spek en bonen bij gezeten.”
De wis-sessies: de tapkamerbeheerder

De meergenoemde tapkamerbeheerder, Koster, heeft eveneens een procesverbaal opgesteld, namelijk van 7 november 2002. Dit proces-verbaal vermeldt het
volgende:
“Tijdens de gehele wisperiode werden onder supervisie van de rechtercommissaris meerdere steekproeven uitgevoerd ter controle van de juiste
uitvoering van het wisproces. In alle gevallen bleek de opgenomen audio van
de geheimhoudersgesprekken geheel te zijn gewist (vernietigd).
(…)
De gehele wisactie vond plaats in de periode van maandag 21 oktober 2002
tot en met donderdag 7 november 2002. Van de wisactiviteiten, welke
plaatsvonden in het bijzijn van de rechter-commissaris en de officier van
justitie, is door de rechter-commissaris afzonderlijk proces-verbaal
opgemaakt.”129
Over de wijze waarop het wisproces plaatsvond heeft Koster meegedeeld:
“Het wissen van de gesprekken van de optical disks vond plaats door het
verwijderen van de toegang tot deze gesprekken door de voice file manager
(VFM) waardoor deze gesprekken niet meer met betrekkelijk eenvoudige
programmatuur te achterhalen zijn.”130
Bij e-mail van 7 juni 2016 heb ik tapkamerbeheerder Koster benaderd met enkele
vragen over specifiek de activiteiten van Kuylman en Van de Ven bij gelegenheid
van hun aanwezigheid bij de wis-sessies.131 Koster heeft die vragen als volgt
beantwoord bij proces-verbaal van 16 juni 2016:

129

Proces-verbaal van M.P.M. Koster van 7 november 2002, door Van de Ven gevoegd bij zijn Reactie
op Van den Heuvel, bijlage 5.
130 Proces-verbaal van M.P.M. Koster van 7 november 2002, p. 1 onderaan, o.a. gevoegd als bijlage 5
bij Van de Ven, reactie d.d. 8 oktober 2015 op de rapportage van Van den Heuvel.
131 Die vragen van mijn kant luidden volledig: “Was u in het jaar 2002 tapkamerbeheerder van de
tapkamer te Nijmegen? Kunt u zich herinneren of u in juni en september 2002 betrokken was bij
verwikkelingen in de T14-zaak met betrekking tot het wissen van geheimhoudersgesprekken? Bent u
bekend of u in dat verband aanwezig bent geweest bij een bezoek aan de tapkamer van o.a. één of
meer deskundigen?
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“In het jaar 2002 was ik tapkamerbeheerder van de tapkamer te Nijmegen en
kan mij herinneren dat ik betrokken was bij verwikkelingen in de T14-zaak
met betrekking tot het wissen van geheimhoudersgesprekken.
In verband hiermee kan ik mij herinneren dat er in de periode van maandag
21 oktober 2002 tot en met donderdag 7 november 2002, de periode van deze
wisactiviteiten, niet alleen de rechter-commissaris, de officier van justitie en
vier advocaten, maar ook twee deskundigen aanwezig waren. Deze twee
deskundigen, zijnde de heren Kuylman en van de Ven, welke in deze periode
op meerdere dagen aanwezig waren, mochten van de rechter-commissaris
alleen aanschouwen waaruit de wisactiviteiten bestonden en hierover verder
geen vragen stellen.
De enige activiteiten welke ik van deze heren heb waargenomen, waren het
af en toe maken van notities en verder zijn er door Kuylman en van de Ven
tijdens genoemde periode van wisactiviteiten, door hen geen activiteiten
verricht. Ook hadden zij geen toegang tot welk politiesysteem dan ook en
hebben dan ook niet mogen en kunnen demonstreren dat hij/zij in staat was
of dat zij in staat waren om gegevens die binnen het tapkamersysteem waren
vastgelegd te wissen, te wijzigen of om gegevens aan de opslagmedia toe te
voegen.”
Deze lezing van Koster sluit naadloos aan bij de mededelingen van mrs. Bossinga en
Van Raaij, alsook die van Van Tent.

De wis-sessies: Kuylman

Op 18 september 2003, dus elf maanden later, heeft Kuylman een verslag opgesteld
van “bijwonen activiteiten in de tapkamer van politie Nijmegen”, volgens dit verslag
vonden die activiteiten plaats op 21 oktober 2002.132 Ik citeer:

Welke verrichtingen hebben bij die gelegenheid c.q. gelegenheden plaatsgehad? Weet u nog wie deze
deskundige(n) waren? Heeft of hebben deze deskundige(n) méér gedaan dan alleen aanschouwen, en
zo ja waaruit bestonden zijn, haar of hun activiteiten? Heeft of hebben deze deskundige(n) ter plaatse
mogen en kunnen demonstreren dat hij/zij in staat was of dat zij in staat waren om gegevens die
binnen het tapkamersysteem waren vastgelegd te wissen, te wijzigen of om gegevens aan de
opslagmedia toe te voegen?”
132 Dit verslag is, zoals gezegd, elf maanden later opgesteld. Om die reden vermoed ik dat Kuylman
zich heeft vergist in de datum en dat het (concept)proces-verbaal van mr. Bossinga de juiste data
vermeldt. Op 21 oktober 2002 was Kuylman weliswaar aanwezig in de tapkamer, maar werd er
volgens het (concept)proces-verbaal geen wisactie uitgevoerd. Dat was in Kuylmans aanwezigheid wél
het geval op 28 oktober 2002 en 2 november 2002. Ik neem om die reden aan dat de in de hoofdtekst
weergegeven observatie van de duur van de wisacties per gesprek (46 seconden) in werkelijkheid een
observatie betreft van 28 oktober 2002 of van 2 november 2002. Cruciaal in dit verslag is echter dat
er geen melding wordt gemaakt van andere activiteiten dan het observeren, en dat Kuylman
uitdrukkelijk meldt dat hij aan Koster geen vragen mocht stellen.
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“Op 21 oktober 2002 heb ik in de tapkamer van de politie Nijmegen de
verrichtingen gadegeslagen van de heer Koster in zijn functie als
tapkamerbeheerder. Het ging hierbij om het wissen van gesprekken met
geheimhouders.
Ik heb tijdens dit gadeslaan gevraagd, vragen te mogen stellen aangaande
de verrichtingen. Dit werd door de rechter commissaris op advies van de
officier van justitie geweigerd.
De werkwijze was als volgt:
De beheerder zocht de gesprekken op, die gewist moesten worden.
Vervolgens werd het betreffende gesprek geselecteerd en de computer
opdracht gegeven het gesprek te “wissen”. Vervolgens werd het volgende
gesprek in de computer geselecteerd en vervolgens “gewist”. (…)”133
Kuylman deelde in zijn verslag dus mede dat hem door de rechter-commissaris
werd geweigerd om vragen te mogen stellen aan de heer Koster in diens
hoedanigheid van tapkamerbeheerder. Wel klokte Kuylman volgens zijn verslag
meermalen de tijd die nodig was om een gesprek te wissen, en dat bleek telkens 46
seconden te betreffen, ongeacht de duur van het te wissen tapgesprek. Van enige
andere activiteiten geeft ook dit verslag geen enkele blijk. Sterker nog, zoals gezegd
mocht Kuylman volgens zijn verslag géén vragen stellen en alleen het wissen
gadeslaan.
Die mededeling wijst er niet op dat er méér heeft plaatsgehad dan uitsluitend
hetgeen is beschreven door Kuylman. Met anderen woorden, anders dan Van de
Ven ingang wil doen vinden, is het verslag van Kuylman naar alle waarschijnlijkheid
niet onvolledig, doch – integendeel – uitputtend.

De terechtzittingen van 8 november 2002, 15 november en 21 november 2002

Op de terechtzittingen van 8 november 2002, 15 november en 21 november 2002
is de zaak tegen O. inhoudelijk behandeld. Bij aanvang van die reeks van zittingen,
namelijk op 8 november 2002, heeft de officier van justitie volgens het procesverbaal van die terechtzitting desgevraagd een proces-verbaal overgelegd van het
wissen van geheimhoudersgesprekken.134 De officier van justitie deed echter
volgens dit proces-verbaal géén mededelingen over een demonstratie van de zijde

133

Verslag van Kuylman d.d. 18 september 2003.

134 Uit het verdere verloop maak ik op dat dit proces-verbaal het proces-verbaal d.d. 7 november 2002

van Koster betreft.
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van Van de Ven en/of Kuylman waarbij wijzigingen bleken te kunnen worden
aangebracht in gegevens die door het digitale tapkamersysteem waren vastgelegd.
Op de zitting van 15 november 2002 hield de raadsman, mr. Reintjes, een
(omvangrijk) pleidooi. Hij deed globaal verslag van de door mij hiervoor beschreven
gang van zaken, verwees naar het verhoor van Kuylman en Van de Ven op de
terechtzitting van 18 juni 2002, hij stipte het NFI-rapport van 19 augustus 2002
aan,135 alsook het rapport van LocSoft d.d. 26 augustus 2002,136 en besprak het
wissen van de geheimhoudersgesprekken. Hij deelde bovendien het volgende
mede (onderstreping mijnerzijds), namelijk dat het
“de door de verdediging geraadpleegde deskundigen [is] gelukt om met
betrekkelijk eenvoudige apparatuur, te weten een optical diskreader en een
computer en eenvoudige en vrij te verkrijgen programmatuur, in staat
geweest om een optical disk die aan haar ter beschikking was gesteld, uit te
lezen. Op 5 november jl. is aan u overhandigd een uitdraai van alle op de
optical disk voorkomende gesprekken.137 U vindt op dat overzicht de volgende
informatie: de operator, de datum, de tijd, ms-isdncode, het A-nummer
(degene die belt), het B-nummer (degene die gebeld wordt), het IMSInummer, EMEI-nummer en cell-id, de paalgegevens;”
De raadsman maakte op deze terechtzitting echter geen enkele melding van een
demonstratie van de zijde van Van de Ven en/of Kuylman, al dan niet in de
Nijmeegse tapkamer en al dan niet in aanwezigheid van de rechter-commissaris
en/of de officier van justitie, waarbij zij aantoonden in staat te zijn om wijzigingen
aan te brengen in de door de digitale tapkamer opgeslagen gegevens. Dát was de
claim van Van de Ven. Indien Van de Ven die claim proefondervindelijk zou hebben
hardgemaakt zou mr. Reintjes dat zonder enige twijfel hebben gemeld. Dat zou
namelijk precies in zijn straatje hebben gepast. Het enige dat “de geraadpleegde
deskundigen” (ik neem aan: Kuylman en Van de Ven) volgens deze mededeling
(klaarblijkelijk op een andere locatie dan in de tapkamer) hebben verricht is het
zichtbaar maken van – overigens uitsluitend ongecodeerde – informatie uit de
zogeheten ‘JTS-header’ die zich bevond op een MO-schijf.
135

Het NFI-rapport komt hieronder nog aan de orde.
Het LocSoft-rapport is door de verdediging, mr. Reintjes, overgelegd op de terechtzitting van 29
augustus 2002. Dit rapport komt hieronder nog aan de orde.
137 Mededeling D.A.: het is me niet gelukt het proces-verbaal van die raadkamerzitting en de daarbij
overgelegde documentatie terug te vinden in het zeer omvangrijke dossier van de T14-zaak. Het
betreft hier vermoedelijk een raadkamerprocedure die mr. Reintjes heeft geëntameerd naar
aanleiding van de weigering van de rechter-commissaris d.d. 21 oktober 2002 om vragen aan de
tapkamerbeheerder toe te laten. Zie hierover ook nog de epiloog van deze paragraaf.
136
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Onder verwijzing naar paragraaf 6.8, merk ik reeds nu op dat de mededelingen van
mr. Reintjes over hetgeen Van de Ven en Kuylman zouden hebben aangetoond
corresponderen met de uitkomst van de demonstratie van 6 april 2017: Van de Ven
kon met een hex-editor de ongecodeerde JTS-gegevens die op een MO-schijf zijn
gearchiveerd zichtbaar maken (en wijzigen), doch meer niet.

Het vonnis van de rechtbank te Almelo

De rechtbank te Almelo heeft bij vonnis van 5 december 2002 het volgende
overwogen. Ik geef deze passages meer uitgebreid weer:
“Ten aanzien van het verweer met betrekking tot het vernietigen van de
geheimhouders-gesprekken, dat wil zeggen gesprekken met personen, die
zich op grond van artikel 218 van het Wetboek van Strafvordering zouden
kunnen verschonen, overweegt de rechtbank het volgende:
De rechtbank heeft in een eerdere beslissing terzake het vernietigen van
geheimhouders op optical-disks zich op het standpunt gesteld dat het
absoluut vernietigen van de passages met de "geheimhouders" niet mogelijk
is zonder totale vernietiging van alle betreffende optical-disks en alle kopieën
daarvan, zomede het vernietigen van de harde schijf met behulp waarvan de
optical-disks zijn vervaardigd.
De rechtbank oordeelde evenwel dat een dergelijke totale vernietiging ook
niet dient plaats te vinden, aangezien daardoor tal nog in lengte van jaren
mogelijk belangrijke op de zaak betrekking hebbende bewijsmiddelen
eveneens zouden worden vernietigd, en niet voor toetsing door rechterlijke
instanties beschikbaar zouden zijn.
Dat hiermee een toestand is ontstaan die in veel gevallen niet volledig recht
doet aan het vereiste van artikel 126 aa van het Wetboek van Strafvordering
is te betreuren, doch, naar de rechtbank voorshands aanneemt, toe te
schrijven aan het feit dat de wetgever, ten tijde van het tot stand komen van
dit wetsartikel, de technische ontwikkelingen en derzelver mogelijkheden en
onmogelijkheden niet volledig heeft onderkend.
De raadsman stelt thans dat conform het Besluit Bewaren en Vernietigen Niet
gevoegde stukken en conform de brief van de Minister van Justitie van 15
oktober 2002 aan het CBP onder wissen, het vernietigen van
geheimhoudersgesprekken, het volgende moet worden verstaan:
"verwijderen van een CD-rom of een MO-disk dient bij de verschillende
systemen globaal gesproken op dezelfde wijze te geschieden; deze manier is
in het kort te kenschetsen als 'selectief kopiëren'; selectief kopiëren houdt in
dat de informatie van een MO-disk terug wordt geplaatst in het
'werkgeheugen', de harde schijf van de computer; vervolgens wordt uit het
'werkgeheugen' het gewenste deel van de communicatie verwijderd; er wordt
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een nieuw MO-disk gebrand zonder het in het 'werkgeheugen' verwijderde
deel van de communicatie; een andere vorm van 'selectief kopiëren' is het
voor communicatie kopiëren van de ene CD naar de volgende, waarbij de te
verwijderen communicatie wordt overgeslagen.
Uit proces-verbaal van de […..] d.d. 7 november 2002 blijkt dat de
geheimhoudersgesprekken zijn gewist en ook al zou de thans geponeerde
stelling van de raadsman juist zijn dat er niet is gewist conform het Besluit
Bewaren en Vernietigen Niet gevoegde stukken en conform de brief van de
Minister van Justitie van 15 oktober 2002 aan het CBP en er mitsdien niet kan
worden
gesproken
van
"wissen,
het
vernietigen
van
geheimhoudersgesprekken”, als bedoeld in artikel 126 aa van het Wetboek
van Strafvordering, dan nog acht de rechtbank zulks geen reden om de
officier van justitie niet-ontvankelijk te verklaren, temeer niet nu door
verdachte noch door zijn raadsman is gesteld of aannemelijk gemaakt dat
één van die volgens de raadsman niet op de juiste wijze "gewiste"
geheimhoudersgesprekken een gesprek inhield tussen verdachte en zijn
raadsman, in welk gesprek werd gesproken over de inhoudelijke kant van
deze strafzaak.
(…)
Uit deskundigenrapporten, waarvan de conclusies door de rechtbank worden
overgenomen, is anderzijds komen vast te staan dat door het "wissen" van
de optical-disks deze gegevensdragers zodanig worden bewerkt dat de
gegevens, die daaraan konden worden ontleend, voor anderen dan
gespecialiseerde en van de gebruikte methodiek(en) op de hoogte zijnde
personen, niet meer kenbaar zijn.”138
Commentaar mijnerzijds. Deze overwegingen van de rechtbank maken géén
melding van enige door Van de Ven geclaimde demonstratie. Het vonnis in de T14zaak wijst uit dat het volgens de rechtbank niet eenvoudig is om tapgesprekken
terug te vinden; slechts een deskundig persoon zou daartoe in staat zijn. Het
desbetreffende onderzoek in de T14-zaak was juist geïnitieerd om aan te tonen dat
gesprekken niet goed werden gewist en makkelijk terug te vinden zouden zijn. Dat
is, gezien de genoemde passage uit het vonnis, uit het gedane onderzoek volgens
de rechtbank kennelijk niet gebleken. Deze overwegingen stroken daardoor niet
met de beweringen van Van de Ven. Het vonnis van de rechtbank vormt dus géén
bevestiging van zijn claims.
De “deskundigenrapporten” waarnaar de rechtbank hier verwijst zouden overigens
zeer wel het NFI-rapport d.d. 19 augustus 2002 en het rapport van LocSoft d.d. 26

138

ECLI:NL:RBALM:2002:AF1488.
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augustus 2002 kunnen zijn. Die rapporten zijn immers – anders dan enige
(beweerdelijke) rapportage o.i.d. van de hand van Van de Ven en/of Kuylman –
expliciet ter terechtzitting aan de orde gesteld. De overweging van de rechtbank is
geheel in lijn met – en lijkt overgenomen van – de conclusies uit het NFI-rapport.

Samenvatting en conclusie

Hiervoor heb ik een inventarisatie gegeven van documenten die een licht kunnen
werpen op de bewering van Van de Ven dat hij in het kader van de T14-zaak
daadwerkelijk heeft gedemonstreerd in staat te zijn om wijzigingen aan te brengen
in de gegevens die door het tapkamersysteem op de optical discs (MO-schijven)
waren opgeslagen.

Samenvatting. In de T14-zaak is onder meer hevig debat ontstaan tussen de
verdediging en de officier van justitie met als onderwerp het ontoereikende wissen
van geheimhoudersgesprekken. Bij een schouw in de tapkamer te Nijmegen, op 5
juni 2002, bleken de geheimhoudersgesprekken abusievelijk niet (op de juiste,
gangbare wijze) te zijn gewist.
Niet eerder dan op de terechtzitting van de rechtbank te Almelo van 18 juni 2002
hebben Kuylman en Van de Ven in deze strafzaak een rol vervuld. Zij zijn die dag
namelijk op verzoek van de verdediging door de rechtbank gehoord als getuige à
décharge en als deskundige. Onderwerp was wederom het wissen van
tapgesprekken. De uitspraken van Van de Ven brachten de officier van justitie,
mr. Van Raaij, er bij die gelegenheid toe om voor te stellen dat Van de Ven in de
tapkamer te Nijmegen de juistheid van zijn bewering proefondervindelijk zou
aantonen, namelijk de bewering dat het met eenvoudige middelen (bijv. PC Tools)
en betrekkelijk weinig technische kennis mogelijk is om gewiste gesprekken uit de
database van de tapkamer of van de optical discs (MO-schijven) terug te halen en
wijzigingen aan te brengen in de vastgelegde audio en verkeersgegevens. De
rechtbank ging daarmee akkoord. Er is op enig moment nadien voor deze
demonstratie een datum vastgesteld, namelijk de dag van 21 augustus 2002.
De bedoelde demonstratie is op die dag niet doorgegaan. Volgens de mededelingen
van Van Raaij op de terechtzitting van 29 augustus 2002 vond het uitstel plaats op
verzoek van Van de Ven, die naar zijn zeggen meer voorbereidingstijd nodig had.
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Op diezelfde terechtzitting van 29 augustus 2002 heeft de rechtbank besloten dat
de opgenomen geheimhoudersgesprekken in die strafzaak alsnog op reguliere
wijze moesten worden gewist, zulks in aanwezigheid van de rechter-commissaris,
de officier van justitie, de verdediging en desgewenst de getuigen-deskundigen
(Kuylman en Van de Ven). Met dat doel zijn Kuylman en Van de Ven op 21 oktober
2002, op 28 oktober 2002 en op 2 november 2002 aanwezig geweest in de
tapkamer te Nijmegen. Daarbij is door hen geen enkele andere activiteit
ondernomen dan observeren en notities maken.
Voorts blijkt uit geen enkel document dat Van de Ven of Kuylman door de rechtercommissaris is benoemd tot deskundige of dat door (één van) hen als zodanig is
gerapporteerd. Zij zijn dus alleen op de terechtzitting van 18 juni 2002 als
deskundige gehoord. Hun aanwezigheid bij de wis-sessies van oktober en
november 2002 werd toegestaan.

Deze inventarisatie van bescheiden vormt derhalve een sterke ondersteuning van
de mededelingen van Van Raaij en Van Tent, namelijk dat Van de Ven in de T14zaak – in afwijking van Van de Ven’s mededelingen daarover – nimmer
daadwerkelijk in de tapkamer heeft gedemonstreerd dat hij in staat was om
gewiste gesprekken terug te halen c.q. wijzigingen aan te brengen in de door de
digitale tapkamer opgeslagen gegevens. De mededelingen van mr. Bossinga, de
rechter-commissaris, zijn bovendien van gelijke strekking als die van Van Raaij en
Van Tent: Van de Ven en Kuylman hebben niet ‘aan de knoppen’ gezeten.
Tapkamerbeheerder Koster bevestigt deze mededelingen andermaal bij procesverbaal. Het verslag van Kuylman, de processen-verbaal van de terechtzittingen, de
pleitnota van mr. Reintjes en het vonnis van de rechtbank te Almelo wijzen niet in
een andere richting.

Tegenwerpingen van Derksen

De argumenten van Derksen

Derksen gaat in zijn Stand van zaken III d.d. 16 oktober 2015 in op de gerezen twijfel
over de vraag of de door Van de Ven geclaimde demonstratie in de tapkamer te
Nijmegen werkelijk heeft plaatsgevonden en hij somt een aantal bronnen op ter
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bevestiging van die demonstratie. Dit zijn onder andere bronnen die Van de Ven in
zijn rapportage heeft aangehaald, te weten het verslag van de hoorzitting van het
College

bescherming

persoonsgegevens

(CBP)

d.d.

11

juli

2002, het

onderzoeksrapport van datzelfde CBP d.d. 16 juli 2003, de reeds genoemde fax van
de LIO d.d. 14 augustus 2002 en (impliciet) het vonnis van de rechtbank Almelo van
5 december 2002.

Ik bespreek allereerst de twee laatstgenoemde documenten.
In de eerste plaats wijst Derksen139 op een document dat hierboven al aan de orde
is gekomen, namelijk de fax van de Landelijke Interceptie Organisatie (LIO) van 14
augustus 2002. Daarin wordt inderdaad melding gemaakt van een demonstratie die
was voorzien op 21 augustus 2002. We zagen hierboven echter ook dat die
demonstratie op 21 augustus 2002 géén doorgang heeft gevonden. Dit document
ondersteunt de stelling van Derksen niet.

Het vonnis. Van het door mij hierboven geciteerde vonnis van de rechtbank te
Almelo van 5 december 2002 wijst Derksen in het bijzonder op de volgende (door
mij hierboven reeds geciteerde) passage:
“Uit deskundigenrapporten, waarvan de conclusies door de rechtbank
worden overgenomen, is anderzijds komen vast te staan dat door het
“wissen” van de optical disks deze gegevensdragers zodanig worden bewerkt
dat de gegevens die daaraan konden worden ontleend, voor andere dan
gespecialiseerde en van de gebruikte methodiek(en) op de hoogte zijnde
personen, niet meer kenbaar zijn.”140
Derksen trekt hieruit de conclusie dat de deskundigen in deze strafzaak, te weten
Van de Ven en Kuylman, de gewiste gesprekken wél weer kenbaar hebben
gemaakt.141
Ik kan hem in die conclusie niet volgen. In de eerste plaats wijs ik er nogmaals op
dat in dit vonnis geen melding wordt gemaakt van enige demonstratie van de zijde
van Van de Ven en/of Kuylman. Indien Van de Van zijn claim proefondervindelijk

139

Derksen, Stand van Zaken III: over deskundigen en waarheidsvinding in de zaak-Baybaşin, deel I,
Audio-streaming als bescherming tegen manipulatie, d.d. 16 oktober 2015, p. 29.
140 Derksen, Stand van Zaken III: over deskundigen en waarheidsvinding in de zaak-Baybaşin, deel I,
Audio-streaming als bescherming tegen manipulatie, d.d. 16 oktober 2015, p. 30.
141 Derksen, Stand van Zaken III: over deskundigen en waarheidsvinding in de zaak-Baybaşin, deel I,
Audio-streaming als bescherming tegen manipulatie, d.d. 16 oktober 2015, p. 30.
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zou hebben waargemaakt, lag het nogal voor de hand dat de rechtbank die
conclusie zou overnemen, althans bespreken. De “deskundigenrapporten”
waarnaar de rechtbank verwijst, kunnen zeer wel het reeds genoemde NFI-rapport
van 19 augustus 2002 en het rapport van LocSoft d.d. 26 augustus 2002 betreffen.
Die werden namelijk wél ter terechtzitting aan de orde gesteld. De overweging van
de rechtbank correspondeert met de conclusies van het NFI-rapport.
Het oordeel van de rechtbank strookt echter niet met de claim van Van de Ven,
namelijk dat het met eenvoudige middelen en met betrekkelijk weinig technische
kennis goed mogelijk is om ‘gewiste’ gesprekken terug te halen (en te
manipuleren). In deze passage overweegt de rechtbank nou juist dat de
(provisorisch) ‘gewiste’ gesprekken voor anderen dan gespecialiseerde en van de
gebruikte methodieken op de hoogte zijnde personen niet meer kenbaar zijn. Deze
overweging vormt dus allerminst een (“impliciete”) bevestiging van de beweringen
van Van de Ven. Dat is, gezien het vonnis, ook niet de insteek van het onderzoek
geweest. Kortom, het op het vonnis gebaseerde argument van Derksen ter
onderbouwing van de claim van Van de Ven snijdt geen hout.

De procedure voor het College bescherming persoonsgegevens

In de derde en vierde plaats wijzen Derksen en Van de Ven op het verslag van een
hoorzitting d.d. 11 juli 2002, respectievelijk het onderzoeksrapport ‘Onderzoek
naar de waarborging van de vertrouwelijke communicatie van advocaten bij de
interceptie van telecommunicatie’ d.d. 16 juli 2003 van het College bescherming
persoonsgegevens (CBP).142
Tijdens de hoorzitting op 11 juli 2002 van het CBP zou de aanstaande schouw
volgens Van de Ven aan bod zijn gekomen. Het verslag van deze hoorzitting bevat
in dat verband de volgende mededeling:
“De heer Van de Pol stelt vast dat de advocatuur akkoord gaat met het
kopiëren van alleen de te bewaren bestanden naar een andere schijf, waarna
142

Die hoorzitting d.d. 11 juli 2002 en het onderzoeksrapport d.d. 16 juli 2003 zijn het resultaat van
de behandeling van een aantal verzoeken waarmee (onder meer) de Nederlandse Vereniging van
Strafrechtadvocaten (NVSA) zich had gewend tot het College bescherming persoonsgegevens (CBP).
Die verzoeken hadden tot onderwerp het niet-naleven van de vernietigingsplicht als omschreven in
art. 125h (oud) Sv en 126aa Sv, als gevolg van het ontoereikende wissen van
geheimhoudersgesprekken door justitie, met als gevolg dat kennis kon worden genomen van de
inhoud van tapgesprekken waarvan de wet het vertrouwelijke karakter beschermt. De Almelose T14zaak vormde hiervoor mede de aanleiding.
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de originele disk met de geheimhoudersgesprekken vernietigd wordt. Het CBP
wil graag de mening van OM en MvJ over deze mogelijkheid. Volgens de heer
Van Oosterhout is het een optie, maar er zijn ook andere opties
denkbaar.”143, 144
Commentaar mijnerzijds. Volgens Van de Ven stelt mr. Van de Pol, de toenmalige
plaatsvervangend voorzitter van het CBP, blijkens dit verslag vast dat een schijf met
originele “en gemanipuleerde” informatie kan worden samengesteld door gebruik
te maken van de selectiemogelijkheid en het kopiëren van zodoende verkregen
gegevens “in de gewenste tijdvolgorde” op een nieuw te creëren MO-schijf (optical
disc) en dat die schijf het uiteindelijk te presenteren bewijsmateriaal bevat.145
Van de Ven geeft hiermee echter het verslag van de hoorzitting onjuist weer. Er
staat uitsluitend dat de heer Van Oosterhout (MvJ) het een optie acht (waarmee de
advocatuur kan instemmen) om de te bewaren bestanden van een eerste schijf (of
de harde schijf) te kopiëren naar een tweede schijf, waarna de eerste schijf inclusief

143

Van de Ven, eindrapport d.d. 31 augustus 2015, bijlage 8: antwoorden op vragen Van der Plas d.d.
14 augustus 2015, bijlage 2, Verslag d.d. 26 juli 2002 van de hoorzitting van het College bescherming
persoonsgegevens d.d. 11 juli 2002, p. 6.
144 In de – vermoedelijk mede door Van Oosterhout geconcipieerde – brief d.d. 15 oktober 2002 van
de minister van Justitie aan het College bescherming persoonsgegevens inzake de klacht van de NVSA
over tappen geheimhouders, is over de door Van Oosterhout bedoelde methode van ‘selectief
kopiëren’ het volgende vermeld:
“Verwijderen [van tapgesprekken, D.A.] uit het werkgeheugen [hiermee wordt in dit verband de harde
schijf van het Kislev 2-tapkamersysteem bedoeld, D.A.] vindt plaats door ervoor te zorgen dat de
informatie niet meer te traceren is. De digitale gespreksinformatie wordt in het geheugen
weggeschreven in reeksen. Deze reeksen zijn (bijvoorbeeld door een zoekprogramma) op te sporen
door herkenning van het begin van de reeks. Door dit herkenningspunt weg te halen, is het zeer lastig
om de reeks op te sporen. In theorie is het technisch wel mogelijk, maar dat kost veel tijd en moeite.
Wanneer vervolgens de reeks zou zijn gevonden, is die, (…), in beginsel alleen te lezen met behulp van
een uitluisterunit die door de fabrikant wordt geleverd. Gezien het feit dat het ‘werkgeheugen’ [de
harde schijf, D.A.] een ‘first-in-first-out’-systeem hanteert, wordt ook de ruimte van verwijderde
informatie na verloop van tijd overschreven door nieuwe informatie. Wanneer de reeks door een
nieuwe reeks is overschreven, is terughalen onmogelijk. (…).
Verwijderen van een CD-Rom of een MO-disk dient bij verschillende systemen globaal gesproken op
dezelfde wijze te geschieden. Deze manier is in het kort te kenschetsen als ‘selectief kopiëren’. Selectief
kopiëren houdt in dat de informatie van een MO disk terug wordt geplaatst in het ‘werkgeheugen’.
Vervolgens wordt uit het ‘werkgeheugen’ het gewenste deel van de communicatie verwijderd. Dan
wordt een nieuwe MO disk gebrand zonder het in het ‘werkgeheugen’ verwijderde deel van de
communicatie. Een andere vorm van ‘selectief kopiëren’ is het communicatie voor communicatie
kopiëren van de ene disk of CD naar de volgende, waarbij de te verwijderen communicatie wordt
overgeslagen.
In beide gevallen is vanaf de nieuwe disk of CD het beluisteren van het verwijderde gesprek niet meer
mogelijk. De oude disk of CD kan worden vernietigd of geformatteerd of overschreven door nieuwe
informatie.”
145 Van de Ven, eindrapport d.d. 31 augustus 2015, ongenummerde zesde pagina, waaruit ik Van de
Ven citeer (onderstreping mijnerzijds): “Van de Pol stelde toen vast dat een schijf met originele en
gemanipuleerde informatie kan worden samengesteld door gebruik te maken van de toen in de KISLEVsystemen bestaande selectiemogelijkheden en het kopiëren van de zo verkregen gegevens in de
gewenste tijdvolgorde op een nieuw gecreëerde M.O.-schijf.”
Zie ook Van de Ven, eindrapport d.d. 31 augustus 2015, bijlage 8: antwoorden op vragen Van der Plas
d.d. 14 augustus 2015, vraag 8.
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geheimhoudersgesprekken (die niet zijn gekopieerd) wordt vernietigd. Met andere
woorden: een methode van ‘selectief kopiëren’ teneinde het restant effectief te
wissen.
De door Van de Ven weergegeven frasen van “gemanipuleerde informatie” en “in
de gewenste tijdvolgorde” worden echter in het verslag niet vermeld, zijn dus ook
niet ‘vastgesteld’ door Van de Pol, en komen geheel voor rekening van Van de
Ven.146 Het ging hier uitsluitend om een methode van wissen (van
geheimhoudersgesprekken).147
Bovendien – en daar gaat het hier om – vermeldt dit verslag van de hoorzitting in
het geheel niets over de aanstaande demonstratie die Van de Ven zegt te hebben
gegeven.

In de uitspraak van het CBP in de NVSA-procedure d.d. 16 juli 2003 is volgens Van
de Ven de volgende passage relevant:
“Ook staat vast dat op verschillende manieren gewist kan worden en dat niet
alle manieren effectief zijn, zoals in de Almelose zaak is gebleken (…) maar
dat de gegevensdrager zo zal moeten worden bewerkt dat van de te
vernietigen gegevens geen kennis meer kan worden genomen.”148
Volgens Van de Ven verwijst deze mededeling van het CBP expliciet naar het
onderzoek van Kuylman en hemzelf. Die stelling kan ik echter niet onderschrijven.
Dat niet alle manieren van wissen effectief zijn, heeft de “Almelose zaak” (lees: T14)
inderdaad uitgewezen, want daarin was de poging tot wissen van tapgesprekken
door Van Tent ontoereikend uitgevoerd. Voor die conclusie was onderzoek door
Van de Ven dan ook niet nodig.

Ten slotte verwijzen Van de Ven en Derksen naar een mededeling van het CBP over
de inhoud van het (reeds genoemde) rapport van het NFI. Het CBP overweegt:
146

Van de Ven voegt eigenstandig de frase “in de gewenste tijdvolgorde” toe aan de vaststellingen
van Van de Pol. Hiermee suggereert Van de Ven dat bij het selectief kopiëren van het geluidsmateriaal
van tapgesprekken de verkeersgegevens van de desbetreffende tapgesprekken worden gewijzigd
naar gelang de volgorde waarin wordt gekopieerd, o.i.d. Niet alleen heeft Van de Pol dit niet
vastgesteld, het is bovendien raadselachtig waarop Van de Ven deze gedachte baseert.
147 Daarop kom ik separaat terug in paragraaf 6.12 van deze conclusie.
148 College bescherming persoonsgegevens, Onderzoek naar de waarborging van de vertrouwelijke
communicatie van advocaten bij de interceptie van telecommunicatie, rapport van 16 juli 2003, p. 9.
Zie Van de Ven, eindrapport d.d. 31 augustus 2015, bijlage 8: antwoorden op vragen Van der Plas d.d.
14 augustus 2015, vraag 8, p. 9. Het rapport is gevoegd als bijlage 5 bij deze bijlage 8 bij het
eindrapport van Van de Ven.
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“Het Nederlands Forensisch Instituut heeft in opdracht van het OM, nader
onderzoek ingesteld. Een van de uitkomsten was, dat het ten aanzien van het
Kislev systeem met de inspanning van een academisch geschoolde
wetenschappelijk onderzoeker en een onderzoekmedewerker met Hboopleiding, met vier respectievelijk één jaar ervaring, in een tijdsbestek van 56
uur mogelijk was verwijderde gesprekken terug te halen.”149
De resultaten van het onderzoek van het NFI komen hieronder nog aan de orde.
We beschikken in het herzieningsdossier namelijk ook over dit onderzoeksrapport
van het NFI, zodat het niet zinvol is om in te gaan op de perceptie van het CBP
omtrent de inhoud ervan. Thans is van belang dat ook deze passage klaarblijkelijk
geen betrekking heeft op het (vermeende) onderzoek van Van de Ven. Het gaat hier
immers om het door het NFI ingestelde onderzoek, nota bene met een andere
uitkomst dan door Van de Ven geclaimd.

Naar het mij voorkomt bevestigen de besproken passages uit het verslag van de
hoorzitting en de uitspraak van het CBP allerminst de stelling van Van de Ven dat
hij in de tapkamer te Nijmegen proefondervindelijk heeft aangetoond opgeslagen
tapgesprekken te kunnen manipuleren of van gewijzigde verkeersgegevens te
voorzien. De uitspraak van het CBP d.d. 16 juli 2003 geeft ook buiten deze passages
geheel geen blijk van het (vermeende) onderzoek c.q. de (vermeende)
demonstratie van Van de Ven (en Kuylman).

Conclusie na bespreking van de tegenwerpingen van Derksen

Nogmaals, Van de Ven stelt dat hij in het kader van de T14-zaak daadwerkelijk heeft
aangetoond dat hij de door de tapkamer vastgelegde tapgesprekken en/of de
verkeersgegevens daarvan met PC Tools, althans met betrekkelijk eenvoudige
Windows-reparatiesoftware, kon manipuleren. Lezing van de beschikbare
documenten roept echter ernstige twijfel op aan het waarheidsgehalte van die
bewering. Derksen heeft betoogd dat de bewering van Van de Ven omtrent de door
hem gehouden demonstratie steun vindt in een viertal documenten. De
149

College bescherming persoonsgegevens, Onderzoek naar de waarborging van de vertrouwelijke
communicatie van advocaten bij de interceptie van telecommunicatie, rapport van 16 juli 2003, p. 910. Dit rapport is gevoegd als bijlage 5 bij bijlage 8 bij Van de Ven, eindrapport d.d. 31 augustus 2015.
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tegenwerpingen van Derksen houden echter om eenvoudige redenen geen stand.
Derksen leest telkens iets wat er niet staat.
Het moet er in dit herzieningsonderzoek voor worden gehouden dat de officier van
justitie in de T14-zaak, Van Raaij, met juistheid heeft meegedeeld dat de door Van
de Ven geclaimde demonstratie in de tapkamer te Nijmegen van manipulatie van
in die tapkamer opgeslagen audio en/of verkeersgegevens nimmer heeft
plaatsgehad. Dit betekent dat de mededelingen van Van de Ven omtrent de door
hem gehouden demonstratie in de Nijmeegse tapkamer niet alleen iedere
onderbouwing missen, maar ook onwaar zijn.150, 151

Epiloog: een demonstratie in raadkamer?

De reactie van Van de Ven

Ik heb Van de Ven bij e-mail van 11 januari 2017 in kennis gesteld van de processenverbaal (en mededelingen) van mrs. Bossinga en Van Raaij, en van de heren Koster
en Van Tent, en hem daarbij in de gelegenheid gesteld daarop te reageren.152

150

Voor de goede orde, dat betekent dus dat de volgende mededelingen van Van de Ven uit zijn
mailbericht van 14 augustus 2015, in antwoord op vragen van de raadsvrouw (zie vraag 8), bijlage 8
bij zijn eindrapport van 31 augustus 2015, onwaar zijn (de onware elementen zijn door mij
onderstreept):
“De opgedragen schouw heeft uiteindelijk plaatsgevonden op 21 oktober 2001. Aanwezig waren:
•
de advocaten mr. Aberson en mr. Verwey,
•
de ovj mr. van Raay,
•
de getuigen-deskundigen Kuylman en Van de Ven.
Kuylman heeft ten behoeve van de Almelose zaak van een deel van de schouw een verslag opgesteld
op 18 september 2003 (zie Bijlage 4). Het volledige proces-verbaal, inclusief een verslag van de door
Kuylman en Van de Ven uitgevoerde test met behulp van PC-Tools, zou namelijk door de ovj, mr. van
Raaij, worden opgesteld en aan de aanwezigen ter beschikking worden gesteld. Noch Kuylman noch
Van de Ven hebben dit proces-verbaal ooit ontvangen.”
151 Het is bovendien raadselachtig dat Van de Ven in een mail van 18 mei 2015, om 11.41 uur, aan de
leden van de begeleidingscommissie een mededeling heeft gedaan die haaks staat op zijn eigen
eerdere (en latere) mededelingen over het ‘manipuleren’ van de Nijmeegse tapkamer. Ik citeer Van
de Ven: “Ten derde, Martien [Kuylman, D.A.] noch ik hebben gepretendeerd de audio welke
mogelijkerwijs op de schijf (T14) aanwezig was, zelfstandig te kunnen ontsluiten. Wij hebben ons,
v.w.b. de audio slechts gebaseerd op de audio zoals deze vanuit het audio-managementsysteem, het
AMS, hoorbaar was. Via dit systeem hebben wij de audio kunnen beluisteren.” (Onderstreping
mijnerzijds, D.A.).
152 Ik formuleerde dat in mijn mail van 11 januari 2017 aan Van de Ven als volgt: “(…). Alle berichten
hebben met elkaar gemeen dat zij in een moeizame verhouding staan tot mededelingen van jouw kant
over de in die berichten besproken onderwerpen. Aangezien de inhoud van deze berichten jouw
integriteit raakt, stel ik je graag in de gelegenheid jouw visie hierop te geven.”
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In zijn reeds genoemde reactie d.d. 6 februari 2017 heeft Van de Ven onder meer
het volgende meegedeeld (onderstreping mijnerzijds en met enig commentaar
mijnerzijds in de voetnoten):

“Martin Kuylman en ikzelf werden indertijd door drie advocaten benaderd of
wij iets van tapkamers wisten en van het wissen van
geheimhoudersgesprekken. (…). De advocaten waren toen al in het bezit van
een aantal optical disks waarmee ze niets konden. Die waren voor hen niet af
te luisteren of anderszins te lezen. Ik ben toen op zoek gegaan naar een
optical disk drive. Die moest ik bestellen. We zijn toen ook mee geweest naar
een zitting in Almelo waar we als deskundigen werden ondervraagd over onze
kennis op het gebied van tappen.153 We hebben daar toen allerlei vragen
beantwoord, ook over onze plannen om de optical disks te analyseren.
Nadat ik de optical disk drive had ontvangen (…) zijn we aan het stoeien
gegaan met de kopieën van de originele optical disks zoals die door Bumicon
waren gemaakt en aan de advocatuur beschikbaar waren gesteld (verhoor
B.J. Popper, 3 oktober 2001, en proces-verbaal 20 januari 2001 van G.B.A. de
Bruijn). Hierop stonden alle afgeluisterde gesprekken. We hebben allereerst
geprobeerd via het operating systeem LINUX de schijven te lezen. We zagen
toen dat op de schijven diverse partities voorkwamen onder verschillende
bekende systemen.
We zagen dat iRMX was gebruikt voor de overdracht voor de overdracht van
het file-systeem op de optical disks. We zagen ook dat het besturingssysteem
Windows 3.1 en het operating systeem DOS werden gebruikt.154
We zijn toen naar de firma Locsoft gegaan en hebben daar met Jan Baan
gesproken, de Nederlandse vertegenwoordiger van dat bedrijf. Hij heeft ons
toen verteld hoe het iRMX systeem werkte en dat we daar met een normale
hex-editor bij konden. Daarmee konden we de inhoud van de iRMX-partitie
op de schijven leesbaar maken.155
153

Voetnoot D.A.: Bedoeld zal zijn de terechtzitting van 18 juni 2002, die in de vorige paragraaf is
besproken.
154 Op de juistheid van deze uitspraak kom ik hieronder terug in paragraaf 6.7.
155 Op zichzelf is juist dat met een hex-editor de bytes die op een gegevensdrager zijn vastgelegd
zichtbaar kunnen worden gemaakt. Of die bytes ook (in begrijpelijke taal) ‘leesbaar’ zijn, is weer iets
anders.
Van de Ven verwijst in zijn hieronder nog te noemen vervolgreactie bij e-mail van 28 februari 2017
naar mededelingen van een zekere Leon Opit (van LocSoft), naar eigen zeggen “an architect of iRMX
III for Intel for many years” (en dus niet: “de architect van iRMX voor Intel”, zoals Van de Ven wil doen
geloven).
Deze Leon Opit (in cursief schrift) deelde mee op vragen van Van de Ven (in rechtopstaand schrift):
“Q2: Looking at the iRMX partition, is it possible with a standard "hex-editor" to access this partition
and which information can be retrieved from this partition?
Yes. The partition has only to provide (…) a pointer to the bootloader code and (…) in the bootloader
record is a flag for the 'file system driver type'
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Met die informatie en met een aantal eenvoudige tools zoals PC-TOOLS en
Dr. Watson, zijn Kuylman en ik toen aan de slag gegaan om de schijf te
ontsluiten voor zover het leesbare/interpreteerbare informatie betrof. Het
bleek toen dat we, zoals Jan Baan ons al had uitgelegd, de directory van de
optical disk gewoon konden lezen. We zagen ook dat we deze directory
konden benaderen en bedienen met standaard DOS en Windows 3.11 en ook
Windows 95 of 98. We konden toen aantonen dat deze directory met
gebruikmaking van de DOS instructieset te lezen en te manipuleren was. Het
simpele feit dat deze directory benaderbaar was met het algemeen bekende
en toegankelijke besturingssysteem DOS, impliceerde, zo wisten wij, dat je
gewoon de in de directory opgeslagen verwijzingen naar de files kon deleten
of toevoegen door deze te herbenoemen. Wij hebben onze
onderzoeksresultaten indertijd steeds gedeeld met onze opdrachtgevers, de
advocaten in de T14-zaak.
Ik herinner mij dat er eind van de zomer - het speelde zich allemaal af in 2002
– een wis-demonstratie stond gepland in de tapkamer te Nijmegen. Wij,
Kuylman en ik, zouden daarbij aanwezig mogen zijn. Van de advocaten
vernamen wij dat die demonstratie werd uitgesteld.156 Ik weet niet meer
Most likely, but not definitely, this will point to a 'native iRMX file system of V1 or V2'. BUT it COULD
be FAT16 or FAT32.
SO the chain is to follow the Partition record -> the bootloader header -> the file system root (of type
iRMX native/FAT16/FAT32).
Technically it is possible to have other, custom, file system types, in iRMX III the file system sits behind
the iRMX III File System Driver API.
If EFRAT implemented their own file system driver we would need to understand its structure.
If it is (as I suspect) iRMX native V2 then its structure is very simple especially in comparison to modern
file systems (EXT3, NTFS etc).
Q3: If possible to access the iRMX partition, is it possible the show deleted files in this partition?
Deleted files (in iRMX III native V2, which is what I will discuss) are not 'erased', the index is marked as
deleted/available, the block chain left until overwritten by new files. We never sold it as a 'secure' file
system! So, one can see where files have been deleted if the index and file blocks have not been
overwritten. Their is NO audit log, You can not see files that have been deleted and their blocks reused.
Q4: If possible to access the iRMX partition, is it possible to alter (delete, change or add) information
in this partition?
Yes.
Q5: If possible to change information in the iRMX partition, do you know which influence this has on
the sored info on the Optical Disk?
This one is harder for me because I can not remember the details of what file system driver We wrote
for the Optical Disks, I just remember managing the project.
I would need to borrow, beg or steal some of the documentation.
Also, I must admit, I can not remember much about ADABAS except I remember it was very simple (too
simple) even by Database Mangers of its era.
I remember it had been poorly implemented in its first revision by programmers who did not fully
understand issues of real-time task contention and we (Intel) provided some (unpaid) consultancy to
get the bigger issues sorted out.”
Terzijde merk ik op dat kennelijk ook volgens Opit “the partition has only to provide a pointer to the
bootloader code and in the bootloader record is a flag for the 'file system driver type'.”, terwijl Van de
Ven deze structuur (de ‘master boot record’) op de demonstratie van 6 april 2017 niet kon
achterhalen, laat staan interpreteren.
156 Voetnoot D.A. Deze mededeling van Van de Ven staat op gespannen voet met de (aldaar
onbetwiste) mededelingen van officier van justitie Van Raaij ter terechtzitting van de rechtbank
Almelo van 29 augustus 2002, namelijk dat Van de Ven zelf heeft verzocht om uitstel van de
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helemaal zeker of wij toen al klaar waren met ons eigen onderzoek. Die
demonstratie is toen verzet naar oktober.157 Wij zijn daarbij geweest en
hebben toen kunnen vaststellen hoe de configuratie van de tapkamer
Nijmegen in grote lijnen in elkaar stak. We hadden natuurlijk al de
produktbeschrijving van Comverse zelf. Op basis daarvan konden we toen
een basisschema opstellen.158 Dat, door ons opgestelde schema, heb ik ook
nog aan de tapkamerbeheerder voorgelegd met de vraag of hij nog correcties
had. Op die vraag heb ik nooit antwoord ontvangen. Het is het schema dat ik
heb gevoegd bij mijn rapport van 8 oktober 2015.
Tijdens die demonstraties in het najaar van 2002 is de politie toen aan het
‘wissen’ geslagen in de tapkamer aan de Stieltjesweg te Nijmegen. Wij
hebben een of twee sessies bijgewoond en begrepen gezien onze voorstudie
al snel waar ze mee bezig waren. De wisacties duurden allemaal even lang
onafhankelijk van de lengte van het te wissen gesprek, zo’n 46 seconden, zo
herinner ik mij. Wij concludeerden daaruit dat men niet echt wiste, maar dat
men slechts in de directory de verwijzing naar een gesprek verwijderde. Wij
hadden daarmee al geëxperimenteerd met de aan ons afgegeven optical disk
en wisten dat je een op die wijze verwijderd gesprek op vrij simpele wijze kon
terughalen. We hadden het dus wel gezien na twee sessies, zo meen ik me te
herinneren. Dit was ook omdat geen van de heren van de tapkamer bereid
was om onze vragen om verduidelijking te antwoorden.
De rechtbank was minder star. Ik herinner me, maar het is lang geleden, dat
wij wel aan de rechtbank hebben kunnen uitleggen wat het verschil was
tussen het ‘deleten’ tijdens de demonstratie in de tapkamer en daadwerkelijk
wissen, in de zin van vernietigen van een gesprek. Ik kan niet met zekerheid
zeggen of wij onze demonstratie in de rechtzaal zelf gegeven hebben of in de
raadkamer. We hebben dat ook kunnen aantonen met onze eigen laptop
waarop wij een of meer optical disks die ons door mr. Aberson ter beschikking
waren gesteld, hadden gekopieerd. De directories van die optical disks waren
zoals ik al uitlegde gewoon leesbaar voor ons met behulp van een hexeditor.159 We hebben toen op de zitting een uitdraai gemaakt van de files die
op de schijf stonden inclusief de zogenaamde gewiste files met de
geheimhoudersgesprekken. Die hadden wij gewoon terug kunnen zetten in
de directory door ze weer hun oude naam te geven.
We konden dat ter zitting aantonen door daar van onze kopie optical disk een
file te laten wissen op de wijze zoals door de politie in de tapkamer
gelegenheid die hem op 21 augustus 2002 was geboden om zijn woorden proefondervindelijk te
staven.
157 Voetnoot D.A. Dit betroffen zeer vermoedelijk de door mij beschreven ‘wis-sessies’. Bij die
gelegenheden vond, zoals gezegd, geen demonstratie van de zijde van Van de Ven plaats.
158 Voetnoot D.A. Op deze documenten kom ik hieronder terug in paragraaf 6.9.
159 Voetnoot D.A. Dát is op zichzelf correct. Met een hex-editor kun je de opgeslagen gegevens in code
lezen. Wat die codes betekenen is een ander verhaal.
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gedemonstreerd en deze file vervolgens met het DOS-commando ‘undelete’
vanaf onze laptop weer zichtbaar te maken. Ik maakte daarbij gebruik van de
door mij aangeschafte optical disk drive.
Wat ik mij herinner, strijdt niet met wat ik heb vermeld in mijn rapportages
aan jou. Het enige wat misschien achteraf gezien niet helemaal met de feiten
klopt, is dat Kuylman en ik onze demonstratie niet in de tapkamer hebben
mogen doen. Dat was ik vergeten. We hebben de tapkamer in werking gezien
en daarvan een basis schema gemaakt. Thuis hebben we een diepgaand
onderzoek verricht op de aan de advocaten afgegeven optical disks met
behulp van de door Jan Baan van Locsoft verstrekte informatie en een door
mij aangeschafte optical disk laser. Onze onderzoeksuitkomsten hebben we
vervolgens ter zitting aan de rechtbank kunnen demonstreren. Deze waren
zoals ik beschreef in mijn rapport van 8 oktober 2015.”
Ofschoon Van de Ven’s (vermeende) onderzoek in de Nijmeegse tapkamer vanaf
begin 2014 tijdens de bijeenkomsten van de begeleidingscommissie én in Van de
Ven’s rapportages meermalen nadrukkelijk aan de orde kwam en tot discussie
aanleiding gaf, wist Van de Ven zich niet eerder dan nadat ik hem begin 2017
confronteerde met andersluidende processen-verbaal te herinneren dat zijn
onderzoek/demonstratie niet had plaatsgevonden in de Nijmeegse tapkamer.
Daarop maakte Van de Ven kenbaar dat de (vermeende) demonstratie elders had
plaatsgehad, namelijk in een rechtszaal of raadkamer van de rechtbank (te Almelo).

Terzijde, volgens Van de Ven (en de raadsvrouw) betreft het onderscheid
tapkamer/raadkamer slechts een detailkwestie en maak ik mij druk om niks. Ik deel
die opvatting niet. Het maakt immers nogal wat uit of je voor onderzoek aan c.q.
conclusies over een digitale Kislev 2-tapkamer al dan niet toegang hebt tot de
apparatuur van die tapkamer. Bij onderzoek in de tapkamer ligt die ‘toegang’
aanzienlijk meer voor de hand dan bij een onderzoek c.q. demonstratie in een
raadkamer van de rechtbank.
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Welke apparatuur was in raadkamer (eventueel) aanwezig?

In zijn reactie van 6 februari 2017 maakt Van de Ven in dit verband uitsluitend
melding van de aanwezigheid – in raadkamer – van een laptop en van een MO-drive
die Van de Ven kennelijk zelf had meegenomen.160, 161

Volgens de mededelingen van Van de Ven in een vervolgreactie van 28 februari
2017 lag het toch weer anders. Ik citeer Van de Ven (onderstreping mijnerzijds):
“Zoals ik je ook al schreef bleek het uiteindelijk niet de tapkamer maar de
raadkamer te zijn geweest waar wij ons onderzoek hebben laten zien. Het
was dus niet het AMS waarmee we indertijd lieten zien de ‘gewiste’
gesprekken weer hoorbaar te kunnen maken, maar de CEU zoals deze in de
in de raadkamer aanwezig was. Dat maakt geen verschil voor onze uitkomst.
Alleen met behulp van deze apparatuur kon en kan de AVQSBC code waarmee
de gesprekken waren opgeslagen worden gedecodeerd.”
Kortom, volgens Van de Ven op 28 februari 2017 had hij in 2002 in raadkamer van
de rechtbank te Almelo wél toegang tot een ‘court evidence unit’ (CEU) van
Comverse.

Ik heb aarzelingen bij het waarheidsgehalte van deze bewering. Anders dan de
naam ‘court evidence unit’ suggereert, plegen rechtbanken en gerechtshoven in
Nederland namelijk niet over dergelijke uitluisterapparatuur, specifiek van
Comverse, te beschikken.162

160

Een MO-drive of MO-disk-drive is benodigd om toegang te hebben tot de gegevens op MOschijven. MO-schijven kunnen niet op diskettestations worden afgespeeld.
161 Ook de raadsvrouw wees daarop uitdrukkelijk in haar e-mail van 28 november 2016:
“In dat pleidooi wordt gesproken over een raadkamerzitting waar de verdediging, naar ik aanneem de
deskundigen van de verdediging, de heren Kuylman en Van de Ven, een demonstratie hebben gegeven
waarbij met behulp van een eenvoudige laptop drie gesprekken konden worden afgespeeld en een
uitdraai van de call-related kon worden verkregen.”
162 In de eerste plaats waren de tapkamers van de politie in Nederland rond de eeuwwisseling niet
gestandaardiseerd. Elk regiokorps van de politie schafte zelfstandig tapkamersystemen aan, en dat
betroffen niet steeds dezelfde merken. De centralisering van tapkamers moest toen nog in gang
worden gezet.
Het is zeer onwaarschijnlijk dat gerechten zich in dat opzicht bij het eventuele aanschaffen van een
‘court evidence unit’ (CEU, oftewel een uitluisterunit) van het vereiste merk en type zouden hebben
laten leiden door de politie. In het vrij uitzonderlijke geval dat een rechtbank of gerechtshof het nodig
zou hebben geacht om het geluidsmateriaal van tapgesprekken ter terechtzitting te beluisteren, kon
eenvoudigweg worden volstaan met het afspelen van WAV-bestanden daarvan op gewone
geluidsapparatuur. Rechtbanken of gerechtshoven hadden/hebben in Nederland dus geen ‘court
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Niet eerder dan op 11 april 2017, dus vijf dagen ná de vruchteloos verlopen
demonstratie van 6 april 2017 die hieronder nog aan de orde komt, voegde Van de
Ven daaraan toe dat die CEU in raadkamer met een netwerkverbinding zou zijn
gekoppeld aan het centrale audiomanagementsysteem van de digitale Kislev 2tapkamer in Nijmegen. Ik citeer Van de Ven:
“Tijdens de demonstratie [van 6 april 2017, D.A.] was echter een Court
Evidence Unit aanwezig, welke in tegenstelling tot het originele AMS-systeem
geen ADABAS database bevat. Evenmin was er sprake van een
netwerkverbinding tussen de opgestelde Court Evidence Unit en een AMSsysteem plus bijbehorende ADABAS-database.”
Hoe die “netwerkverbinding” – speciaal voor zijn demonstratie in raadkamer in
2002 – zou zijn gerealiseerd, maakt Van de Ven niet duidelijk. Onder de huidige
omstandigheden is het realiseren van een netwerkverbinding niet zo’n probleem,
maar in 2002 was een netwerkverbinding allerminst eenvoudig tot stand te
brengen. Daartoe moest een WAN-verbinding (door de PTT) speciaal worden
aangelegd. Bedoelde Van de Ven wellicht het gebruik van twee modems? Het komt
mij onwaarschijnlijk voor, maar als die klus toch is geklaard zouden de aanwezigen
zich dat toch wel weten te herinneren?
Bovendien bevreemdt de mededeling van Van de Ven om een tweede reden. Een
‘court evidence unit’ (CEU) is niets anders dan een uitluisterunit; een CEU is bedoeld
om het geluidsmateriaal dat op een MO-schijf is vastgelegd ten gehore te brengen.
Anders dan een operationele ‘remote’ AMS heeft een CEU dus juist géén verbinding
met een centraal AMS.163

Wat is er dan gebeurd in die raadkamer van de rechtbank te Almelo, als daar al iets
is gebeurd? Ik bespreek enkele potentiële bronnen van informatie.

evidence units’ nodig. Het is daarmee zeer onwaarschijnlijk dat de rechtbank te Almelo ooit de
beschikking heeft gehad over een ‘court evidence unit’ van Comverse.
163 Voor de duidelijkheid: het centrale audiomanagementsysteem (AMS) vormde het hart van de
tapkamer van Comverse. Teneinde het ‘real-time’ afluisteren van tapgesprekken op andere locaties
dan in de tapkamer te faciliteren konden er op die andere locaties (politiebureaus) ‘decentrale’,
oftewel ‘remote’ audiomanagementsystemen van Comverse worden opgesteld die via een WANverbinding waren gekoppeld aan het centrale AMS in de tapkamer, en die na authenticatie toegang
gaven tot de applicatieserver van het centrale AMS. Een ‘remote’ AMS was echter niet in staat om
tapgesprekken te registreren. Een CEU betrof een uitluisterunit van Comverse die geschikt was om
MO-schijven af te spelen.
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In de eerste plaats heb ik géén proces-verbaal van de bedoelde raadkamerzitting
van de rechtbank te Almelo kunnen achterhalen. Dat kan echter verband houden
met de ongeordendheid van het omvangrijke dossier in de T14-zaak, terwijl ik
overigens ook niet beschik over de dossiers van de strafzaken van anderen dan de
hoofdverdachte, O. Ik acht het niettemin waarschijnlijk dat er wél een
raadkamerzitting van de rechtbank Almelo is geweest. Wellicht hield die zitting
(mede) verband met de weigering van de rechter-commissaris om tijdens de wissessies vragen toe te staan aan de tapkamerbeheerder.

De officier van justitie mr. Van Raaij heeft mij desgevraagd laten weten dat Van de
Ven geen demonstratie heeft gehouden, noch in de tapkamer, noch in raadkamer.

Op de terechtzitting van de rechtbank Almelo van 15 november 2002 in de T14zaak hield de raadsman van O., mr. Reintjes, zoals gezegd een omvangrijk pleidooi.
Daarin deelde hij mede (ik herhaal, onderstreping mijnerzijds):
“Op 5 november jl. is aan u overhandigd een uitdraai van alle op de optical
disk voorkomende gesprekken.”164
Die uitdraai betrof (volgens de beschrijving van de inhoud) vrij duidelijk de
ongecodeerde ‘JTS-gegevens’ van tapgesprekken, die hij had ontvangen van Van de
Ven en Kuylman. Mogelijk verwees mr. Reintjes hiermee tevens naar een zitting van
5 november 2002 in raadkamer (want een openbare terechtzitting is er die dag niet
geweest). Van de aanwezigheid van Van de Ven in raadkamer of van een door Van
de Ven verrichte demonstratie, al dan niet op 5 november 2002, maakte
mr. Reintjes in zijn pleidooi echter geen gewag, hoewel het door Van de Ven
geclaimde resultaat van die demonstratie het betoog van mr. Reintjes zou hebben
onderbouwd.

164

Ik citeer andermaal meer volledig uit de pleitnota van mr. Reintjes: “de door de verdediging
geraadpleegde deskundigen [is] gelukt om met betrekkelijk eenvoudige apparatuur, te weten een
optical diskreader en een computer en eenvoudige en vrij te verkrijgen programmatuur, in staat
geweest om een optical disk die aan haar ter beschikking was gesteld, uit te lezen. Op 5 november jl.
is aan u overhandigd een uitdraai van alle op de optical disk voorkomende gesprekken. U vindt op dat
overzicht de volgende informatie: de operator, de datum, de tijd, ms-isdncode, het A-nummer (degene
die belt), het B-nummer (degene die gebeld wordt), het IMSI-nummer, EMEI-nummer en cell-id, de
paalgegevens”. Deze mededeling strookt met de uitkomst van de demonstratie van 6 april 2017 die
hieronder nog aan de orde komt.
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De raadsvrouw beroept zich in dit verband op de uitlatingen van twee andere
advocaten uit de T14-zaak, mrs. Aberson en Verweij. Ik citeer de raadsvrouw:
“Uit deze opmerkingen van Aberson tegenover het hof blijkt in ieder geval dat
de deskundigen van de verdediging een demonstratie in raadkamer hebben
kunnen geven. Dit komt overeen met hetgeen Van de Ven ons vertelt.
Gedemonstreerd is dat met een eenvoudige laptop toegang kon worden
verkregen tot de optical disks en de call-related data. Aberson beweert zelfs
dat een beschermingscode ontbrak. Ik neem aan dat die toegang werd
verkregen via de database.”165
In een e-mail van 29 december 2016 voegt de raadsvrouw daaraan toe dat er in
raadkamer ook een ‘court evidence unit’ aanwezig zou zijn geweest.166

Op welke mededelingen beroept de raadsvrouw zich nu precies? Bij pleidooi (in
hoger beroep) betoogde mr. Aberson in werkelijkheid onder meer het volgende
(onderstreping mijnerzijds):
“Ten overvloede merkt de verdediging in dit verband nog het volgende op.
Het NFI stelt in haar rapport dat het behoorlijk wat onderzoek vergt om de
gesprekken terug te halen. Een en ander houdt met name verband met het
gebruikte audio-compressie algoritme en de specifieke apparatuur. In dit
165

Zie e-mail van 28 november 2016. In die e-mail schreef de raadsvrouw meer volledig:
“In dat pleidooi wordt gesproken over een raadkamerzitting waar de verdediging, naar ik aanneem de
deskundigen van de verdediging, de heren Kuylman en Van de Ven, een demonstratie hebben gegeven
waarbij met behulp van een eenvoudige laptop drie gesprekken konden worden afgespeeld en een
uitdraai van de call-related kon worden verkregen. Aberson spreekt in zijn pleidooi over de feitelijke
afwezigheid van een beschermingscode. Ik citeer enkele van Abersons uitspraken ( te vinden vanaf de
pagina’s 70 e.v. van aangehecht pleidooi):
[De raadsvrouw citeert op deze plek de passages uit het pleidooi van mr. Aberson die ik in de
hoofdtekst heb weergegeven.]
Uit deze opmerkingen van Aberson tegenover het hof blijkt in ieder geval dat de deskundigen van de
verdediging een demonstratie in raadkamer hebben kunnen geven. Dit komt overeen met hetgeen Van
de Ven ons vertelt. Gedemonstreerd is dat met een eenvoudige laptop toegang kon worden verkregen
tot de optical disks en de call-related data. Aberson beweert zelfs dat een beschermingscode ontbrak.
Ik neem aan dat die toegang werd verkregen via de database. Die was immers niet beschermd door
de AVQSBC Codec.”
166 E-mail van 29 december 2016:
“Zij [Kuylman en Van de Ven, D.A.] hebben daarop de in de T14 zaak aan de verdediging afgegeven
optical disks bestudeerd en volgens de pleidooien van Aberson en Verwey in ieder geval in raadkamer
kunnen aantonen dat zij de directory van de optical disks konden openen en inzien. In raadkamer
konden tevens de zogenaamde gewiste geheimhoudersgesprekken weer hoorbaar worden gemaakt,
door henzelf of op hun aanwijzingen met behulp van een Court Evidence Unit.”
Op 30 maart 2017 beriep de raadsvrouw zich andermaal op de mededelingen van mrs. Aberson en
Verweij (onderstreping mijnerzijds):
“Ik heb je al eerder laten weten dat de antwoorden van Hans van de Ven op jouw bedenkingen, zoals
verwoord in zijn brief van 6 februari jl. inclusief de informatie uit het voorhanden dossier en de
verklaringen van de advocaten Aberson en Verwey hierover, aantonen dat Hans op een enkel detail
na gewoon de waarheid heeft gesproken over het indertijd door hem en Kuylman verrichte onderzoek.”
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verband kan de verdediging u melden dat zonder enig probleem gesprekken
van de aan de verdediging verstrekte optical disks en de zogenaamde callrelated data te reproduceren zijn. De verdediging heeft tijdens de
raadkamerzitting drie gesprekken op een eenvoudige laptop computer
afgespeeld en voorts de uitdraai van de call-related data aan uw rechtbank
overhandigd. Hetgeen zijdens justitie wordt gesteld dat gesprekken niet
zonder meer te beluisteren zijn, zelfs indien men beschikt over de digitale
informatie, is onjuist. Er is geen beschermingscode.
(…)
Overigens is het ook nog eens onjuist te stellen dat er een bijzondere
krachtsinspanning geleverd moet worden om gewiste gesprekken terug te
halen. Tijdens de raadkamerzitting heeft de verdediging reeds aangetoond
dat de data op de optical disk (audio en call-related) op kinderlijk eenvoudige
wijze reproduceerbaar is.”167
Volgens mr. Aberson, heeft de verdediging tijdens de raadkamerzitting (1) een
uitdraai van ‘call related data’ (CDR’s, verkeersgegevens) overhandigd, en (2) heeft
“de verdediging drie gesprekken op een eenvoudige laptop computer afgespeeld”.
Van die uitdraai met JTS-gegevens maakte mr. Reintjes in zijn pleidooi van 15
november 2002 dienovereenkomstig reeds melding. Ik kom daarop nog terug bij de
bespreking van de demonstratie van 6 april 2017.
Noch mr. Aberson, noch mr. Verweij, noch mr. Reintjes heeft mededeling gedaan
van de aanwezigheid van Van de Ven en/of Kuylman in raadkamer, ofschoon de
raadslieden telkens wél hebben verwezen naar de verhoren van Van de Ven en
Kuylman ter terechtzitting van 18 juni 2002.
Op het “op kinderlijk eenvoudige wijze” afspelen van drie tapgesprekken heeft
mr. Reintjes de rechtbank te Almelo in zijn pleidooi niet geattendeerd.
Mrs. Reintjes, Verweij en Aberson maken géén gewag van de aanwezigheid van een
‘court evidence unit’ in raadkamer. Sterker nog, mr. Aberson meldde expliciet dat
de drie tapgesprekken waren afgespeeld met een “eenvoudige laptop
computer”.168

167

Pleitaantekeningen mr. G.F. van der Hardt Aberson ter terechtzitting van het gerechtshof Arnhem
d.d. 19/20 april 2004, p. 74 en 76.
In de gezamenlijke pleitaantekeningen van mrs. G.F. van der Hardt Aberson en R.J. Verweij voor de
terechtzitting van de rechtbank te Almelo d.d. 15 november 2002 stond op dit punt slechts vermeld
(p. 41, onderstreping mijnerzijds):
“Tijdens de raadkamerzitting heeft de verdediging reeds aangetoond dat de data op de optical disk
(audio en call-related) op kinderlijk eenvoudige wijze reproduceerbaar is.”
168 Ik laat niet onvermeld dat mr. R. Verweij (“mede namens G.F. Aberson”) in een mailwisseling met
de raadsvrouw d.d. 16 februari 2017, dus meer dan veertien jaar na dato, het volgende heeft
meegedeeld:
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Ter weging van de betekenis van het bedoelde afspelen van drie tapgesprekken op
een laptop is het van belang om te weten dat de MO-schijf in de T14-zaak (‘de T14schijf’) die door justitie aan de verdediging was verstrekt, een drietal onbeveiligde
WAV-bestanden van het geluidsmateriaal van tapgesprekken bevat, te weten
gesprek1.wav, gesprek2.wav en gesprek3.wav.169 Het afspelen van onbeveiligde
WAV-bestanden met behulp van een laptop is inderdaad “kinderlijk eenvoudig”.
Dubbelklikken volstaat. Daarmee is dus op zichzelf niets aangetoond, en al helemaal
niet door Van de Ven.170
De raadslieden maken daarenboven geen van allen melding van enige
‘demonstratie’ door Van de Ven in de tapkamer, in raadkamer of op een
terechtzitting. Het vonnis van de rechtbank te Almelo net zo min.

Zoals gezegd geeft de raadsvrouw echter te kennen dat de pleidooien van de
raadslieden in de T14-zaak, mrs. Reintjes, Aberson en Verweij, steun geven aan
haar stellingen:
(1).

dat Van de Ven en Kuylman aanwezig waren in raadkamer,

(2).

dat Van de Ven en Kuylman aldaar een demonstratie hebben gegeven (van
de mogelijkheid wijzigingen aan te brengen in de verkeersgegevens van
tapgesprekken),

(3).

dat daartoe een ‘court evidence unit’ was opgesteld,

(4).

dat Van de Ven en Kuylman gewiste gesprekken weer hoorbaar hebben
gemaakt, en

(5).

dat toegang werd verkregen via de database (van het Kislev 2tapkamersysteem).

De werkelijkheid is anders; de pleidooien van de genoemde raadslieden
ondersteunen haar stellingen juist niet. Het is raadselachtig waarop de raadsvrouw
haar conclusies ter zake baseert.
“Op een van de zittingsdagen is discussie geweest of de gesprekken nu wel of niet gewist zijn. Dat de
gesprekken niet zijn gewist is in de visie van Gerard [Aberson, D.A.] vastgesteld door het uitluisteren
van de disks op een court play back unit tijdens een van deze zittingen. Of dat in juni is geweest kan
niet worden teruggehaald.”
Overigens maakt deze e-mail van Verweij géén melding van de aanwezigheid van Van de Ven in
raadkamer of van een door Van de Ven gehouden demonstratie (van de mogelijkheid van manipulatie
van geluidsmateriaal en/of verkeersgegevens).
169 Deze MO-schijf is reeds besproken in paragraaf 3.3, subparagraaf ‘Onderzoeksmateriaal’, sub
‘Digitaal referentiemateriaal’. Ik beschik zelf ook over een kopie van het materiaal op deze MO-schijf.
170 Ook Van de Ven erkent dat het rechtstreeks afspelen van AVQSBC-gecodeerd geluidsmateriaal op
een laptop niet mogelijk is. Met andere woorden, als er met een “eenvoudige” laptop geluidsmateriaal
is afgespeeld, betreft dat geen geluidsmateriaal dat (nog) in de Comverse-codec is opgeslagen.
Zie over de ontsluiting van AVQSBC-gecodeerd geluidsmateriaal door Van den Heuvel paragraaf 6.8.
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Ik voeg daaraan toe dat indien Van de Ven op 5 november 2002 in raadkamer met
behulp van een ‘court evidence unit’ (CEU) quasi-gewiste tapgesprekken weer
hoorbaar zou hebben weten te maken, dit in de T14-zaak een relevante
demonstratie zou zijn geweest. Met zo’n demonstratie in raadkamer wordt immers
aangetoond dat geheimhoudersgesprekken in de T14-zaak in werkelijkheid niet
goed waren gewist. Overigens mag dat inmiddels bekend worden verondersteld.
In de Baybaşin-zaak zou dit echter geen bevestiging vormen van de claims van Van
de Ven omtrent de mogelijkheden van manipulatie van het geluidsmateriaal van de
tapgesprekken en/of van de daarbij behorende verkeersgegevens. Het terughalen
van ‘ongewiste’ tapgesprekken is geen voldoende voorwaarde voor het door de
raadsvrouw bedoelde ‘herdefiniëren’ van tapgesprekken.

Kortom, het is minst genomen uiterst kwestieus of Van de Ven in raadkamer
überhaupt aanwezig was, – met name – of hij aldaar enige demonstratie heeft
gegeven, en of hij aldaar de door hem geclaimde resultaten heeft laten zien. Om
die reden achtte ik het aangewezen Van de Ven te verzoeken zijn demonstratie
eenvoudigweg te herhalen.
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6.7. Recente demonstraties

De testdag van 8 mei 2014 te Driebergen

Inleiding

Gedurende de jaren 2014 en 2015 was nog geen antwoord verkregen op de vraag
of Van de Ven in of omstreeks het jaar 2002 in de tapkamer te Nijmegen
daadwerkelijk had aangetoond wijzigingen te kunnen aanbrengen in bestaande
opnames in het digitale tapsysteem van Comverse. Teneinde meer duidelijkheid te
krijgen over de mogelijkheid daarvan rees in 2014 het idee om Van de Ven te
verzoeken zijn demonstratie te herhalen. Van de Ven stemde daarmee in.

Verslagen van de testdag van 8 mei 2014

Met het oog op zo’n demonstratie van vaardigheden heeft Van Dreunen op 8 mei
2014 in het gebouw van de Landelijke Eenheid van de Nationale Politie te
Driebergen aan Van de Ven toegang gegeven tot een werkende tapkameropstelling
met een audiomanagementsysteem (AMS) waarvan de authenticatie naar de
database was uitgeschakeld, een beheers-pc en een uitluisterfaciliteit
(werkstation). Hiermee konden MO-schijven uit de Baybaşin-zaak worden bekeken
en beluisterd.171 Van de Ven heeft op die testdag in aanwezigheid van Van den
Heuvel en Van Dreunen de gelegenheid gekregen om deze digitale tapkamer te
‘kraken’

door wijzigingen

aan

te

brengen

in

gegevens

die

in

het

audiomanagementsysteem waren opgeslagen.

Van den Heuvel beschreef het resultaat van deze test als volgt bij e-mail van 8 mei
2014 aan de begeleidingscommissie en Van de Ven (onderstreping mijnerzijds):
“Op de testdag zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd:

171

Van den Heuvel, ‘Voorlopig verslag van de testdag op 8 mei in Driebergen’ d.d. 8 mei 2014, e-mail
d.d. 8 mei 2014 om 17.32 uur, en Van den Heuvel, hoofdrapport d.d. 8 september 2015, p. 35. Zie ook
het Verslag inbeslagneming, bewaring en omzetting van de gegevens naar de WAV-bestanden van
Van Dreunen d.d. 1 februari 2016: “Op 8 mei 2014 heb ik te Driebergen een opstelling beschikbaar
gesteld, bestaande uit een AMS en een beheersPC waarmee de MO-schijven op de reguliere wijze
konden worden afgespeeld. Deze demonstratieopstelling was bedoeld om Van de Ven in de
gelegenheid te stellen zijn claim voor het manipuleren van de tapkamer te demonstreren.”

333
Onderdeel 6. De tapkamer

Conclusie inzake 11-02065 H

1.
2.

Het scenario manipulatie tapkamer zoals door Van de Ven en
Kuylman uitgevoerd in Nijmegen;
(…)

Onder AMS wordt in dit verslag verstaan de unit waarop de audio is
opgeslagen of waarmee op een MO schijf opgeslagen audio kan worden
gedistribueerd naar een uitluisterstation. (…)
1.1. Nijmegen scenario
Het Nijmegen scenario is het scenario waarbij Van de Ven en Kuylman, van
het systeem gewiste gesprekken konden terughalen en de inhoud van een
gesprek konden vervangen.
We hebben het volgende geconstateerd:
1.
Bij het afspelen van audio, zowel ongecodeerd als gecodeerd, wordt
de audio opgehaald van de AMS.
a.
De audio wordt niet gebufferd of als tijdelijke file opgeslagen op
het uitluistersysteem.
b.
Bij herhaald afspelen, ook van slechts een deel van de file, wordt
dit telkens opnieuw van de AMS opgehaald en eventueel
gedecodeerd.
2. Op het systeem zijn geen tijdelijke files aanwezig die audio bevatten van
afgespeelde gesprekken.
(…)
5.
Het Kislev systeem, de combinatie van de AMS en het
uitluisterstation, heeft niet de kenmerken van het manipulatiescenario zoals
door Van de Ven en Kuylman is beschreven.
1.1.1. Actiepunten
1.
(…)
2.
Hans gaat verder op zoek naar het PV van de bijeenkomsten in
Nijmegen en proberen het scenario technisch beter inzichtelijk te maken.
3.
(…)
1.1.2. Voorlopige conclusie
Het scenario van Van de Ven en Kuylman is niet van toepassing op de
tapkamers van de generatie Kislev 2.”172
Wat hier enigszins omfloerst staat omschreven is de mededeling dat Van de Ven
niet is geslaagd in zijn demonstratie. In een e-mail aan de begeleidingscommissie
schreef Van den Heuvel (mijn onderstreping):

172

E-mail van Van den Heuvel d.d. 8 mei 2014, verzonden om 17.32 uur, ‘Voorlopig verslag van de
testdag 8 mei 2014’.
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“1. Het scenario van Hans hoort in ieder geval niet bij de tapkamer generatie
van Kislev.
2. Het verkeer (de audio) gaat gecodeerd van de AMS naar het
afluisterstation en wordt pas daar gedecodeerd dus dat levert ook al geen
kwetsbaarheid op.”173
Bij e-mailbericht d.d. 11 mei 2014 aan de begeleidingscommissie, in reactie op de
e-mail van Van den Heuvel d.d. 8 mei 2014, schreef Van de Ven hierover zelf
(kapitalen, vetgedrukt en onderstreping in het origineel):
“Stand van zaken op dit moment:
Uit het onderzoek zoals dit tot op heden is uitgevoerd, voornamelijk door de
groep van Bas van den Heuvel, kunnen een beperkt aantal conclusies
getrokken worden:
1.
De groep Van den Heuvel heeft kans gezien een representant van het
Efrat Future Systems type KISLEV 1 en/of 2 (verder “Kislev” te noemen) te
construeren.
2.
Uit het construeren van Kislev is gebleken dat de interne beveiliging
van het systeem zodanig goed is dat het zeer moeilijk is, misschien wel
onmogelijk, om met gegevens zoals deze in Kislev zijn verwerkt en
opgeslagen, te manipuleren.
3.
De groep Van den Heuvel heeft kans gezien om de structuur van de
MO (Magnetisch Optische) schijven te analyseren, inzichtelijk te maken en te
reconstrueren.
4.
De groep Van den Heuvel heeft ook een methode gevonden voor het
reconstrueren van de op de MO-schijven opgeslagen meta-gegevens en om
de bijbehorende audio te realiseren en exporteerbaar te maken.
Algemene conclusies welke uit het werk en onderzoek van de groep Van den
Heuvel getrokken kunnen worden:
•
Het is niet aannemelijk dat manipulatie van het bewijsmateriaal zoals
in de zaak “Baybaşin” gebruikt, binnen het Kislev-systeem heeft
plaatsgevonden.
•
Het in het Kislev-systeem opgeslagen audio-materiaal is de meest
originele representatie van de audio zoals in genoemde zaak gebruikt.
TEST 8 mei 2014
(…)

173

Onderstreping door mij. E-mail van 9 mei 2014, om 12.42 uur, aan de gehele
begeleidingscommissie, met inbegrip van Van de Ven.
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Het Nijmegen-concept van het experiment, zoals door Van de Ven en
Kuylman in Nijmegen uitgevoerd,174 is in de opzet zoals in de test bij de
KLPD uitgevoerd, niet toepasbaar gebleken, er bestaat echter wel
degelijk de mogelijkheid dat dit experiment op een Windows NT platform
is uitgevoerd en dan wel degelijk herhaalbaar blijkt te zijn. In dit kader
wordt getracht de informatie betreffende dit experiment zowel bij de
betrokken advocaten als binnen justitie te achterhalen, zodat dit
experiment uitgevoerd kan worden.

Hoe nu verder?
Volgens mij is nu het eerste deel van het onderzoek afgerond en is nu het
meest originele audio-materiaal beschikbaar.
Het is van belang nu Signaal Analytisch-onderzoek op dit audio-materiaal uit
te voeren.

(…)
Mijn stelling dat “het door mij onderzochte audio-materiaal sporen van
manipulatie vertoont” is o.a. gebaseerd op, onder ede afgelegde,
verklaringen van medewerkers van de Turkse politie.175 In deze verklaringen
wordt een duidelijk scenario geschetst, hoe men, van Turkse zijde, aangeeft
hoe gemanipuleerd audio-materiaal in het Kislev-systeem wordt ingebracht.
Dit houdt in dat ik niet direct van manipulatie binnen het Kislev-systeem uitga
maar dat ik wel wil kunnen aantonen dat het mogelijk is gemanipuleerd
audio-materiaal in het Kislev-systeem te importeren, te verwerken en op te
slaan, om dit gemanipuleerde audio-materiaal later als wettig en
overtuigend bewijsmateriaal te kunnen gebruiken.
Deze manipulatie vindt dus niet plaats in het Kislev-systeem, doch op een
ander niveau, bijv. op het niveau van het GSM-netwerk. (…)”176
Meer recent heeft Van den Heuvel zich over het resultaat van deze testdag van 8
mei 2014 minder omfloerst uitgelaten:
“Van de Ven verklaart bij herhaling dat hij samen met ing. Kuylman in
Nijmegen een tapkamer heeft ‘gehackt’. Dit zou zijn gebeurd ergens tussen
2002 en 2005. Hij heeft daar naar eigen zeggen gewiste gesprekken
174

Commentaar mijnerzijds: het waarheidsgehalte van die claim werd besproken in paragraaf 6.6.
Commentaar mijnerzijds op deze mededeling: mij is niet duidelijk welke “onder ede” afgelegde
verklaringen van de Turkse politie Van de Ven hier bedoelt. De enige verklaring die enigszins aan deze
door Van de Ven omschreven kenmerken voldoet is de (niet-‘onder ede’ afgelegde) verklaring van de
anonymus X2.
176 Van de Ven, e-mailbericht d.d. 11 mei 2014. Onderstreping en vetgedrukt in het origineel. Ik heb
enkele evidente verschrijvingen verbeterd. De scenario’s van manipulatie waarop Van de Ven in de
laatste zin doelt, namelijk “op het niveau van het GSM-netwerk”, komen in onderdeel 7 van deze
conclusie aan bod.
175
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teruggehaald en de inhoud van gesprekken en de metadata kunnen wijzigen.
Het zou gaan om een tapkamer van Comverse en wel van het type Kislev. Het
betreft een tapkamer die werd gebruikt voor het tappen in de “T14”-zaak en
die technologisch verwant zou zijn aan de digitale tapkamer uit de Baybaşincasus.
(…).
Aangezien Van de Ven niet in staat was de door hem uitgevoerde ‘hack’ met
documenten aan te tonen, is hem in mei 2014 de mogelijkheid geboden zijn
hack opnieuw te demonstreren. Hij is in deze demonstratie geheel niet
geslaagd.”177
Van Dreunen schreef over het resultaat van deze testdag:
“Op 8 mei 2014 heb ik te Driebergen een opstelling beschikbaar gesteld,
bestaande uit een AMS en een beheersPC waarmee de MO-schijven op de
reguliere wijze konden worden afgespeeld. Deze demonstratieopstelling was
bedoeld om Van de Ven in de gelegenheid te stellen zijn claim voor het
manipuleren van de tapkamer te demonstreren. Van de Ven is in deze
demonstratie niet geslaagd.”178
Uit voorgaande documenten meen ik te mogen afleiden dat Van de Ven, Van den
Heuvel en Van Dreunen betrekkelijk eensgezind waren over de inhoud en het
resultaat van de testdag van 8 mei 2014: Van de Ven is er niet in geslaagd de door
hem geclaimde mogelijkheid van wijziging van de in een tapkamer opgeslagen
gegevens proefondervindelijk te schragen.

De hiervan afwijkende meer recente mededelingen van Van de Ven

Tot zijn mail van 14 augustus 2015 heeft Van de Ven géén andere voorstelling van
zaken gegeven dan hierboven omschreven. De voorstelling van zaken die Van de
Ven vervolgens heeft gegeven in een mail van 14 augustus 2015 in antwoord op
vragen van de raadsvrouw, wijkt hiervan echter significant af.179 Ik citeer:
“Op 8 mei 2014 is op suggestie van Van de Ven [voor alle duidelijkheid: dat is
hij zelf, D.A.] — omdat Van den Heuvel de codec niet bleek te kunnen kraken
177

Van den Heuvel, hoofdrapport, p. 34-35.
Zie Van Dreunen, verslag inbeslagneming, bewaring en omzetting van de gegevens naar de WAVbestanden d.d. 1 februari 2016.
179 Het betreft meer precies een bestand genaamd “antwoorden” dat door Van de Ven bij e-mail van
14 augustus 2015 is toegezonden aan de begeleidingscommissie. Het bestand is bovendien als bijlage
8 gevoegd bij het eindrapport d.d. 31 augustus 2015 van Van de Ven.
178
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(= middels reverse engineering inzichtelijk te maken)180 — een in Driebergen
aanwezige Court Evidence Unit (CEU) ingezet om in aanwezigheid van Van
den Heuvel en Van de Ven te onderzoeken of informatie op de M.O. schijven
terug gebracht kon worden tot interpreteerbare audio, welke vervolgens door
Daan van Dreunen als wav-files kon worden opgeslagen. Deze CEU kan, zo
bleek, ook decoderen op basis van de AVQSBC-codec. In april 2015 zijn de
wav-files van de te onderzoeken gesprekken van de M.O.-schijven uiteindelijk
beschikbaar gesteld.”181, 182, 183
En in diezelfde mail van 14 augustus 2015, ditmaal in antwoord op vraag 13, schreef
Van de Ven bovendien:
“De schouw van mei 2014 beschreef Van de Ven [wederom: dat is hijzelf,
D.A.] hiervoor al. Het gaat hier om de Court Evidence Unit die op suggestie
van Van de Ven werd ingeschakeld toen de codec niet kon worden gekraakt.
Van den Heuvel en Van de Ven hebben toen mogen toekijken hoe Daan van
Dreunen de M.O.-schijf aan één kant van het apparaat in de gleuf stopte,
waarna er verstaanbare audio uitkwam die als wav-file is opgeslagen.”184

180

Commentaar mijnerzijds: een opmerkelijke mededeling van Van de Ven, waarvan ik de juistheid
betwist. Daarop kom ik terug.
181 Van de Ven, eindrapport d.d. 31 augustus 2015, bijlage 8: antwoorden op vragen Van der Plas,
antwoord op vraag 5.
182 Terzijde. Het is juist dat Van de Ven zich in het herzieningsonderzoek een voorstander toonde van
het gebruik van een ‘court evidence unit’ van Comverse teneinde het geluidsmateriaal dat op MOschijven was vastgelegd hoorbaar en interpreteerbaar te maken. Ik heb er op dat moment niettemin
voor gekozen de mogelijkheid te doen onderzoeken van een rechtstreekse ontsluiting van de data die
op de MO-schijven waren opgeslagen, en dit om de reden die ik heb genoemd als randvoorwaarde 2
in paragraaf 3.3 hierboven, te weten dat het technische onderzoek moest worden verricht aan
gekopieerd materiaal dat ten opzichte van het oorspronkelijke geluidsmateriaal zo min mogelijk
bewerkingen had ondergaan en waarvan de geluidskwaliteit die van het oorspronkelijke materiaal zo
dicht mogelijk zou benaderen. WAV-bestanden die afkomstig zijn van een ‘court evidence unit’
voldeden niet aan die randvoorwaarde. Vanwege de dubbele D/A-conversie (D/A – A/D) zou de
geluidskwaliteit achteruit zijn gegaan en zou de vraag rijzen of waargenomen audiofenomenen
mogelijk zijn veroorzaakt door deze dubbele conversie. De interpretatie van de audiofenomenen
wordt daardoor eventueel bemoeilijkt. De resultaten van de demonstratie op 6 april 2016 te
Driebergen bevestigen dit vermoeden: rechtstreekse ontsluiting levert hoorbaar en zichtbaar
kwalitatief beter geluidsmateriaal op dan bij het gebruik van een ‘court evidence unit’. Zie daarover
paragraaf 6.8.
183 Ik wijs in deze voetnoot op een feitelijke onjuistheid in deze mededeling van Van de Ven. De WAVbestanden van digitaal geluidsmateriaal zijn een jaar eerder (begin 2014) ter beschikking gekomen.
Zie daartoe de presentatie die Van den Heuvel bij gelegenheid van de bijeenkomst van de
begeleidingscommissie van 28 februari 2014 heeft overgelegd, en zie de verslagen van de
bijeenkomsten van de begeleidingscommissie van 28 februari 2014 en van 25 april 2014, onder punt 6.
184 Van de Ven, eindrapport d.d. 31 augustus 2015, bijlage 8: antwoorden op vragen Van der Plas,
antwoord op vraag 13.
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Van de Ven geeft bovendien te kennen dat het tapkamersysteem zoals hij dat heeft
aangetroffen in Nijmegen wezenlijk verschilt van het systeem dat Van den Heuvel
in desbetreffend hoofdstuk heeft beschreven. Daarop kom ik hieronder terug.185

Met andere woorden, anders dan uit zijn e-mail van 11 mei 2014, kort na de
testdag, moet uit deze mail van 14 augustus 2015 worden opgemaakt dat de
testdag van 8 mei 2014 – volgens Van de Ven – er slechts toe diende om MOschijven af te spelen op een ‘court evidence unit’. Van de Ven wekt vervolgens de
indruk dat uitsluitend het aldus afgespeelde geluidsmateriaal in deze
herzieningszaak zou hebben gediend als onderzoeksmateriaal.

Derksen valt Van de Ven hierin bij. Derksen noemt het schouwen van een werkend
systeem in Driebergen (dat wil zeggen: de testdag van 8 mei 2014), irrelevant, want
het centrale audiomanagementsysteem (AMS) uit de Baybaşin tapkamer zou
volgens hem al jaren geleden zijn opgedoekt. Dientengevolge kan het volgens
Derksen nooit een “Baybaşin-tapkamer” zijn geweest die Van den Heuvel (op 8 mei
2014) heeft geschouwd. Derksen verwijst ter onderbouwing van deze mededeling
uitsluitend naar Van de Ven, die in zijn antwoorden op de vragen van de
raadsvrouw (dat wil zeggen: in de mail van 14 augustus 2015) zou hebben
aangegeven dat Van den Heuvel en hijzelf tijdens die schouw slechts een ‘court
evidence unit’ zouden hebben gezien en (dus) geen audiomanagementsysteem
(AMS) van Comverse. De ‘court evidence unit’ kon volgens Van de Ven de AVQSBC
decoderen en Van Dreunen zou de files in WAV-bestanden hebben opgeslagen.186
Van den Heuvel heeft ook geen algemene kennis of ervaring met de Baybaşintapkamer, en kan hiernaar dus niet verwijzen, aldus Derksen. Derksen baseert zich
kennelijk uitsluitend op speculatie zijnerzijds en op de meest recente uitlatingen
van Van de Ven.

185

Van de Ven, eindrapport d.d. 31 augustus 2015, bijlage 8: antwoorden op vragen Van der Plas,
vraag 16.b.
186 Derksen, Stand van Zaken III: over deskundigen en waarheidsvinding in de zaak-Baybaşin, deel I,
Audio-streaming als bescherming tegen manipulatie, d.d. 16 oktober 2015, p. 23.
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Debat en conclusie

Ik heb echter geen aanleiding om te twijfelen aan de woorden van Van den Heuvel
en Van Dreunen dat Van de Ven op 8 mei 2014 in het gebouw van de Landelijke
Eenheid van de Nationale Politie te Driebergen in de gelegenheid is gesteld om een
demonstratie te geven van de juistheid van zijn claim omtrent de mogelijkheid van
het wijzigen van data in het audiomanagementsysteem (AMS) van Comverse. Ik
baseer mij op de volgende argumenten.

In de eerste plaats heb ik mij op 6 april 2016 zelf verzekerd van de aard van de
aldaar aanwezige apparatuur die op de testdag van 8 mei 2014 zou zijn gebruikt.187
Van Dreunen wees mij daartoe een (decentraal) AMS met uitluisterstation aan,
welke aan Van de Ven ter beschikking was gesteld om zijn claims waar te maken.
Het apparaat had als opschrift: “Efrat AudioDisk”. Dit apparaat was een ‘remote’
AMS uit de Kislev 2-generatie, aldus Van Dreunen. Ik heb het apparaat bestudeerd.
In paragraaf 6.11 kom ik meer uitgebreid over mijn waarnemingen te spreken.188
Die waarnemingen gaven mij geen enkele aanleiding om te twijfelen aan de
woorden van Van Dreunen.
Overigens stond deze apparatuur ook opgesteld op de hierna nog te bespreken
demonstratie van 6 april 2017.

In de tweede plaats roep ik de e-mail die Van de Ven op 11 mei 2014, dat wil zeggen:
kort na die testdag van 8 mei 2014, aan de begeleidingscommissie heeft verzonden
in herinnering. Die e-mail stemt op dit punt inhoudelijk overeen met de
mededelingen van Van den Heuvel én Van Dreunen. In de woorden van Van de Ven
(ik herhaal):
“1. De groep Van den Heuvel heeft kans gezien een representant van het Efrat
Future Systems type KISLEV 1 en/of 2 (verder “Kislev” te noemen) te
construeren.
2. Uit het construeren van Kislev is gebleken dat de interne beveiliging van
het systeem zodanig goed is dat het zeer moeilijk is, misschien wel
onmogelijk, om met gegevens zoals deze in Kislev zijn verwerkt en
opgeslagen, te manipuleren.
187 Dat was bij gelegenheid van de in paragraaf 6.3 reeds genoemde demonstratie in datzelfde gebouw

te Driebergen.
188 Ik heb deze configuratie andermaal bestudeerd op 12 september 2016.
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(…).
Het Nijmegen-concept van het experiment, zoals door Van de Ven en Kuylman
in Nijmegen uitgevoerd, is in de opzet zoals in de test bij de KLPD189
uitgevoerd, niet toepasbaar gebleken, (…)”
In de derde plaats wijs ik op de volgende mededelingen van Van de Ven in zijn
rapport van 5 december 2014, p. 17 (onderstreping mijnerzijds):
“De meest voor de hand liggende vraag met betrekking tot manipulatie is de
volgende:
Is het mogelijk een gemanipuleerd signaal(gesprek) binnen in een
tapkamersysteem te krijgen.
Zoja, op welke manier kan een gemanipuleerd signaal (gesprek) dan in een
Nederlandse tapkamer terecht komen?
Uit het onderzoek van de groep Bas van den Heuvel is komen vast te staan
dat manipulatie van het signaal (gesprek) binnen in het bestaande
tapkamersysteem (LEA domain) niet eenvoudig is uit te voeren, eigenlijk
nagenoeg onmogelijk is.
Mijn onderzoek, waarvan ik de resultaten hieronder beschrijf, heeft zich
gericht op de signalen zoals deze van het tapsysteem afkomstig zijn.
Of het mogelijk is een tevoren gemanipuleerd signaal (gesprek) in het
bestaande tapkamersysteem (LEA domain) in te voeren en zodanig te
verwerken dat er sprake lijkt van een origineel getapt gesprek, is door mij
(nog)niet onderzocht. Die vraag verdient wel aandacht.190 Ik zal hier kort iets
over zeggen (….).”
Mijn conclusie luidt dat niet alleen Van den Heuvel en Van Dreunen, maar ook Van
de Ven zelf heeft meegedeeld dat hij zijn claim over het manipuleren van de
tapkamer in de T14-zaak – ondanks dat hij daartoe in de gelegenheid is gesteld op
de testdag van 8 mei 2014 te Driebergen – niet heeft kunnen waarmaken met
gebruik van een audiomanagementsysteem (AMS) van Comverse en een beheerspc die corresponderen met de digitale Kislev 2-tapkamer van Comverse te
Nijmegen.

189

Voetnoot mijnerzijds: “KLPD” staat voor: Korps Landelijke Politiediensten. Sedert 1 januari 2013
bestaat dat korps niet meer als zodanig, maar zijn de daarin georganiseerde diensten in de Nationale
Politie opgegaan als ‘Landelijke Eenheid’. Van de Ven bedoelt hier evident: het gebouw van de
Landelijke Eenheid (voorheen: KLPD) te Driebergen, alwaar de afdeling Interceptie & Sensing is
gehuisvest.
190 Commentaar mijnerzijds. Deze vraag krijgt ook aandacht, en wel in onderdeel 7 van deze conclusie.
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Van de Ven maakte nog wel een voorbehoud wat betreft het besturingssysteem.
Mogelijk had de Nijmeegse tapkamer van 2002 gedraaid op Windows NT in plaats
van op Windows 3.11, aldus Van de Ven. Zonder nadere toelichting, die ontbreekt,
valt echter niet in te zien hoe het verschil tussen de hier bedoelde
besturingssystemen (Windows 3.11 c.q. Windows NT) van de beheers-pc van
invloed kan zijn op de mogelijkheid van wijziging van data die in het
audiomanagementsysteem (AMS) van Comverse zijn opgeslagen.

Samenvattend concludeer ik dat de mededelingen van Van de Ven bij mail van 14
augustus 2015 omtrent de inhoud en het resultaat van de testdag van 8 mei 2014
de waarheid geweld aandoet. De mededelingen van Derksen op dit punt zijn
uitsluitend gebaseerd op Van de Ven’s antwoorden op vragen van de raadsvrouw
bij e-mail van 14 augustus 2015, berusten voor het overige op speculatie en gaan
voorbij aan andere bronnen van informatie, met inbegrip van de herhaalde
mededelingen van Van de Ven zelf uit 2014.

De demonstratie in 2015

Op de bijeenkomst van de begeleidingscommissie van 9 februari 2015 heb ik Van
de Ven andermaal verzocht te demonstreren over welke vaardigheden hij beschikte
om wijzigingen aan te brengen in gegevens die zijn opgeslagen door middel van het
audiomanagementsysteem (AMS) van Comverse. Van de Ven kreeg daartoe een
USB-stick overhandigd waarop data afkomstig van een MO-schijf waren
opgeslagen, met inbegrip van audio die was gecodeerd in AVQSBC. Van de Ven is
verzocht om overeenkomstig zijn claim de audio te decomprimeren en hoorbaar te
maken, een lijst met gesprekken te produceren en van elk gesprek de audio en de
metadata te wijzigen.191

191

Verslag bijeenkomst begeleidingscommissie d.d. 9 februari 2015, onder punt 10, T14. Ik citeer:
“Besproken wordt dat de schouw als volgt wordt uitgevoerd:
• op de stick staan losse stukken audio;
• de audio moet worden gedecodeerd en hoorbaar worden gemaakt;
• dat levert een lijst met gesprekken op (de info staat in het bestand);
• van een gesprek moeten de audio en de metadata worden gewijzigd.
Dhr. van de Ven zegt toe rond 25 februari 2015 de uitkomsten van deze schouw te kunnen delen.”
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Bij e-mail van 8 maart 2015 rapporteerde Van de Ven mij desgevraagd:192
“Helaas is het niet gelukt om het signaal zoals door Bas beschikbaar gesteld
in interpreteerbaar geluid om te zetten.
Ik heb ook in de bijgeleverde informatie geen enkele informatie kunnen
vinden dat het hier om een AVQSBC-signaal zou gaan (AVQSBC = 0xA101 of
41217).193
Ik heb ook steeds aangegeven dat wij het signaal op audio-niveau, dus WAV
oid in Nijmegen hebben kunnen horen en vervangen.194”
Op de bijeenkomst van de begeleidingscommissie van 10 maart 2015 gaf Van de
Ven andermaal te kennen dat hij niets met het signaal kon doen, dat hij niet kon
vaststellen of er sprake was van AVQSBC-conversie en dat hij de data niet kon
interpreteren.195
Van den Heuvel rapporteerde hierover:

192

Ik heb enkele evidente typefouten hersteld. Deze mail is door Van de Ven, blijkens het verslag van
de begeleidingscommissie van 10 maart 2015, ook ter beschikking gesteld aan de
begeleidingscommissie.
193 Commentaar D.A. op deze mededeling: het aan Van de Ven beschikbaar gestelde materiaal betrof
wel degelijk in AVQSBC gecodeerd materiaal.
194 Commentaar D.A. op deze mededeling: in werkelijkheid is er geen aanwijzing dat Van de Ven in
Nijmegen op het tapkamersysteem ook maar één test heeft uitgevoerd, zie hierboven, paragraaf 6.6.
Bovendien was de claim van Van de Ven wel degelijk dat hij, Van de Ven, wijzigingen kon aanbrengen
in audiomateriaal dat in het audiomanagementsysteem was opgeslagen, en niet slechts wijzigingen in
de daarvan door Van den Heuvel binnen het herzieningsonderzoek gegenereerde WAV-bestanden. Ik
citeer bijvoorbeeld uit het geaccordeerde verslag van de begeleidingscommissie van 10 april 2015:
“Dhr. Van de Ven geeft aan dat hij een schema heeft gemaakt en uitgedeeld dat aangeeft dat hij
indertijd in het [audio]managementsysteem en bij de inhoudelijk informatie kon komen. Het betrof
hier een Windows 3.1 systeem. Het ging in die situatie om het wissen van geheimhoudersgesprekken.”
En: “Dhr. van de Ven merkt op dat hij indertijd [in 2002 in de tapkamer te Nijmegen, D.A.] in het
[audio]managementsysteem kon komen door middel van [PC] tools en dat het op die manier mogelijk
was om de deletet files zichtbaar en hoorbaar te maken en dat het tevens mogelijk was om een nieuwe
audiofile in te voeren.”
Terzijde merk ik op dat binnen de architectuur van het Kislev-systeem niet werd gewerkt met WAVbestanden. Zie paragraaf 6.9. Die WAV-bestanden zijn in dit herzieningsonderzoek gegenereerd door
Van den Heuvel teneinde signaalanalyse mogelijk te maken.
195 Verslag bijeenkomst begeleidingscommissie d.d. 10 maart 2015, onder 2, actiepunt 8. Ik citeer
(actiepunt 8 is ook in het origineel vetgedrukt):
“8. Dhr. Van de Ven zal een schouw uitvoeren teneinde de audio en metadata van een gesprek te
wijzigen. Deze resultaten van deze schouw zal hij voor 25 februari 2015 met de commissie delen.
Dhr. Van de Ven geeft aan dat hij niets met het signaal kan doen. Dhr. Van den Heuvel merkt op dat
de gesprekken precies zo zijn als alle andere gesprekken; er zit geen header voor. Dhr. Van de Ven
merkt op dat hij niet kan vaststellen of het een AVQBC conversie is en dat hij het gesprek niet
interpreteerbaar kan maken. Dhr. Van den Heuvel geeft aan dat het gesprek niet kan worden
geconverteerd zonder de converteertool. Het lezen en schrijven van het gesprek is uit elkaar gehaald.
Dhr. Van de Ven geeft aan dat hij indertijd een gesprek op audioniveau hoorbaar heeft kunnen maken
en de tekst heeft kunnen vervangen. Hij weet niet hoe het bestand destijds werd weggeschreven. De
RC merkt op de deskundigen deze discussie samen verder kunnen voeren. Dhr. Van den Heuvel merkt
op dat dit dezelfde discussie is als vorig jaar en dat zij dit onderwerp toen ook samen hebben bekeken.”
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“In januari 2015196 is Van de Ven een nieuwe gelegenheid geboden, dit keer
met als onderzoeksopdracht het ontsluiten van de audio zoals opgeslagen op
de zogenaamde magnetisch-optische (MO) schijven van een dergelijke
tapkamer.
Hij kon echter de audio van een gesprek niet terugvinden, de audio niet
decoderen, noch de audio coderen. Van de Ven was niet in staat de metadata
te lezen en/of te decoderen. De leesbare stukjes tekst in een metadata record,
de zogenaamde JTS-data, heeft hij aan het verkeerde gesprek
toegewezen.”197
De papieren die Van de Ven als resultaat van zijn verrichtingen aan de
begeleidingscommissie heeft overgelegd, bevestigen dat Van de Ven de leesbare
(ongecodeerde) gedeeltes van de gegevens in het Adabas-formaat niet heeft
gekoppeld aan de daaraan verbonden gecodeerde gegevens of aan het daaraan
verbonden geluidsmateriaal van tapgesprekken.198

De demonstratie van 6 april 2017

De aanleiding

Hierboven vermeldde ik reeds dat ik op 11 januari 2017 aan Van de Ven de
processen-verbaal van Bossinga, Van Raaij, Koster en Van Tent heb doen toekomen,
met het verzoek daarop de reageren. Die processen-verbaal hielden in dat Van de
Ven in september/oktober 2002 géén technisch onderzoek had verricht aan de
aldaar opgestelde apparatuur in de Kislev 2-tapkamer in Nijmegen. De inhoud van
die processen-verbaal staat haaks op de volgende (reeds eerder aangehaalde)
mededeling van Van de Ven:

196

Van den Heuvel bedoelt klaarblijkelijk: 9 februari 2015.
Van den Heuvel, hoofdrapport d.d. 8 september 2015, p. 35.
198 In een mail van 28 februari 2017, 15.40 uur, suggereert Van de Ven dat deze demonstratie is mislukt
doordat hem onvolledige gegevens ter beschikking zouden zijn gesteld. Van de Ven over de
aanstaande demonstratie van 6 april 2017 (onderstreping mijnerzijds): “Ik wil ditmaal voorkomen
geconfronteerd te worden met een cd-rom of USB-stick met incomplete of afwijkende gegevens.”
Dat deze suggestie onjuist is, erkende Van de Ven echter zelf bij gelegenheid van de demonstratie van
6 april 2017. In het verslag daarvan is over dit onderwerp opgenomen:
“Aben: Bas [van den Heuvel] heeft begin 2015 een USB stick aan Hans [van de Ven] gegeven. Met zijn
eigen gegevens van een MO schijf?
Van den Heuvel: Ja, precies die gegevens.
Van de Ven: Ja, dat klopt.”
197
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“Het KISLEV-systeem is mij bekend uit een eerder, door mij verricht onderzoek
in opdracht van de rechtbank Almelo, uitgevoerd in de tapkamer te
Nijmegen.”199
Bij de reeds genoemde e-mail van 6 februari 2017 heeft Van de Ven een reactie
gegeven op de inhoud van de hem toegezonden documenten.200 Van de Ven deed
in die e-mail onder meer de volgende uitspraken omtrent de architectuur van de
Kislev 2-tapkamer (ik herhaal):
“We [Kuylman en Van de Ven, D.A.] zagen dat iRMX was gebruikt voor de
overdracht van het file-systeem op de optical disks. We zagen ook dat het
besturingssysteem Windows 3.1 en het operating systeem DOS werden
gebruikt.”
Deze mededeling van Van de Ven is verbazingwekkend: iRMX zou worden gebruikt
voor

de

overdacht

van

een

file-systeem,

terwijl

(tegelijkertijd)

het

besturingssysteem Windows/DOS zou worden gebruikt?
Van de Ven vervolgde (ik herhaal):
“Met die informatie en met een aantal eenvoudige tools zoals PC-TOOLS en
Dr. Watson, zijn Kuylman en ik toen aan de slag gegaan om de schijf te
ontsluiten voor zover het leesbare/interpreteerbare informatie betrof. Het
bleek toen dat we, zoals Jan Baan ons al had uitgelegd, de directory van de
optical disk gewoon konden lezen. We zagen ook dat we deze directory
konden benaderen en bedienen met standaard DOS en Windows 3.11 en ook
Windows 95 of 98. We konden toen aantonen dat deze directory met
gebruikmaking van de DOS instructieset te lezen en te manipuleren was. Het
simpele feit dat deze directory benaderbaar was met het algemeen bekende
en toegankelijke besturingssysteem DOS, impliceerde, zo wisten wij, dat je
gewoon de in de directory opgeslagen verwijzingen naar de files kon deleten
of toevoegen door deze te herbenoemen.”
Deze opmerkingen van Van de Ven sluiten naadloos aan bij een door de raadsvrouw
beschreven methode van manipulatie, namelijk die van het ‘herdefiniëren’ van
tapgesprekken. Die methode laat het geluidsmateriaal (de audio van het
tapgesprek) op zichzelf intact, doch kan ouder geluidsmateriaal laten doorgaan

199

Van de Ven, eindrapport d.d. 31 augustus 2015, ongenummerde vierde bladzijde.
De reactie d.d. 6 februari 2017 heb ik voor zover relevant aangehaald in de epiloog van de vorige
paragraaf, 6.6.
200
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voor een meer recent tapgesprek, en dit door wijzigingen aan te brengen in de
verkeersgegevens, aldus begrijp ik de raadsvrouw.

Bij e-mail van 9 februari 2017 heb ik Van de Ven geantwoord (met een kopie aan
de raadsvrouw). In die mail heb ik Van de Ven (andermaal) verzocht de juistheid
van zijn mededelingen proefondervindelijk te demonstreren, zulks met toepassing
van reparatiesoftware als PC Tools en Dr. Watson of andere soortgelijke Windowscomputerprogramma’s, terwijl hem een ‘audiomanagement-systeem’ (AMS) c.q.
‘court evidence unit’ (CEU) en (volmaakte kopieën) van MO-schijven uit de
Baybaşin-zaak ter beschikking zouden worden gesteld, en terwijl de beveiliging van
het systeem én die van de MO-schijven voor hem zouden worden opgeheven.

Van de Ven stemde hiermee in bij e-mail van 28 februari 2017, om 15.40 uur. Ik heb
de demonstratie geagendeerd op 6 april 2017 en hem (en de raadsvrouw) een week
tevoren een volledige en nauwgezet omschreven opzet van de demonstratie doen
toekomen, zulks met inbegrip van een exacte vermelding van de beschikbare
hardware en software. Van de Ven maakte hierop geen aanmerkingen.
De toetsing

Bij de demonstratie lagen ter toetsing twee hypothesen omtrent de architectuur
van de Kislev 2-tapkamer voor, te weten die van Van de Ven, zoals hiervoor in zijn
woorden omschreven, en die van Van den Heuvel.
In de hypothese van Van den Heuvel laat de architectuur van de digitale Kislev 2tapkamer zich nogmaals kort gezegd als volgt beschrijven:
-

een essentieel onderdeel van het audiomanagementsysteem (AMS) van de
Kislev 2-tapkamer is een multibus-computer die draait op een ‘operating
system’ genaamd iRMX, en (dus) niet op Windows/DOS. Alleen de
werkstations en beheers-pc draaien op Windows/DOS, terwijl ook Windows
X-server mogelijk was;

-

de audio werd in het AVQSBC-formaat gecomprimeerd/gecodeerd
opgeslagen in de RAW-partitie201 op de harde schijf, c.q. gearchiveerd in de

201

Een RAW-partitie is een partitie zonder bestandssysteem. Een bestandssysteem is (volgens
Wikipedia) een door het besturingssysteem verzorgde, softwarematige indeling van een
opslagmedium, zoals FAT32 en NTFS.
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RAW-partitie op MO-schijven, zulks in audioblokken. De audio wordt dus niet
opgeslagen in de vorm van geluidsbestanden met bestandsnamen en
bestandseigenschappen die Windows/DOS kan herkennen;202
-

de JTS-gegevens van een tapgesprek, die in de vorm van een ‘JTS-burst’ door
de netwerkoperator voorafgaand aan de audio van het tapgesprek wordt
toegezonden,

worden

ongecodeerd

opgeslagen

in

het

Adabas-

databasesysteem;
-

de gegevens (hierna “de generieke gegevens” genoemd) die worden
geregistreerd

door

het

audiomanagementsysteem

teneinde

de

geregistreerde audio, de instellingen van de audioregistratie en de
verkeersgegevens te relateren, worden eveneens in het Adabasdatabasesysteem opgeslagen;
-

deze generieke gegevens worden door het AMS gebruikt om de audio van de
tapgesprekken terug te vinden. Wijzigingen in de generieke gegevens
hebben tot effect dat het geluidsmateriaal niet meer kan worden afgespeeld
omdat de generieke gegevens pointers en sleutels bevatten naar andere
gegevens.

Bij

wijzigingen

in

de

generieke

gegevens

ontstaan

verwijzingsfouten of volgordefouten in die gegevens;
-

de JTS-gegevens én de generieke gegevens worden niet alleen opgeslagen in
de Adabas-databasesysteem maar tevens – tezamen met de audio van het
bijbehorende tapgesprek – gearchiveerd op MO-schijven.

In tegenspraak met de hiervoor aangehaalde mededelingen van Van de Ven,
voorspelt de hypothese van Van den Heuvel:
(1).

op de MO-schijven uit het Kislev 2-archiveringssysteem worden geen
bestanden aangetroffen, anders dan in de systeempartitie,

(2).

op de MO-schijven kan geen Windows-partitie worden aangetroffen,

(3).

de ongecodeerde JTS-gegevens kunnen met een eenvoudige hex-editor203
leesbaar worden gemaakt en eventueel worden gewijzigd,

202

De systeempartitie omvatte daarentegen wél bestanden, en bevatte configuratie-files, ‘operating
system’ (iRMX) en de tap-applicatie.
203 Een hex-editor is volgens Wikipedia: “een computerprogramma waarmee binaire bestanden
bekeken kunnen worden. In deze programma's kan de hexadecimale waarde van de bytes van het
bestand bekeken worden en vaak ook nog de bijbehorende decimale of binaire waarde. Een hex-editor
kan gebruikt worden om bestanden die niet of nauwelijks leesbare tekens bevatten te bekijken en
bewerken.
Veel hex-editors tonen ook de ASCII-representatie van de bytes. De bytes die geen leesbaar teken
hebben worden in de ASCII-representatie als punt weergegeven.
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(4).

wijzigingen in de JTS-gegevens laten de door het AMS op MO-schijven
gearchiveerde registratiegegevens (“generieke gegevens”) onverlet; als de
generieke gegevens worden gewijzigd kan het geluidsmateriaal (de audio)
niet meer worden afgespeeld,

(5).

met behulp van PC Tools en/of anders DOS-tools kan géén toegang worden
verkregen tot het geluidsmateriaal en tot de generieke gegevens die door het
AMS op MO-schijven zijn gearchiveerd,

(6).

zonder specifieke software kan de (in AVQSBC-gecomprimeerde) audio niet
worden ontsloten, en

(7).

zonder kennis van de datastructuur, en in het bijzonder van de generieke
gegevens, kan het geluidsmateriaal niet worden ontsloten.

De opzet van de demonstatie van 6 april 2017

Op 6 april 2017 vond in Driebergen de hier bedoelde demonstratie plaats. Daarbij
waren Van de Ven, Van den Heuvel, de raadsvrouw, Van Dreunen, de griffier en
ikzelf

aanwezig.

Alle

schermbeelden

werden

geprojecteerd

op

een

projectiescherm, zodat de aanwezigen konden meekijken.

Opgesteld was onder meer een ‘remote audiomanagementsysteem’ (AMS) c.q.
‘court

evidence

unit’

(CEU)

van

Audiodisk,

oftewel

het

Kislev 2-

tapkamersysteem.204 Een ‘remote AMS’ onderscheidt zich alleen van een ‘centrale’
AMS op een hoofdlocatie doordat met een ‘remote AMS’ geen tapgesprekken
kunnen worden geregistreerd. Het ‘remote AMS’ c.q. een ‘court evidence unit’
(CEU) kan geen gesprekken wissen, maar geeft toegang aan alle gebruikers met een
generiek wachtwoord tot de gegevens die op een MO-schijf zijn opgeslagen.

Een hex-editor laat direct de inhoud van het bestand zien terwijl een ander programma dezelfde
inhoud op een andere wijze kan interpreteren. Zo kan men in een hex-editor de bytes van een
afbeelding bekijken terwijl een grafisch programma de afbeelding op het scherm zal weergeven.”
Toevoeging D.A.: Niet alleen bestanden, maar ook de bits en bytes die in een raw-partitie zijn
vastgelegd kunnen met een hex-editor of een disk-editor zichtbaar worden gemaakt en (indien
onbeveiligd vastgelegd op een ‘rewritable’ gegevensdrager) op de gegevensdrager worden gewijzigd.
204 Dit betreft dezelfde apparatuur als door mij gezien op 6 april 2016 (zie paragraaf 6.8 over de
ontsluiting van AVQSBC), en op 12 september 2016 (zie de bezichtiging die is beschreven in paragraaf
6.11).
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Aan de wens van de raadsvrouw over de opstelling van apparatuur is geheel
voldaan. Ter onderbouwing van deze stelling citeer ik in dit verband allereerst de
raadsvrouw uit een e-mail van 30 maart 2017 aan mij (onderstreping mijnerzijds):
“Ik ga er van uit dat aan Van de Ven dan dezelfde apparatuur ter beschikking
zal worden gesteld als waarover hij en Kuylman in 2002 beschikte, te weten
een originele optical disk, een optical-disk drive en een court evidence unit om
het resultaat hoorbaar te maken (zie de stukken uit de T 14 zaak en de e-mail
van Hans van de Ven van 28 februari 2017).”
In de eerdergenoemde e-mail van 28 februari 2017, waarnaar de raadsvrouw
verwees, merkte Van de Ven over de door hem benodigde apparatuur op
(onderstreping mijnerzijds):
“Wat wij hebben aangetoond is dat de zogenaamd gewiste gesprekken op
betrekkelijk eenvoudige wijze door ons weer zichtbaar konden worden
gemaakt. Om dat ook te laten horen is een AMS of court evidence unit (CEU)
nodig.”
Tevens schreef Van de Ven in diezelfde e-mail (onderstreping mijnerzijds):
“Zoals ik je ook al schreef bleek het uiteindelijk niet de tapkamer maar de
raadkamer te zijn geweest waar wij ons onderzoek hebben laten zien. Het
was dus niet het AMS waarmee we indertijd lieten zien de ‘gewiste’
gesprekken weer hoorbaar te kunnen maken, maar de CEU zoals deze in de
in de raadkamer aanwezig was. Dat maakt geen verschil voor onze uitkomst.
Alleen met behulp van deze apparatuur kon en kan de AVQSBC code waarmee
de gesprekken waren opgeslagen worden gedecodeerd.”
Opmerkelijk is nog wel dat Van de Ven in zijn eerdere reactie, namelijk die van 6
februari 2017 zelfs niet eens melding maakte van de aanwezigheid van een ‘court
evidence unit’ (CEU) in raadkamer. Ik citeer Van de Ven (onderstreping mijnerzijds):
“Ik kan niet met zekerheid zeggen of wij onze demonstratie in de rechtzaal
zelf gegeven hebben of in de raadkamer. We hebben dat ook kunnen
aantonen met onze eigen laptop waarop wij een of meer optical disks die ons
door mr. Aberson ter beschikking waren gesteld, hadden gekopieerd. De
directories van die optical disks waren zoals ik al uitlegde gewoon leesbaar
voor ons met behulp van een hex-editor. We hebben toen op de zitting een
uitdraai gemaakt van de files die op de schijf stonden inclusief de
zogenaamde gewiste files met de geheimhoudersgesprekken. Die hadden wij
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gewoon terug kunnen zetten in de directory door ze weer hun oude naam te
geven.
We konden dat ter zitting aantonen door daar van onze kopie optical disk een
file te laten wissen op de wijze zoals door de politie in de tapkamer
gedemonstreerd en deze file vervolgens met het DOS-commando ‘undelete’
vanaf onze laptop weer zichtbaar te maken. Ik maakte daarbij gebruik van de
door mij aangeschafte optical disk drive.”
Van de aanwezigheid van een CEU wordt in die mail van 6 februari 2017 (dus) niet
gerept. Volgens zijn beschrijving beschikte Van de Ven in raadkamer over een
laptop met een MO-drive. Teneinde ook die toestand te simuleren heb ik Van de
Ven verzocht zich bij gelegenheid van de demonstratie van 6 april 2017 tevens te
voorzien van een laptop, en van een externe MO-drive, met inbegrip van de nodige
software waarop hij van tevoren uitdrukkelijk was gewezen.

De beveiliging van het Kislev 2-tapkamersysteem door inlogcodes en
wachtwoorden werd opgeheven doordat Van Dreunen die codes en wachtwoorden
desgevraagd telkens invoerde.
Gebruik werd gemaakt van een ‘rewritable’ en onbeveiligde MO-schijf, zijnde een
volmaakte kopie van een MO-schijf uit de Baybaşin-zaak. Die MO-schijf is als
onderdeel van de demonstratie in ieders aanwezigheid onderzocht en op
functioneren getest.

Voorafgaand aan, tijdens en direct na afloop van de demonstratie maakten Van de
Ven of de raadsvrouw géén aanmerkingen over de opzet van de demonstratie of
over de daartoe opgestelde apparatuur, ook niet nadat Van Dreunen de opgestelde
apparatuur had toegelicht. Terzijde, Van de Ven kende deze apparatuur reeds van
de genoemde demonstratie van 8 mei 2014 en vanwege zijn (onbetwiste)
aanwezigheid in de tapkamer te Nijmegen in 2002.

De demonstratie

Na een uiteenzetting van Van Dreunen over de opgestelde apparatuur ontspon zich
volgens het verslag van de bijeenkomst de volgende discussie (onderstreping
mijnerzijds):
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“(….).
Aben: Het operating system van het AMS draait op iRMX, het werkstation
draait op Windows 95/98?
Van Dreunen: Op het scherm staat Windows 95. Er werd een audiokastje
ingebouwd omdat er nog geen soundcards waren.
Van de Ven: In Nijmegen draaide het systeem op Windows 3.11. Het
operating system van de AMS is iRMX.
Aben: Het AMS draait op iRMX?
Van de Ven: Ja, dat klopt. Maar ik heb nooit aan de AMS mogen zitten. We
hebben het gevraagd aan de tapkamerbeheerder, maar we hebben geen
antwoord gekregen. Dus Kuylman en ik hebben gezegd: “dit is wat wij zien.””
Thans erkende Van de Ven dus dat het AMS van een Kislev 2-tapkamer wél op iRMX
draaide, in tegenstelling tot jarenlang volgehouden mededelingen zijnerzijds dat
het AMS draaide op Windows/DOS.

Van Dreunen demonstreerde de werking van het AMS met een (kopie) MO-schijf
uit het Baybaşin-onderzoek. Het systeem maakte op het scherm leesbaar:
(1).

de van de netwerkoperator afkomstige JTS-gegevens, alsook

(2).

additionele registratiegegevens (thans ‘generieke gegevens’ genoemd) die
niet afkomstig zijn van de netwerkoperator, maar registraties van het AMS
zélf betreffen.

Op een later moment tijdens de demonstratie lichtte Van Dreunen dit onderscheid
tussen (1) JTS-gegevens en (2) generieke gegevens als volgt nog eens toe:
“Ik wil benadrukken dat de JTS velden wel te zien zijn. Die komen van de
provider. Die JTS velden zijn iets anders dan de daadwerkelijke
registratiedatum en registratietijd etc. van het gesprek, die zijn vastgelegd
door de tapkamer zelf. Dat zijn de generieke gegevens, de IRI. In de JTS velden
is het mogelijk om wijzigingen aan te brengen, maar dat kan niet in de
generieke gegevens. Als de JTS gegevens worden gewijzigd, gebeurt er niet
zo veel.
(…).
In de CEU staat wel een eindtijd van het gesprek opgenomen in de generieke
gegevens. Die is vastgelegd door de tapkamer zelf in de generieke gegevens.
De provider kan die ook niet doorgeven in de JTS-burst, want de provider weet
op dat moment nog niet hoe lang het gesprek gaat duren.”
De door Van Dreunen gebruikte MO-schijf is vervolgens aan Van de Ven
overhandigd. Van de Ven heeft deze MO-schijf afgelezen met gebruik van de MO351
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drive die was verbonden met zijn laptop. De door Van de Ven gebruikte hex-editor,
HxD, maakte een grote hoeveelheid (hexadecimale) code zichtbaar. Van de Ven
toonde de leesbare JTS-gegevens van een tapgesprek: provider, datum en tijd van
aanvang van het tapgesprek, de delay-tijd, telefoonnummers. Van de Ven kon
echter niet de aanwezigheid zichtbaar maken van de generieke registratiegegevens
van dit tapgesprek (zoals aanvang registratietijd, einde registratietijd) die op de
MO-schijf wél te zien waren op het moment dat de inhoud daarvan met behulp van
de CEU werd aanschouwd.

Het verslag meldt (onderstreping mijnerzijds):
“Van de Ven kan de generieke registratiegegevens die op de MO schijf te zien
waren toen die nog in de AMS/CEU werd bekeken, niet tonen. Volgens Van
de Ven zijn deze gegevens niet aanwezig op de schijf.”
Die stelling van Van de Ven (“de gegevens zijn niet aanwezig op de schijf”) houd ik
echter voor onjuist. De generieke registratiegegevens waren immers nog wel
zichtbaar toen dezelfde MO-schijf werd afgelezen door de CEU.

Van de Ven is gevraagd om de Windows-partitie van de MO-schijf zichtbaar te
maken. Van de Ven deelde daarop mee:
“De Windows partitie zie je niet, want het is een iRMX schijf en geen schijf
met een Windows partitie. Je kunt de Windows partitie dus niet zien omdat
deze niet aanwezig is.”
Ik heb daarop het volgende samenvattend voorgelegd aan de aanwezigen:
“De MO schijf is met de hex-editor geopend, Van de Ven wijst een aantal JTS
velden aan, (…). We zien verschillende sectoren. Wat kun je ons nog meer
laten zien, welke bestanden, een directory-structuur? (…)”
Van de Ven antwoordde daarop:
“Dit is alles wat ik kan laten zien.”
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Van de Ven kon – uitdrukkelijk daarnaar gevraagd – géén Windows/DOS-partitie,
geen Windows/DOS-structuur, geen Windows/DOS-bestandsnamen en inhoud
daarvan tonen of aanwijzen.

Van de Ven is gevraagd om de eerste sector van de MO-schijf, alwaar zich
normaliter het ‘master boot record’ bevindt, aan te wijzen.205
“Van de Ven: De eerste sector is iRMX. De masterboot record komt niet terug
als de schijf alleen als geheugenschijf wordt gebruik.
Van den Heuvel: Ik wijs de masterboot record aan. [Opmerking D.A.: Van den
Heuvel wijst inderdaad de master boot record aan.] Het ISO volume label zie
je staan. Dit is de standaard masterboot record, je kunt de standaard grote
aflezen. Staat er één volume op? iRMX?
Van de Ven: Nee, er zijn geen partities.
Van den Heuvel: Wat is de grootte van het volume?”
Van de Ven beantwoordde deze laatste vraag van Van den Heuvel niet. Van den
Heuvel deelde daarop mee dat de omvang van de iRMX-partitie 9 MB bedraagt.

Van de Ven is nogmaals gevraagd de generieke registratiegegevens van een
willekeurig tapgesprek te tonen.
“Van de Ven: We zien de gesprekstijd van de paalgegevens (masttijd), maar
we zien niet de duur van het gesprek. We zijn terug bij alleen de JTS gegevens
in de hex-editor. Het is gesprek D48174. We zien de datum, tijd en delay. We
zien niet de registratiegegevens in de tapkamer. De tapkamer komt na de DTI.
Wat je bij Daan op de CEU zag waren de generieke gegevens en de JTS
gegevens. Ik heb de generieke gegevens niet terug kunnen vinden. Ik zie de
registratietijd en de gespreksduur niet. Bij de T14 zagen we exact hetzelfde.”
In een discussie over het verschil tussen de (ongecodeerde) JTS-gegevens en de
generieke registratiegegevens werd het volgende opgemerkt:
205

Wikipedia (NL): “In de architectuur van de IBM PC is het master boot record (MBR) de bootsector,
dat is de allereerste sector van een harde schijf of een ander digitaal opslagmedium waarmee een pc
opgestart kan worden, zoals een Live-USB. Er staat een reeks opdrachten in die nodig is om het
besturingssysteem te laden (booten).”
Wikipedia: “A master boot record (MBR) is a special type of boot sector at the very beginning of
partitioned computer mass storage devices like fixed disks or removable drives intended for use with
IBM PC-compatible systems and beyond. (…). The MBR holds the information on how the logical
partitions, containing file systems, are organized on that medium. The MBR also contains executable
code to function as a loader for the installed operating system—usually by passing control over to the
loader's second stage, or in conjunction with each partition's volume boot record (VBR). This MBR code
is usually referred to as a boot loader.”
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“Van den Heuvel: In het tekst bestand [dat Van den Heuvel gedurende het
herzieningsonderzoek telkens heeft aangeleverd als bijlage bij de WAVbestanden van de tapgesprekken, D.A.] staat een start- en een eindtijd
gegeven. Die zien we ook in de Comverse-applicatie van Daan. Maar die
zagen we niet in de demonstratie van Van de Ven.
Van de Ven: Nee.
Van den Heuvel: Los van de JTS gegevens kan ik ook de generieke gegevens
produceren. Ik heb die gegevens rechtstreeks van de schijf afgehaald.
Van Dreunen: Ik kom niet bij de digitale audio. We kunnen de audio niet
exporteren.
Van der Plas [aan Van Dreunen]: Wat heb je ons dan aan WAV-bestanden
gestuurd?
Van Dreunen: Nee, dat hebben we via de methode van Bas gedaan. Met zijn
software konden we het geluid rechtstreeks van de MO schijven afhalen. Dat
komt niet van de CEU. Omzetten naar WAV formaat kon niet via alleen de
CEU.
Aben (tegen Van der Plas): Ik heb je een verslag aangeleverd hoe de audio is
geconverteerd. Ik heb ook de verschillende geluidsbestanden beluisterd en
vergeleken. Het geluid van de CEU is overgezet naar een laptop, en de WAV
bestanden daarvan heb ik vergeleken met de WAV bestanden van Bas. Jij
hebt de WAV bestanden van Bas, dat zijn de goede. Niet de vervormde.
Van Dreunen: In de CEU komt de audio digitaal aan, dan wordt het met de
DSP omgezet in analoog signaal. De CEU is aangesloten op een laptop en dan
ga je van analoog weer terug naar digitaal. Dat levert WAV bestanden met
vervorming. Sommige gesprekken zijn heel hard. Als je die exporteert uit de
CEU vervormt dat heel erg. Door de methode van Bas heb je de originele
audio.”206
Vervolgens is Van de Ven gevraagd om wijzigingen aan te brengen in de JTSgegevens van een tapgesprek. Aan dit verzoek heeft Van de Ven gevolg gegeven.
Van de Ven:
“Ik kan in de JTS velden de datum en tijd wijzigen. De generieke velden kan ik
niet wijzigen, want die zijn niet te zien.
(…).
Gesprek B04024 met de datum 19980208, tijd 12:16:22 wordt gewijzigd in
19981231 en 00:00:00.”
De MO-schijf met de gewijzigde JTS-datum is vervolgens afgespeeld met de CEU.

206

Met “de methode van Bas” (van den Heuvel) wordt de rechtstreekse ontsluiting van AVQSBC
bedoeld. Dit onderwerp wordt nogmaals besproken in paragraaf 6.8.
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“Aben: In de JTS velden in de applicatie van de CEU is het veld ‘dattim’
19981231, 000000 te zien. De wijzigingen van Hans zijn daar dus te zien.
De generieke gegevens zijn niet gewijzigd. Daar staat onder ‘sessie begin’
08021998. 12:16:34 uur en ‘sessie einde’ 08021998 en 12:19:26 uur.207 Hans,
is dit wat je wilde laten zien?
Van de Ven: Ja, dit wilde ik laten zien.
Van der Plas: Hoe hebben jullie die gewiste gesprekken toen terug gehaald?
(…).
Van Dreunen: Op de MO schijf zou dit wellicht mogelijk zijn, maar de opbouw
van de audio en de tijdstippen moeten aaneensluitend zijn, dus het kan bijna
niet.
Van den Heuvel: Het is heel ingewikkeld, je moet onder andere de gecodeerde
generieke data hebben. Die kan Hans [van de Ven] niet vinden.”
Het voorgaande wijst uit dat de met een hex-editor aangebrachte wijzigingen in de
(ongecodeerde en eenvoudig leesbare) JTS-gegevens van een tapgesprek géén
invloed hebben op de generieke registratiegegevens van hetzelfde tapgesprek.
Een tweede poging gaf hetzelfde resultaat: de audio was ongewijzigd en de
generieke registratiegegevens bleven ongewijzigd.
“Van den Heuvel: omdat de generieke gegevens niet zijn gewijzigd kan de
audio worden afgespeeld. De generieke gegevens bevatten namelijk de
koppeling naar de audio. Als je die wijzigt ben je de audio kwijt.”
Vervolgens is Van de Ven gevraagd om het geluidsmateriaal van tapgesprekken te
vervangen.
“Van de Ven: Dat is wat we toen hebben gedaan. Ik kan dat beschrijven. Een
file opgepakt, vervolgens via PC tools herbenoemd. Ik heb de floppydisc met
PC tools hier bij me. Mijn laptop stond aangesloten op de CEU. Gesprek
benoemden we in plaats van de datum met een naam, test, we maakten een
nieuw file aan (24 april), die herbenoemden we op dezelfde wijze als net.
Aben: Kan de audio worden vervangen?
Van de Ven: We hebben een WAV bestand herbenoemd. In de directory laten
opnemen in het systeem in de raadkamer. We konden hem onder Windows
3.11 bekijken. Daarom konden we er met PC tools bij.

207

Ter toelichting D.A. Het tijdstip aanvang van het tapgesprek in de JTS-gegevens (i.c. 12:16.22 uur)
komt niet overeen met het tijdstip aanvang van het tapgesprek in de generieke registratiegegevens
(i.c. 12:16.34 uur). Het verschil (twaalf seconden) laat zich verklaren door de ‘delay’ waarmee de
netwerkoperator de audio instuurt, en door een verschil in tijdsaanduiding van de klok bij de
netwerkoperator en de klok in de Kislev 2-tapkamer. Van Dreunen daarover: “De generieke gegevens
geven de atoomtijd aan, de tijd van de provider stond niet vast, daar was toentertijd nog geen
verplichting toe.”
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Aben: Het besturingsprogramma is hier iRMX. Het werkstation had Windows.
Daar zag je de tapgesprekken. Jij hebt een onzintapgesprek bestand als
tapgesprek laten opnemen?
Van de Ven: We hebben de audio vervangen voor een ander audiobestand.
Van Dreunen: De files moet je wel kunnen identificeren.
Van den Heuvel: Dan moet je de audio kunnen aanwijzen op de MO schijf?
Van de Ven: Dat kon ik toen wel, nu kan ik dat niet.
(…).
Van de Ven: We hebben een unit gekregen, daar hebben we mee mogen
spelen, daar hebben we dat geintje op uitgehaald. We hebben een optical
disc gemaakt en die kon afgespeeld worden.
Aben: Dat moet dan op een MO schijf terecht gekomen zijn via PC tools. Hier
lukt het niet toch?
Van de Ven: Ik kan het zo niet doen.
Van den Heuvel: Op de MO schijf zouden dan partities met audio bestanden
moeten zijn, die kan Van de Ven niet zien, althans niet laten zien.
Van de Ven: daar kregen we gewoon de normale directory structuur te zien.
Van Dreunen: De MO schijf heeft twee partities, op de eerste partitie staan
technische bestanden, tabellen, daar zie je geen gesprekken staan. De
tweede partitie is directory- en bestandloos. De audio is daar allemaal
achterelkaar weggeschreven. In een pointertabel wordt dat bijgehouden.
Ongeacht of je een Windows hebt, je kunt daar geen directory structuur in
lezen.
Van de Ven: Er is ons gezegd dat het de tapkamer Nijmegen was en daar heb
ik gekeken. Daar houdt het op. Dat was een Comverse. Een Kislev 2.
Aben: Jij zegt dat je een bestand kon toevoegen en de naam van een bepaald
tapgesprek kon geven?
Van Dreunen: Hebben jullie een combinatie gebruikt van een CEU of AMS en
een PC er aan vast?
Van de Ven: Ja. Het is afgespeeld in Nijmegen.
Aben: Waar heb je de handeling met PC tools gedaan?
Van de Ven: Ik meen in Zutphen. Met een Tulip-laptop.
Van Dreunen: Gekoppeld met een optische drive?
Aben: In de opstelling die we hier zien? En toen heb je de audio gewijzigd en
de naam van het gesprek gewijzigd?
Van de Ven: Ja dat klopt. Dat deed ik met PC tools.
Aben: Maar ik zag toch geen bestanden? Geen Windows?
Van de Ven: Ik ben verwonderd. Ik weet redelijk goed dat we dit gedaan
hebben. Maar ik kan het nu niet reproduceren.
(…).
Van de Ven: we hebben kunnen identificeren dat een aantal
geheimhoudersgesprekken wel en niet gewist waren. Dat hebben we
zichtbaar kunnen maken met PC tools, dus in een Windows omgeving. Dus
het is de vraag of het Kislev 1 of 2 is geweest. Ik weet wel dat we daarvoor in
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Nijmegen zijn geweest. Op de T14 schijf konden we in de directory een ‘*’ of
een “?” zien en als je dat weghaalde, kon het gesprek weer hoorbaar worden.
Van Dreunen: Ik vroeg mij af of het systeem misschien van een andere
leverancier is geweest, omdat er leveranciers waren die Windows systemen
leverden.
Van de Ven: Nee, het was T14. We hebben toen de T14 schijf in de CEU
gestopt en dan zie je dat dat de schijf is die voor 100% (heel erg sterk)
hetzelfde is als de schijf waar we nu naar kijken.
Van den Heuvel: Tot dusver kan Hans niet aanwijzen waar de audiobestanden
staan. Dat is wel van belang, want als je een audiobestand wil vervangen of
wijzigen, dan moet je hem eerst kunnen vinden. Hans kan ook nu de
audiobestanden niet laten zien of beschrijven.
Van de Ven: Maar het is in strijd met wat we indertijd hebben gezien.”
Van de Ven is ten slotte nog gevraagd om het geluidsmateriaal van een tapgesprek
op een MO-schijf hoorbaar maken zonder gebruik van het AMS.
“Van de Ven: Dat kan niet.”
Van de Ven is gevraagd om met eenvoudige DOS-tools (PC Tools of Dr. Watson)
bestanden zichtbaar te maken en/of wijzigingen aan te brengen in de gegevens van
het Kislev 2-systeem. Van de Ven reageerde daarop:
“Ik kan er met PC Tools op dit moment niet bij. PC Tools wordt niet
ondersteund.”
Dat is opmerkelijk, omdat een Windows 95-computer aan Van de Ven ter
beschikking stond, gekoppeld aan een MO-drive. PC Tools is ook thans nog
eenvoudig van internet te downloaden en draait – ook – onder Windows 95.208

Een ander onderdeel van de demonstratie van 6 april 2017 betrof een uiteenzetting
die door Van den Heuvel is verzorgd. Van den Heuvel heeft met een disk-editor
getoond hoe een door het Kislev 2-systeem beschreven MO-schijf is opgebouwd en
hoe de audioblokken daarop kunnen worden geïdentificeerd.

208

PC Tools wordt blijkens de website van Symantec tot en met Windows 8 ondersteund. Zie
https://community.norton.com/en/forums/pc-tools-utility-faq.
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Vervolgens is nog enige tijd discussie geweest over de gegevensstructuur op MOschijven van het Kislev 2-systeem, waarbij de raadsvrouw steeds vasthield aan de
volgens haar bestaande mogelijkheid om bestandsgegevens te wijzigen.
“Van Dreunen: (…). Het wegschrijven van de audio gebeurt in het tweede deel
van de schijf, dat gebeurt niet via het operating systeem. Alleen de informatie
dat op een bepaalde sector iets weggeschreven moet worden. Het gaat niet
zo dat het van plek A naar B gaat. Je ziet niet in de audiotrack waar die voor
het laatste is beschreven. Er wordt gebruik gemaakt van een low level, er
wordt weggeschreven naar individuele sectoren. Dat is niet overschrijven.
Wat wij constateren is dat er in het audiodeel geen losse bestanden zit, de
audio wordt weggeschreven in losse blokken.
(…).
Ik heb nog nooit bestanden gezien op een Kislev 2. Ik begrijp wat hij [Koster,
D.A.] bedoelt. De schijven waar we hier naar kijken zien er op een bepaalde
manier uit. Kun je op de log bestanden iets zien? Als je low level wegschrijft,
per sector, schrijf je een blokje geluid weg. Dat is een reden waarom je geen
tijdstip ziet. Je hebt kans dat in het iRMX deel [dat is de iRMX-partitie, D.A.]
bestanden bijgeschreven worden. Dan heb ik het niet over audio, maar over
technische bestanden. Daar zou Peller gelijk in kunnen hebben. bijvoorbeeld
de creation date van een bestand. Omdat de audio raar wordt
weggeschreven, zit daar geen datum bij. Dat zijn bestandseigenschappen en
het is geen bestand.
Van der Plas: Het gaat mij om het veranderen van bestanden.
Van Dreunen: Omdat er geen audio in bestandsvorm wordt weggeschreven
kan dat dus niet.
Van der Plas: Je neemt een optical disc, je gooit wat dingen in de prullenbak
en het restant zet je over op een nieuwe OD. Kun je dan zien wanneer dat
voor het laatst is gebeurd?
Van Dreunen: Vanaf 2002/2003 maakte je gebruik van een andere
technologie, Windows NT en toen werd de audio als echte bestanden
weggeschreven, toen kon je dat zien. En als je gesprekken wiste, kon je dat
zien. In dit geval worden de audiobestanden niet als file opgeslagen en is dat
dus niet mogelijk. Als alles volgens iRMX wordt weggeschreven had dat
gekund, maar de audio wordt niet via iRMX weggeschreven.
Van der Plas: Hoe kan het dan dat Koster een gesprek kon terughalen en
zeggen dat het weg was?
Van Dreunen: Ik heb nooit in een tapkamer gezien dat je gesprekken in de
prullenbak kon gooien.
Van der Plas: Door het uit de directory te halen was het weg.
(…).
Van der Plas (tegen Van de Ven): Hoe haalde jullie die gesprekken terug?
Van de Ven: Ik ben nog steeds in verwarring hoe wij wel bestanden konden
zien.
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(…).
Aben: Kan je selectief kopiëren?
Van der Plas: Als Koster heeft gewist, is dat via het tapsysteem gedaan.
Van Dreunen: Het tapsysteem had een jukebox en je kon ook een losse schijf
in een losse MO-drive doen en dan kon je een zoekslag doen en een gesprek
te wissen.
Aben: Wat gebeurt er als er gewist wordt?
Van den Heuvel: Dan wordt de pointer verwijderd.
Van Dreunen: Dat denk ik ook.
Van den Heuvel: Om de waardes terug te schrijven moet je de generieke
velden kennen. Het NFI kon de generieke velden lezen. Op de T14 stick zaten
geen gewiste gesprekken.”
Ook tijdens de nabeschouwing na afloop van de demonstratie heeft noch Van de
Ven, noch de raadsvrouw opmerkingen gemaakt over de samenstelling van de
opgestelde apparatuur of verzoeken gedaan die strekten tot meer demonstraties.

Beschouwing en conclusie over de demonstratie van 6 april 2017

Van de Ven heeft in zijn deskundigenrapportages verscheidene ferme uitspraken
gedaan over de mogelijkheid om wijzigingen aan te brengen in bestanden die zijn
vastgelegd op MO-schijven uit het Kislev 2-tapkamersysteem. Hij heeft in 2002 naar
zijn zeggen de beschikking gekregen over MO-schijven uit de T14-zaak en hij heeft
indertijd

laten

zien

(geluids)bestanden

van

tapgesprekken

te

kunnen

‘herbenoemen’.

Op 6 april 2017 is Van de Ven andermaal de gelegenheid geboden die uitspraken
met een ‘proof of concept’ kracht bij te zetten. Van de Ven heeft daartoe toegang
gekregen tot een volmaakte kopie van een ‘rewritable’ MO-schijf uit de Baybaşinzaak, alsook een onbelemmerde toegang tot een ‘remote AMS’ c.q. ‘court evidence
unit’ (CEU), zulks overeenkomstig het verzoek van de raadsvrouw bij e-mail van 30
maart 2017. Ik citeer haar op dit punt nogmaals omdat hierover (pas later) discussie
is ontstaan:
“Ik ga er van uit dat aan Van de Ven dan dezelfde apparatuur ter beschikking
zal worden gesteld als waarover hij en Kuylman in 2002 beschikte, te weten
een originele optical disk, een optical-disk drive en een court evidence unit om
het resultaat hoorbaar te maken.”
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Ook volgens Van de Ven zelf was de door hem in 2002 naar zijn zeggen beschikbare
opstelling gelijk aan de opstelling van de demonstratie van 6 april 2017. Ik citeer
hierover uit het verslag van de demonstratie:
“Aben: In de opstelling die we hier zien? En toen heb je de audio gewijzigd en
de naam van het gesprek gewijzigd?
Van de Ven: Ja dat klopt. Dat deed ik met PC tools.
Aben: Maar ik zag toch geen bestanden? Geen Windows?
Van de Ven: Ik ben verwonderd. Ik weet redelijk goed dat we dit gedaan
hebben. Maar ik kan het nu niet reproduceren.
(…)
Van Dreunen: Ik vroeg mij af of het systeem misschien van een andere
leverancier is geweest, omdat er leveranciers waren die Windows systemen
leverden.
Van de Ven: Nee, het was T14. We hebben toen de T14 schijf in de CEU
gestopt en dan zie je dat dat de schijf is die voor 100% (heel erg sterk)
hetzelfde is als de schijf waar we nu naar kijken.”
Van de Ven heeft op de demonstratie van 6 april 2017 niet kunnen aantonen dat
de gegevens op – een volmaakte en afspeelbare kopie van – een MO-schijf uit een
Kislev 2-tapkamer (te weten die uit de Baybaşin-zaak) bestanden bevatte die zich
leenden voor wijziging op de wijze als door hem beschreven. Van de Ven heeft niet
kunnen laten zien dat de MO-schijf überhaupt geluidsbestanden bevatte, of
gegevens van tapgesprekken die in bestandsvorm zijn opgeslagen. Van de Ven
heeft niet aangetoond gegevens en/of audio te kunnen benaderen met DOS-tools
als PC Tools en/of Dr. Watson, laat staan om met behulp van die software daarin
wijzigingen te kunnen aanbrengen.
Het enige dat Van de Ven heeft gedemonstreerd is de mogelijkheid om met een
hex-editor in de ongecodeerde en eenvoudig leesbare JTS-gegevens wijzigingen
aan te brengen in de datum en het tijdstip van de aanvang van een tapgesprek.
Ongemoeid bleven echter de generieke registratiegegevens van het tapgesprek, die
– ofschoon op de MO-schijf wel degelijk aanwezig – voor Van de Ven onvindbaar
bleken. Daardoor veroorzaakte de door Van de Ven aangebrachte wijziging in de
JTS-gegevens een discrepantie tussen de gewijzigde JTS-gegevens en de
ongewijzigde generieke registratiegegevens. Een (frauduleuze) aanpassing van de
JTS-gegevens op de wijze als door Van de Ven beschreven kan dus vrij eenvoudig
worden opgemerkt door de JTS-gegevens te vergelijken met de generieke gegevens
van het desbetreffende tapgesprek.
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De waarnemingen tijdens de demonstratie van 6 april 2017 stemden daarentegen
overeen met de door mij opgesomde voorspellingen die voortvloeien uit de schets
die Van den Heuvel en Van Dreunen hebben gegeven van het Kislev 2tapkamersysteem.

Een reactie van Van de Ven en de reactie daarop van Van den Heuvel

Van de Ven heeft bij e-mail van 11 april 2017 alsnog commentaar gegeven op de
demonstratie van 6 april 2017. Hij noemde zijn commentaar: “verhelderingen”. Van
de Ven’s mededelingen stroken echter niet met hetgeen zijn demonstratie te zien
heeft gegeven.
Op de e-mail van Van de Ven heeft Van den Heuvel gereageerd bij bericht van 18
april 2017. De belangrijkste passages uit beide mails bespreek ik hier.

Van de Ven:
“1. Na het bekijken van de optical disks die tijdens de demonstratie aan mij
werden verstrekt, hebben wij gezamenlijk kunnen constateren dat het hier
M.O.-schijven betrof, welke onder het operating systeem iRMX 2.0 zijn
gecreëerd. Deze schijven bestaan uit twee (2) partities, te weten:
Partitie 1 (0 tot 9 MB). In dit blok bevinden zich de interpreteerbare
gegevens, welke we tijdens de demonstratie met behulp van een hexeditor zichtbaar hebben kunnen maken.
Partitie 2 (>9 MB tot einde schijf). Dit blok betreft het
opslagmechaniek, gebaseerd op een pointersysteem. Deze pointers
zijn zonder gebruik te kunnen maken van een AMS-systeem waarin zich
zowel een ADABAS database als ook een AVQSBC Codec bevindt, niet
herleidbaar binnen partitie 1 van de schijf.”
Deze mededelingen van Van de Ven wekken verbazing, want de kennis die hij thans
ten toon spreidt kwam niet tot uitdrukking tijdens de demonstratie, en lijkt ten dele
een herhaling van enkele uitlatingen van Van den Heuvel.
Van den Heuvel acht deze mededelingen van Van de Ven overigens voor een
belangrijk deel onjuist. Van den Heuvel reageerde op dit punt als volgt:
“De schijf is niet gecreëerd onder het operating systeem iRMX 2.0 doch de
schijf kent een iRMX schijfindeling van versie 2.0 en bevat een named iRMX
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volume. IRMX2.0 is de schijfindeling en niet de versie aanduiding van de iRMX
programmatuur.
De grootte van het eerste deel van de schijf [“9 MB”, D.A.] is afkomstig uit
mijn presentatie en was en is geen operationele kennis van Van de Ven. (…).
De betekenis van de iRMX schrijfgrootte van 9MB is blijkbaar door hem niet
begrepen.
(…).
Van de Ven heeft de gegevens niet kunnen interpreteren, hij heeft slechts
ongeordende ASCII-teksten getoond. Als hij de gegevens had kunnen
interpreteren had hij zowel het – volgens hem niet aanwezige –
masterbootrecord kunnen interpreteren (o.a. bevattende de iRMX
schijfgrootte en partitietabel) alsmede de fnode structuur in het named iRMX
volume en de inhoud van de bestanden binnen het iRMX volume.
(…).
a. De data op het tweede niet-gealloceerde deel van de schijf heeft geen
relatie met het eerste deel van de schijf. Het tweede deel van de schijf is een
door Adabas beschreven archiefvolume.
b. Op een AMS systeem bevindt zich geen AVQSBC Codec waarmee audio kan
worden afgespeeld. De AMS bevat hard- en software waarmee audio in
AVQSBC formaat kan worden gecodeerd.
(…).
b. De data in het tweede deel van de schijf is uitstekend te interpreteren ook
zonder werkend Adabas Database Management Systeem of AMS.
c. Het direct interpreteren van de opgeslagen data op de MO-schijf is immers
de conversieroute die door mij in dit project is ontwikkeld en succesvol door
de afdeling Interceptie is geïmplementeerd.209”
Ik vervolg met Van de Ven:
“3. Doordat het oude operating systeem Windows 3.1 t/m 98 niet meer wordt
ondersteund en ook de opbouw van de busstructuur niet meer met moderne
apparatuur is te herbouwen, kunnen een aantal tools zoals gebruikt in het
T14 onderzoek niet meer worden toepast. Moderne tools zoals ontstaan in de
periode van Windows 2000, Windows NT en latere releases zijn niet te
gebruiken op de oude configuratie. Het gevolg hiervan is dat de werking van
tools zoals PC tools en Dr. Watson niet meer getoond kunnen worden en de
nieuwere versie van deze tools niet toepasbaar is op het oude systeem van de
optical disks. Ik heb tijdens de demonstratie de oorspronkelijk door Martien
Kuylman en mij gebruikte en toen werkende (oude) programma’s laten zien.
Ik heb ook aangegeven waarom deze programma’s niet meer op de huidige
configuratie kunnen worden gebruikt.”
Van den Heuvel reageerde op dit punt onder meer als volgt:

209

Voetnoot D.A.: zie daarover paragraaf 6.8.
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“a. Dhr. Van Dreunen liet een werkende Windows 95 machine zien.
b. Op de door Van de Ven gebruikte laptop kan uitstekend DOS, Windows 3.1,
Windows 95 of Windows 98 worden geïnstalleerd.
(…).
a. Van de Ven heeft tijdens de demonstratie laten zien dat je uitstekend met
de moderne tools de oude data van de MO-schijf kan benaderen en de inhoud
kan veranderen.
b. Het punt is dat Van de Ven niet de kennis heeft de data te interpreteren.
En deze kennislacune is niet gerelateerd aan de beschikbaarheid van oude of
nieuwe tools.
(…).
PC-Tools en Dr. Watson zijn niet bruikbaar omdat deze programma’s de
datastructuur niet kunnen interpreteren. (…).”
Ik vervolg met Van de Ven:
“4. De informatie van partitie 1 kan door gebruikmaking van hex-editing toch
voor een groot deel zichtbaar en interpreteerbaar gemaakt worden, hetgeen
tijdens de demonstratie door mij is aangetoond.”
Partitie 1 betreft de iRMX-partitie. Van den Heuvel merkt hierover terecht op
(onderstreping mijnerzijds):
“Van de Ven heeft nu juist tijdens de demonstratie laten zien dat hij het
volume in de eerste partitie (fnode structuur en bestanden) en het
Masterbootrecord niet kan interpreteren.”
Ik vervolg met Van de Ven:
“5. Vervolgens heb ik met gebruikmaking van een standaard hex-editor (HxX)
zichtbaar gemaakt hoe de bestandsopbouw van de ter beschikking gestelde
test M.O.-schijf is. Ik heb hierbij aangegeven waar zich de JTS-headers (de IRI)
bevinden. Vervolgens heb ik zoals verzocht van een JTS-header een stukje
informatie gewijzigd, de DATTIM. De door mij gewijzigde informatie is
vervolgens op de test-schijf opgeslagen en vervolgens op de door Daan van
Dreunen opgestelde Court Evidence Unit getoond. Zichtbaar was dat de IRIgegevens uit de JTS-header inderdaad door mij waren gewijzigd. De
generieke gegevens afkomstig uit de AMS bleven ongewijzigd.
Opgemerkt dient te worden dat álle gegevens zoals opgeslagen in de JTSheader op dezelfde wijze veranderd kunnen worden zonder dat dit de werking
van het systeem beïnvloedt en zonder dat dit sporen van bewerking nalaat.”
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Van den Heuvel reageerde hierop als volgt:
“a. Blijkbaar kan Van de Ven toch met moderne tools bij de gegevens.
b. Hij kan echter de generieke gegevens niet vinden en interpreteren, dat is
de fundamentele tekortkoming in de demonstratie van de claims van Van de
Ven.
c. De generieke gegevens zijn gecodeerd opgeslagen gegevens in
tegenstelling tot de JTS-gegevens die in herkenbare ASCII-waardes
(ongecodeerd) zijn opgeslagen.”
Ik voeg hieraan toe dat juist door wijzigingen aan te brengen in de JTS-gegevens
een discrepantie ontstaat tussen enerzijds de gewijzigde JTS-gegevens en
anderzijds de ongewijzigde generieke registratiegegevens uit het AMS. Die aldus
teweeggebrachte discrepantie kan een aanwijzing van frauduleuze manipulatie
opleveren (die in dit herzieningsonderzoek niet is aangetroffen).

Ik vervolg met Van de Ven:
“6. In het plan van demonstratie, zoals voorafgaand aan mij verstrekt, was
vermeld dat er een AMS zou staan opgesteld van het type KISLEV-2. Tijdens
de demonstratie was echter een Court Evidence Unit aanwezig, welke in
tegenstelling tot het originele AMS-systeem geen ADABAS database bevat.
Evenmin was er sprake van een netwerkverbinding tussen de opgestelde
Court Evidence Unit en een AMS-systeem plus bijbehorende ADABASdatabase. Volgens Daan van Dreunen is een originele AMS van het Kislev-2
systeem ook niet meer voorhanden bij het ULI, want deze is vernietigd.
Door het ontbreken van de daadwerkelijke AMS was het daarom tijdens de
demonstratie onmogelijk om de file-directory zichtbaar te maken, welke
nodig is voor het selecteren en wissen van gesprekken conform de
beschrijving van tapkamerbeheerder Koster in 2002. Hierdoor is het ook niet
mogelijk geweest om te demonstreren hoe ook de generieke, door de AMS
zelf geproduceerde, gegevens met behulp van hex-editing gewijzigd kunnen
worden.”
Van den Heuvel merkte hierover op:
“a. De [op de demonstratie aanwezige, D.A.] Court Evidence Unit kan het
Adabas archief formaat lezen en interpreteren.
b. In de configuratie van de CEU wordt de databeveiliging niet afgedwongen
door het Adabas Database Management Systeem (DBMS). Het zou voor Van
de Ven juist een voordeel behoren te zijn als de databeveiliging is
uitgeschakeld en bovendien de data direct toegankelijk is. Als de Adabas
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DBMS draait is de data gelockt en kan door een gebruiker niet worden
benaderd.
c. De gebruikers toegangscontrole was ook inderdaad uitgeschakeld.
(…).
a. Het deel van de opmerking: “Door het ontbreken van de daadwerkelijke
AMS was het daarom tijdens de demonstratie onmogelijk om de filedirectory zichtbaar te maken”.
Dit is in strijd met zijn opmerking bij punt 1. Tweede aandachtsstreepje;
“- Partitie 2 (>9 MB tot einde schijf). Dit blok betreft het opslagmechaniek,
gebaseerd op een pointersysteem.”
b. Een pointerstructuur is fundamenteel iets anders dan een fnode structuur
die de basis van een directory structuur vormt.
c. Overigens kon van de Ven ook de fnode structuur van het iRMX volume niet
interpreteren.
(…).
a. De generieke gegevens staan gewoon op de MO-schijf, immers van de
MOschijf leest de Court Evidence Unit de generieke gegevens. Ook een AMS
in de tapkamer doet dat als de gegevens op de harde schijf en in de database
niet meer aanwezig zijn.”
Ik voeg aan de reactie van Van den Heuvel het volgende toe. Zoals ik hierboven heb
aangehaald uit een e-mail van de raadsvrouw d.d. 30 maart 2017, alsook uit het
verslag van de demonstratie, voldeed de opstelling tijdens de demonstratie precies
aan de eisen van de raadsvrouw en van Van de Ven. Opgesteld was een ‘AMS’ c.q.
‘court evidence unit’ (CEU). Voor, tijdens én onmiddellijk na afloop van de
demonstratie zijn van de zijde van de raadsvrouw en Van de Ven ter zake bovendien
géén klachten geformuleerd. De discussie speelt nu al jaren. Niet eerder dan bij
deze e-mail van 11 april 2017 heeft Van de Ven ooit laten weten dat de CEU ook
nog eens via een netwerkverbinding zou (moeten) zijn gekoppeld aan het centrale
AMS.

Van de Ven:
“Zoals door Daan van Dreunen en zijn medewerker […] tijdens de
demonstratie werd aangegeven, was de interne werking van de Kislevsystemen hen niet in detail bekend. Ook bevestigde Daan van Dreunen dat
het zonder de oorspronkelijke AMS inclusief de daarbij behorende ADABAS
database, niet mogelijk was om de file-directory zichtbaar te maken.”
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Allereerst geeft Van de Ven hier Van Dreunen onjuist weer. Van Dreunen
bevestigde niet “dat het zonder de oorspronkelijke AMS inclusief de daarbij
behorende ADABAS database, niet mogelijk was om de file-directory zichtbaar te
maken.” Van Dreunen, die voor de eeuwwisseling Kislev 2-tapkamers heeft
geïnstalleerd en in werking gesteld, heeft tijdens de demonstratie van 6 april 2017
meermalen meegedeeld dat de audio en de verkeersgegevens van tapgesprekken
door het AMS niet in de vorm van bestanden werd opgeslagen. Ook een ter plekke
nog gehoorde medewerker van Van Dreunen bevestigde dit.

Van den Heuvel over deze mededelingen van Van de Ven:
“a. Van Dreunen heeft juist aangeven dat er geen directory structuur is met
de opgeslagen gesprekken.
b. In het verslag […] pagina 18: “Van Dreunen: Ik heb nog nooit bestanden
gezien op een Kislev 2.”
c. [De medewerker van Van Dreunen] heeft de datastructuur van de schijf
wel kunnen lezen en interpreteren en converteren. Dit geeft blijk van
voldoende kennis van de opslagsystematiek op de MO-schijf.”
Ik vervolg met Van de Ven (onderstreping mijnerzijds):
“Gezien het voorgaande, wil ik benadrukken dat Kuylman en ik in 2002 wel in
staat waren om bij de file directory en de ‘gewiste’ gesprekken te komen
omdat we gebruik konden maken van een Court Evidence Unit die was
gekoppeld aan een AMS-systeem. Zo konden wij door gebruikmaking van de
undelete-functie de ‘gewiste’ gesprekken terug in de directory plaatsen.
Hetzelfde gold voor het door ons vervangen van de inhoud van een
geselecteerd gesprek door een nieuw gesprek. Dit was mogelijk door het
koppelen van een laptop aan een Court Evidence Unit die in verbinding stond
met een daadwerkelijke AMS. Deze laatste koppeling ontbrak in de opstelling
van 6 april 2017 en was volgens Daan van Dreunen ook niet meer te
realiseren.”
Ondanks dat Van de Ven op 6 april 2017 de beschikking had over de apparatuur die
hem in staat had moeten stellen tot het ontsluiten van de structuur van de
gegevens die door een Kislev 2-tapkamer zijn gearchiveerd op de MO-schijven uit
het Baybaşin-onderzoek, is hij daarin niet geslaagd.
Nu, en niet eerder dan nu, wijt Van de Ven dit aan het ontbreken van een
netwerkverbinding tussen de CEU en een centraal AMS. Van de noodzaak van een
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dergelijke koppeling heeft Van de Ven in dit al jaren slepende technische onderzoek
nog nooit eerder melding gemaakt. Overigens is er geen enkele grond om aan te
nemen dat de situatie met een dergelijke verbinding anders zou liggen, aangezien
ook dit centrale AMS volgens de beschrijving van Van Dreunen en Van den Heuvel
op iRMX draait, de audio van het tapgesprek in AVQSBC comprimeert, metadata
vastlegt in de Adabas-database, en dit alles bij archivering ophaalt en kopieert naar
de MO-schijf. De MO-schijven die op de demonstratie van 6 april 2017 voor
onderzoek gereed lagen zijn voor archiveringsdoeleinden beschreven door een
centraal AMS.

Een reactie van de raadsvrouw d.d. 26 april 2017

Bij e-mail van 26 april 2017 heeft de raadsvrouw op haar beurt het volgende aan de
discussie bijgedragen (onderstreping mijnerzijds):
“Ook wil ik er op wijzen dat in de toegezonden onderzoeksopzet van de
demonstratie staat vermeld dat ter plekke een AMS aanwezig zou zijn
teneinde Hans van de Ven in staat te stellen het een en ander te
demonstreren. Dit is in tegenspraak met hetgeen Daan van Dreunen tijdens
de demonstratie heeft uitgelegd. Er was ter plekke slechts een Court Evidence
Unit aanwezig die de met de AVQBSC Codec gecodeerde gesprekken
hoorbaar kon maken en de bijbehorende verkeersgegevens, waaronder zowel
de JTS-gegevens als de door de tapkamer toegevoegde generieke gegevens,
zichtbaar kon maken. Deze CEU kon echter niet meer worden aangesloten op
de ‘grote AMS op de hoofdlocatie’ met de centrale ADABAS database. De
centrale AMS op de hoofdlocatie is namelijk niet bewaard en rond 2001 of
2002 al vernietigd, aldus Van Dreunen (p. 3 verslag). Dit betekende dat ook
de ADABAS database niet meer toegankelijk was. Het lukte daarom Daan van
Dreunen en zijn medewerker Rachid (X) niet om de eenvoudige handeling van
‘wissen’ van gesprekken te verrichten zoals beschreven door
tapkamerbeheerder M.P.M. Koster in zijn proces-verbaal van 7 november
2002.
Er vanuit gaande dat hier geen sprake is van een ‘set up for failure’ vraag ik
me af waarom de afwezigheid van een verbinding met de centrale AMS mét
directory niet tevoren is vermeld in de onderzoeksopzet. Sterker, ik verbaas
me erover dat gegeven de kennis die bij het onderzoeksteam rond mr Aben
verondersteld mag worden, een demonstratie zonder AMS wordt
georganiseerd om te toetsen of Van de Ven in staat was de inhoud van een
gesprek te veranderen dan wel het gesprek te herdefiniëren. Het is daarbij
extra pijnlijk dat tezelfdertijd de integriteit van Van de Ven ter discussie werd
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gesteld omdat hij tot nu toe zijn oude vaardigheden niet had kunnen
demonstreren. Zoals Van de Ven zelf schreef, is dit verwijt ten onrechte.
Zonder aansluiting op de AMS en toegang tot het bestand kan dit niet. Zonder
AMS konden ook Van Dreunen en zijn technisch geschoolde medewerker het
gesprek niet wissen.”
De vrijwel onverholen suggestie dat de demonstratie van 6 april 2017 een “set up
for failure” was laat ik onbesproken. De kritiek van de raadsvrouw volgt het patroon
dat door Van de Ven bij e-mail van 11 april 2017 is uitgezet. Het volgende over de
door de raadsvrouw opgeworpen kwesties.

Allereerst is in de door mij voorgestelde demonstratieopzet geen melding gemaakt
van de afwezigheid van een AMS “mét directory” om de eenvoudige reden dat een
AMS sowieso niet beschikt over een directory als door de raadsvrouw bedoeld. De
onderzoeksopzet, die ik een week tevoren heb toegestuurd, maakte melding van
de aanwezigheid van een “audiomanagementsysteem/court evidence unit van
Comverse”. Dat gaf geen aanleiding tot vragen van de zijde van de raadsvrouw of
Van de Ven; sterker nog, deze opzet was geheel overeenkomstig eerder door de
raadvrouw en Van de Ven geformuleerde mededelingen en wensen, die ik
hierboven heb aangehaald.

Juist is dat het onderzoek van 6 april 2017 de mogelijkheid heeft opengelaten dat
een centraal AMS, in tegenstelling tot het ‘remote’ AMS c.q. CEU dat/die op de
demonstratiedag ter beschikking stond, in staat is om tapgesprekken met een
wisfunctie te ‘wissen’.210 Volgens Van Dreunen en Van den Heuvel, wier
mededelingen over de architectuur van de Kislev 2-tapkamer telkens juist zijn
gebleken, houdt ‘wissen’ het verwijderen van de desbetreffende pointer in. Daarna,
zo begrijp ik, kunnen de gegevens (op de harde schijf van het AMS) mogelijk worden
210

Volgens een faxbericht van Comverse aan rechercheur Van Tent d.d. 3 augustus 2001 beschikte
ook het centrale AMS (van de Nijmeegse Kislev 2-tapkamer) niet over de mogelijkheid van wissen. Ik
citeer:
“Alle informatie die binnenkomt in het systeem wordt digitaal opgeslagen op harddisks. Deze
informatie is dan maar voor beperkte tijd opvraagbaar. Dit varieert van enige dagen tot enige weken
(afhankelijk van de drukte op het systeem). Tevens wordt deze informatie tegelijkertijd op Optical Disk
opgeslagen. Dit is bedoeld om de informatie veilig te stellen voor de lange termijn.
Zowel de informatie die is opgeslagen op de tijdelijke opslag als de informatie die is opgeslagen op de
Optical Disks kan niet door de gebruiker worden verwijderd. Deze mogelijkheid is binnen uw systeem
namelijk niet als zodanig geconfigureerd.”
Een kopie van deze fax heb ik niet eerder dan op 6 februari 2017 om 22.22 uur van Van de Ven
ontvangen. De mail van 6 februari 2017 met bijlagen heb ik de volgende dag doorgestuurd naar de
raadsvrouw.
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overschreven. Dit wissen, indien al mogelijk, leidt echter nog niet tot de
mogelijkheid van het door de raadsvrouw bedoelde ‘herbenoemen’ of
‘herdefiniëren’, dat wil zeggen: het aanbrengen van zodanige wijzigingen in de
gegevens van een tapgesprek dat ouder geluidsmateriaal kan doorgaan voor meer
recent materiaal. Bij een DOS/Windows-omgeving en onbeveiligde tapkamersoftware zou een dergelijk opzet wellicht tot de mogelijkheden behoren. De digitale
Kislev 2-tapkamer van Comverse slaat de gegevens, zoals gezegd, niet op in
bestandsvorm. Het betreft de opslag van ruwe data met een pointerstructuur.

De raadsvrouw merkt nog op “dat ook de ADABAS database niet meer toegankelijk
was.”
Die mededeling is echter niet relevant. De generieke gegevens en de JTS-gegevens
die op de ‘court evidence unit’ (CEU) werden getoond waren immers opgeslagen in
het eerder besproken Adabas-formaat. De CEU kon dit formaat omzetten in
begrijpelijke gegevens, alsook het geluidsmateriaal hoorbaar maken. De CEU is
klaarblijkelijk geëquipeerd met software die overweg kan met het door Adabas
geschreven dataformaat.

Naschrift: nogmaals een reactie van de raadsvrouw. Het vijfde aanvullend
herzieningsverzoek

Ik citeer de raadsvrouw in het vijfde aanvullend herzieningsverzoek d.d. 12 juni
2017:
“Met deze demonstratie van 6 april 2017 is aangetoond dat de door Koster
beschreven toegang tot de directory van de tapkamer en het daarin
‘eenvoudig’ manipuleren van gegevens, niet meer mogelijk is vanwege
vernietiging van de hoofd-AMS [het centrale audiomanagementsysteem,
D.A.] met aangekoppelde database. Het verklaart ook waarom de AG bot
ving toen hij op 12 september 2016 probeerde de ‘remote AMS/CEU’ zoals
opgesteld door Van Dreunen in Driebergen te bedienen met ‘DOScommando’s. Anders dan de productbeschrijving van Comverse Technology
Inc. indertijd beloofde - The Operator Workstation (to access and manipulate
the data stored in the AMS) consists of a standard PC computer, [that] runs
under microsoft/Windows — lukte het de AG niet met DOS-commando’s
toegang tot de AMS te krijgen. De toegang tot de AMS vanuit de werkstations
verliep immers via de database van de hoofdcomputer, die al vele jaren
geleden bleek te zijn vernietigd.
369
Onderdeel 6. De tapkamer

Conclusie inzake 11-02065 H

Het verklaart tevens waarom de deskundige Van de Ven tijdens de
demonstratie op 6 april 2017 niet in staat was de file-directory zichtbaar te
maken, “welke nodig is voor het selecteren en wissen van gesprekken
conform de beschrijving van tapkamerbeheerder Koster in 2002”. Net zo min
als ‘X’ en Van Dreunen kon Van de Ven bij het Data Management Subsysem
(DBS) van de hoofd-AMS komen, omdat dit niet meer bestond. En dat was nu
juist het systeem via welke indertijd opgeslagen informatie en loggegevens
konden worden gewijzigd.”211
Anders dan de raadsvrouw ingang wil doen vinden heeft Koster, in 2002 de
tapkamerbeheerder te Nijmegen, niet beschreven hoe gegevens ‘eenvoudig’
kunnen worden gemanipuleerd na toegang tot de directory van de tapkamer.
Koster beschreef in 2002 uitsluitend hoe “het wissen van de gesprekken van de
optical disks (…) plaats [vond] door het verwijderen van de toegang tot deze
gesprekken door de voice file manager (VFM) waardoor deze gesprekken niet meer
met betrekkelijk eenvoudige programmatuur te achterhalen zijn.”212 Deze methode
ligt echter niet binnen de mogelijkheden van de tapkamerbeheerder indien de
wisfunctie afwezig is of is geblokkeerd.213 Dat houdt geen verband met de
afwezigheid van een exemplaar van een centraal audiomanagementsysteem (AMS)
dat rond de eeuwwisseling in gebruik was.

Dat ik er op 12 september 2016 niet in slaagde om met DOS-commando’s toegang
te krijgen tot het AMS wordt veroorzaakt doordat het AMS (zowel centraal als
decentraal/’remote’) niet draait op een Windows/DOS-omgeving. Het AMS draait
uitsluitend op iRMX. Op iRMX-commando’s reageerde het AMS wél adequaat. Het
is mij overigens niet duidelijk op basis waarvan de raadsvrouw volhoudt dat de
toegang tot het centrale AMS “immers” liep via de database. Die uitspraak is
ongefundeerd.

Op de productbeschrijving (van de Kislev 2-tapkamer) van Comverse, en hetgeen
die productbeschrijving “beloofde” kom ik hieronder in paragraaf 6.9 tot in detail
terug.

211

Vijfde aanvullend herzieningsverzoek d.d. 12 juni 2017, p. 47.
Proces-verbaal van M.P.M. Koster van 7 november 2002, p. 1 onderaan, o.a. gevoegd als bijlage 5
bij Van de Ven, reactie d.d. 8 oktober 2015 op de rapportage van Van den Heuvel.
213 Zie nogmaals het in een vorige voetnoot aangehaalde faxbericht van Comverse aan rechercheur
Van Tent d.d. 3 augustus 2001 beschikte ook het centrale AMS (van de Nijmeegse Kislev 2-tapkamer)
niet over de mogelijkheid van wissen.
212
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Ten slotte benadruk ik andermaal, dat Van de Ven, die naar zijn zeggen bekend is
met het Kislev 2-tapkamersysteem, ten behoeve van zijn technische demonstratie
meedeelde genoeg te hebben aan een “CEU zoals deze in de in de raadkamer
aanwezig was. Dat maakt geen verschil voor onze uitkomst. Alleen met behulp van
deze apparatuur kon en kan de AVQSBC code waarmee de gesprekken waren
opgeslagen worden gedecodeerd.”214

Conclusie over de demonstraties in 2014, 2015 en 2017

Binnen het kader van het herzieningsonderzoek is Van de Ven driemaal de
gelegenheid geboden te demonstreren dat en op welke wijze hij erin zou zijn
geslaagd om wijzigingen aan te brengen in gegevens die door de digitale Kislev 2tapkamer van Comverse waren opgeslagen, zulks overeenkomstig zijn bewering dat
hij daartoe in staat was in 2002, toen hem een soortgelijke gelegenheid zou zijn
geboden in de digitale tapkamer van Comverse te Nijmegen. Allereerst is hem
daartoe op 8 mei 2014 een werkende tapkameropstelling met een
audiomanagementsysteem (AMS) van Comverse, waarvan de authenticatie naar de
database was uitgeschakeld, een beheers-pc en een uitluisterfaciliteit beschikbaar
gesteld. In de tweede plaats is hem daartoe op 9 februari 2015 een USB-stick ter
beschikking gesteld met daarop kopie-gegevens van een MO-schijf (T14) afkomstig
van een Kislev 2-tapkamer. In alle gevallen zou hij overeenkomstig zijn bewering in
staat moeten zijn geweest om gegevens interpreteerbaar te maken én te wijzigen.
Niettemin heeft hij geen bewijs voor zijn claims kunnen leveren.
Ten slotte heeft Van de Ven op 6 april 2017 de gelegenheid gehad om door een
‘proof of concept’ zijn woorden kracht bij te zetten in een opstelling die conform
zijn eigen mededelingen voldeed aan de opstelling waarin hij in 2002 naar zijn
zeggen (thans echter in raadkamer) in staat zou zijn geweest om audiobestanden
van gewijzigde bestandsgegevens te voorzien. Hierin is Van de Ven andermaal niet
geslaagd.

214

Reactie Van de Ven d.d. 28 februari 2017.

371
Onderdeel 6. De tapkamer

Conclusie inzake 11-02065 H

Deze conclusie vormt een sterke indicatie dat de ‘hack’ van de tapkamer in
Nijmegen in 2002, dan wel elders in 2002, in werkelijkheid niet heeft
plaatsgevonden. Deze conclusie staat in een uiterst moeizame verhouding met de
(overigens niet onderbouwde) uitspraken van Van de Ven.
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6.8. Heeft Van den Heuvel überhaupt AVQSBC ontsloten?

Inleiding

Ik kom terug op een onderwerp waarover hierboven al is geschreven. In paragraaf
3.3 beschreef ik onder meer de noodzaak van een – rechtstreekse – ontsluiting van
geluidsmateriaal dat afkomstig is van een (digitale) Kislev 2-tapkamer van
Comverse, dat wil zeggen: zonder gebruik te maken van de apparatuur van
Comverse. Langs die weg kan het onderzoeksmateriaal rechtstreeks worden
verkregen en worden artefacten die het gevolg (kunnen) zijn van één of meer D/Aconversies vermeden.215
In paragraaf 6.4 is meer specifiek weergegeven op welke wijze Van den Heuvel het
geluidsmateriaal dat afkomstig is van die digitale tapkamer naar zijn eigen
beschrijving heeft ontsloten zonder gebruik te maken van apparatuur van
Comverse. Zoals daar (door Van den Heuvel) toegelicht, wordt de audio van een
tapgesprek (de ‘call content’) door Comverse weggeschreven in een ‘proprietary
codec’ genaamd AVQSBC. Het was in dit herzieningsonderzoek een grote uitdaging
om de in dat formaat opgeslagen gegevens interpreteerbaar en hoorbaar te maken
zonder gebruik van de apparatuur van Comverse.

Ik kom thans terug op dit onderwerp omdat Van de Ven niet eerder dan bij e-mail
van 14 augustus 2015 (dus bij afsluiting van het technisch onderzoek) met
antwoorden op vragen van de raadsvrouw is gaan betwisten dat Van den Heuvel
AVQSBC überhaupt heeft ontsloten.216 Ik citeer uit deze antwoorden van Van de
Ven op vragen van de raadsvrouw:
“4.
Is de Comverse Codec AVQSBC nu wel of nu niet gebroken door de
heer Van de Heuvel, dan wel door mensen van zijn team?
Nee, dat is Van de Ven [voor de duidelijkheid: dat is hijzelf, D.A.] in ieder geval
nooit meegedeeld.

215

Zie voor die keuze mijnerzijds, paragraaf 3.3, onder ‘De gegevensdragers met geluidsmateriaal en
het onderzoeksmateriaal’.
216 Zoals gezegd is deze tekst opgenomen in een bestand genaamd “antwoorden” dat door Van de
Ven bij e-mail van 14 augustus 2015 is toegezonden aan de begeleidingscommissie. Het bestand is
bovendien als bijlage 8 gevoegd bij het eindrapport d.d. 31 augustus 2014 van Van de Ven. De vragen
zijn afkomstig van de raadsvrouw.
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5.
Als de codec niet gebroken is, hoe zijn de gesprekken van de optical
disc dan in wav.file overgezet?
Dit is in feite simpel. Als de codec niet gekraakt is, is het niet mogelijk het
originele materiaal te reconstrueren. Dan is er maar één andere methode,
namelijk dat middels een nog bestaande AMS of Court Evidence Unit de
oorspronkelijke informatie wordt teruggewonnen.
Op 8 mei 2014 is op suggestie van Van de Ven – omdat Van den Heuvel de
codec niet bleek te kunnen kraken (= middels reverse engineering inzichtelijk
te maken) – een in Driebergen aanwezige Court Evidence Unit (CEU) ingezet
(…).”

Van de Ven’s wetenschap van de ontsluiting van AVQSBC

Het antwoord van Van de Ven (op vraag 4) dat hem nooit is medegedeeld dat Van
den Heuvel AVQSBC heeft ontsloten, is raadselachtig. De ontsluiting van AVQSBC is
aan Van de Ven namelijk wel degelijk meegedeeld. Ik citeer bijvoorbeeld uit het
verslag van de bijeenkomst van de begeleidingscommissie (waarbij Van de Ven
aanwezig was) van 9 februari 2015 (onder 4, onderstreping mijnerzijds):

“Mevr. Van der Plas merkt op dat dhr. Van den Heuvel al maanden met de
MO disk aan het werk is en dhr. Van de Ven nog steeds niet. Dhr. Van den
Heuvel trok immers al conclusies met betrekking tot de MO disk tijdens de
bijeenkomst van 05 december 2014. Dhr. Van den Heuvel merkt op dat er ook
andere gesprekken voor conversie en testen zijn aangevraagd en dat toen
naar technische aspecten is gekeken. Volgens mevr. Van der Plas gingen die
conclusies over meetresultaten en dat zij zich in dat kader afvraagt waarom
dhr. Van den Heuvel de MO disk wel had en dhr. Van de Ven niet. Dhr. van
Dreunen merkt op dat er al eerder wat gesprekken zijn vrij gegeven en dat
niet duidelijk was welke gesprekken dat waren. Die gesprekken moesten van
AVQSBC naar WAV worden geconverteerd en dhr. Van den Heuvel heeft een
tool waarmee hij dit kon doen. In november 2014 heeft hij een aantal
gesprekken geconverteerd. Dhr. Van den Heuvel heeft van dhr. Van Dreunen
alleen ruwe data gekregen en dhr. Van den Heuvel heeft die data,
geconverteerd, weer terug gegeven.”
Van de Ven heeft nooit bezwaar gemaakt tegen deze passage in het verslag. Dat
Van den Heuvel AVQSBC had ontsloten leek Van de Ven ook niet te zijn ontgaan op
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11 mei 2014, getuige zijn eigen mededelingen in een e-mail van die datum, waaruit
ik andermaal citeer. Zie met name punt 4 (onderstreping mijnerzijds):
“Stand van zaken op dit moment:
Uit het onderzoek zoals dit tot op heden is uitgevoerd, voornamelijk door de
groep van Bas van den Heuvel, kunnen een beperkt aantal conclusies
getrokken worden:
1. (…)
2. (…)
3. De groep Van den Heuvel heeft kans gezien om de structuur van de MO
(Magnetisch Optische) schijven te analyseren, inzichtelijk te maken en te
reconstrueren.
4. De groep Van den Heuvel heeft ook een methode gevonden voor het
reconstrueren van de op de MO-schijven opgeslagen meta-gegevens en
om de bijbehorende audio te realiseren en exporteerbaar te maken.
Algemene conclusies welke uit het werk en onderzoek van de groep Van den
Heuvel getrokken kunnen worden:
•
(…)
•
Het in het Kislev-systeem opgeslagen audio-materiaal is de meest
originele representatie van de audio zoals in genoemde zaak gebruikt.”217
Er zijn dus meer redenen om aan te nemen dat de mededeling van Van de Ven, te
weten dat hem nooit zou zijn meegedeeld dat de Comverse-codec AVQSBC door
Van den Heuvel is ontsloten, bezijden de waarheid is.218 Daardoor rijst tevens de

217

Van de Ven, e-mailbericht d.d. 11 mei 2014, bijlage 8 bij zijn eindrapport van 31 augustus 2015. Ik
heb enkele evidente verschrijvingen verbeterd. Uit deze mail heb ik hierboven in paragraaf 6.7 al
eerder en meer volledig geciteerd. Onderstreping (dit keer) mijnerzijds, D.A.
218 Ik wijs in deze voetnoot ten overvloede nog op een passage uit een door Van de Ven opgemaakte
‘Stand van zaken’ van 15 november 2013, aan de begeleidingscommissie toegezonden op 18
november 2013. Op dat moment had Van de Ven zich klaarblijkelijk nog geheel verenigd met het
oordeel en de bevindingen van Van den Heuvel. Ik citeer Van de Ven (vetgedrukt in origineel):
“Het bedrijf Comverse gebruikt voor de opslag van communicaties op hun MO-schijven systeem een
eigen codec en compressie-algoritme.
Binnen het huidige onderzoeksproject heeft de groep Bas van den Heuvel in samenwerking met Daan
van Dreunen succesvolle resultaten geboekt voor wat betreft het ontwikkelen van een extern systeem
voor het uitlezen van de informatie zoals deze op de MO-schijven is opgeslagen.
Deze uitgelezen informatie kan nu in een bruikbaar audio-formaat gepresenteerd worden.
Hierdoor is men niet meer afhankelijk van de nog door Comverse beschikbaar te stellen uitluister-unit.
De CDR’s (verkeersgegevens) die bij de communicaties horen zijn ook op de MO-schijven opgeslagen.
De onderzoeksgroep heeft op basis van “reverse software engineering” kans gezien om een volledige
uitluister-unit te realiseren en ook de MO-schijven te ontsluiten, zodanig dat de CDR’s
(verkeersgegevens) interpreteerbaar geworden zijn en de CC’s (inhoud) hoorbaar gemaakt kunnen
worden.
Deze unit is essentieel voor het uitvoeren van het signaal-analytisch onderzoek omdat het mogelijk
wordt om, als de unit goed werkt, de op de MO-schijven opgeslagen communicaties interpreteerbaar
te maken om ze vervolgens op basis van signaal-analyse te onderzoeken.
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vraag waarom Van de Ven niet eerder dan op 14 augustus 2015 kenbaar heeft
gemaakt dat hem de rechtstreekse ontsluiting van AVQSBC “in ieder geval nooit [is]
meegedeeld”, terwijl hij wist dat dit in het herzieningsonderzoek een belangrijk
issue was. Het eventuele misverstand leent zich gemakkelijker voor opheldering
tijdens het onderzoek, dan pas bij of na afsluiting van het onderzoek.

Demonstratie I: het geluidsmateriaal

Zoals gezegd wordt het geluidsmateriaal, de ‘call content’ (CC), oftewel de audio
van de tapgesprekken in het Kislev 2-tapkamersysteem in AVQSBC-codec
gearchiveerd op MO-schijven. Om mijzelf ervan te vergewissen dat Van den Heuvel
de AVQSBC-codec daadwerkelijk had ontsloten en zo ja, op welke wijze “de meest
originele presentatie van de audio” was verkregen, heb ik mij op 6 april 2016
begeven naar het gebouw van de Landelijke Eenheid van de Nationale Politie te
Driebergen.

Mij is toen en daar door Van Dreunen en een medewerker van Van den Heuvel een
demonstratie gegeven van de ontsluiting van in AVQSBC gecodeerd
geluidsmateriaal zonder het gebruik van apparatuur van Comverse (Verint).
De gang van zaken (die tevens op een groot beeldscherm was te volgen) bleek
inderdaad overeen te komen met de mededelingen daarover van Van Dreunen219
en Van den Heuvel,220 met dien verstande dat de transmissie van audiogegevens
van de een naar de ander dit keer niet via een beveiligde internetverbinding en met

Tevens is het interpreteerbaar maken van de CDR’s (verkeersgegevens) gerealiseerd en dit betekent
dat het mogelijk is om de CDR’s met alle gegevens die hierin besloten zijn (datum/tijd, beller/gebelde,
locatie, IMSI, IMEI etc.) in een databasesysteem te presenteren en dat CDR’s zo op alle mogelijke
manieren doorzoekbaar en sorteerbaar gemaakt zijn.
In de periode van 1990 tot 2000 werd er door de firma Comverse binnen de tapkamers gebruik
gemaakt van het IRMX-2 systeem om zo de opslagcapaciteit van de gebruikte systemen met een aantal
factoren te kunnen vergroten.
Voor zover ik tot op heden begrepen heb, wordt in de onderhavige systemen gebruik gemaakt van het
Adabas file systeem.
De uitdaging is om als eerste de software af te maken waarmee het mogelijk is de informatie zoals
deze op de MO-schijven is opgeslagen volledig te ontsluiten. Deze ontsluiting heeft betrekking tot
al de op de MO-schijf opgeslagen informatie, database structuur, CDR’s, controle strings, JTSprotocol en audio (CC). Op het moment dat deze software gereed is, is het mogelijk de gekopieerde
MO-schijven op zowel verkeersgegevens als audio te onderzoeken en te analyseren.”
219 Zie Van Dreunen, Verslag inbeslagneming, bewaring en omzetting van de gegevens naar de WAVbestanden d.d. 1 februari 2016, zoals geciteerd in paragraaf 3.3, onder ‘onderzoeksmateriaal’.
220 Zie de beschrijving hierboven in paragraaf 6.4 (“De architectuur van de digitale Kislev 2-tapkamer
volgens Van den Heuvel”), onder ‘De ontsluiting van AVQSBC’.
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versleutelde bestanden plaatsvond, maar door het simpelweg overhandigen van
een USB-stick over de tafel heen.

Ik heb in de tweede plaats het resultaat van deze rechtstreekse ontsluiting
bestudeerd door het aldus verkregen WAV-bestand te beluisteren en het daarin
opgeslagen geluidsmateriaal met Sonic Visualiser zichtbaar te maken. Bovendien
heb ik het geluidsbestand op deze punten vergeleken met een (tweede) WAVbestand van de geluidsopname van hetzelfde tapgesprek dat was verkregen mét
gebruik van de apparatuur van Comverse. Die apparatuur bestond uit een
decentraal (‘remote’) AMS met opschrift “Efrat AudioDisk”, waarop een
werkstation met audio-unit was gepositioneerd.221
Dit tweede geluidsmateriaal had – anders dan het eerste (rechtstreeks verkregen)
geluidsmateriaal – wél een dubbele A/D-conversie ondergaan. Het verschil was
zowel hoorbaar als zichtbaar. Het geluidsbestand dat afkomstig was van de
apparatuur van Comverse bevatte duidelijk hoorbaar meer ruis en vervorming,
hoewel de ruis met de equalizer van het AMS enigszins kon worden gereduceerd.
De gevisualiseerde ‘golfvorm’ van het Comverse-geluidsbestand was bij
signaalanalyse duidelijk zichtbaar minder ‘strak’, en bevatte meer ‘uitlopers’ en
onregelmatigheden.

Aantekening verdient dat het decoderen en hoorbaar maken van in AVQSBC
gecodeerd geluidsmateriaal zonder toepassing van de apparatuur van Comverse
(Verint), nog niet betekent dat Van den Heuvel het mogelijk heeft gemaakt om
gegevens in AVQSBC te coderen dan wel wijzigingen aan te brengen in gegevens
die reeds in AVQSBC zijn gecodeerd. Van den Heuvel stelt dat hij daarin niet is
geslaagd. Het coderen van audio lukt klaarblijkelijk alleen met daartoe
geconstrueerde hardware in het AMS van de centrale Kislev 2-tapkamer. De
techniek om AVQSBC hoorbaar te maken verschilt in essentieel opzicht van de

221

Zie paragraaf 6.11 voor een meer uitgebreide beschrijving van deze apparaten. Het is ook dit
apparaat dat op de demonstratie van 6 april 2017 aan Van de Ven beschikbaar was gesteld.

377
Onderdeel 6. De tapkamer

Conclusie inzake 11-02065 H

techniek die wordt toegepast om in AVQSBC te coderen. Coderen en decoderen
vormen geen spiegelbeeldige processen.222, 223

Demonstratie II: de gespreksgegevens

Van den Heuvel heeft mij een demonstratie gegeven van de techniek waarmee de
in een Adabas-databasesysteem224, 225 opgeslagen gespreksgegevens (tevens)
worden bewaard op MO-schijven. Hiervan geef ik het volgende verslag.
222

Zie allereerst Van den Heuvel, achtergrondrapport, hoofdstuk 3, p. 32-34: “Sterkere compressie
van het signaal is mogelijk hetzij door de datastroom te comprimeren, zoals dat ook kan met
computerbestanden (ZIPpen), hetzij door gebruik te maken van een psycho-akoestisch model en een
codetabel of codefunctie. (…). De familie van codecs gebaseerd op CELP zijn een voorbeeld van het
toepassen van psycho-akoestische modellen. (…). Code-excited linear prediction (CELP) is een
bijzondere compressiemethode voor geluid. Bij CELP wordt een geluidsbibliotheek gemaakt van kleine
stukjes golfpatroon die bij het afspelen een vergelijkbare geluidsbeleving opleveren als het
oorspronkelijke geluid bij de luisteraar. In feite wordt het spectrogram nagebouwd met zo min mogelijk
verschillende stukjes golfpatroon. Deze benadering staat ook bekend als audiosynthese. (…).” Zie
vervolgens:
Van den Heuvel, achtergrondrapport, hoofdstuk 5, p. 8: “Een heel elegant voorbeeld van coderen als
beveiliging treedt op als gebruik wordt gemaakt van compressie met behulp van audiosynthese, de
CELP-methode zoals beschreven in hoofdstuk 3.
Bij CELP-achtige coderingsroutines is de routine die codeert ongelijk aan de routine die decodeert. In
combinatie met een grote coderingsruimte (codeboek) is het onmogelijk de data te ontsluiten zonder
dit codeboek te kennen.
Omdat bovendien bij CELP de routine voor het schrijven anders is dan voor het lezen kan iemand die
de audio hoorbaar kan maken (decoderen) nog niet de audio coderen. Dit is de kern van de met
AVQSBC gecodeerde audio-opslag van de eerste generatie digitale tapkamers.” (Onderstreping
mijnerzijds).
223 De in de hoofdtekst en in de vorige voetnoot weergegeven mededelingen van Van den Heuvel heb
ik op aannemelijkheid getoetst door literatuuronderzoek. Mijn conclusie is dat Van den Heuvel hier
absoluut geen onzin uitkraamt.
Zie over datacompressie algemeen (naast Wikipedia Engels en Nederlands) onder veel meer:
S.W. Smith, The Scientist and Engineer’s Guide to Digital Signal Processing, San Diego: California
Technical Publishing 1999, p. 481-502;
J.F. Pane & L. Joe, Making Better Use of Bandwidth. Data Compression and Network Management
Technologies, Santa Monica: Rand 2005, p. 7-23;
Zie (diepgaand) D. Salomon & G. Motta, Handbook of Data Compression, London: Springer 2010,
waarvan meer specifiek over CELP: p. 991.
Over CELP (naast Wikipedia Engels):
M.R. Schroeder & B.S. Atal, Code-Excited Linear Prediction (CELP): High-quality speech at very low bit
rates’, Proceedings of the IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing
(ICASSP) 1985, p. 937-940;
J.-M. Valin, Speex: A Free Codec For Free Speech (paper), Australian National LINUX Conference 2006
(internetpublicatie).
Over AVQSBC heb ik geen vakliteratuur gevonden.
224 Van den Heuvel deelde mij ter toelichting mede dat in de digitale Kislev 2-tapkamer een Adabas
Database Management Systeem (DBMS) op een (externe) MicroVax draaide, met een ‘operating
system’ genaamd VMS. Niet alle velden uit de Adabas-database (die wordt beheerd door het Adabas
DBMS), zijn geëxporteerd. De Adabas DBMS heeft intern uitgebreide faciliteiten om de integriteit van
de opgeslagen data te garanderen en zelfs eventueel cryptografisch te versleutelen. Ook het VMS‘operating system’ staat bekend om de uitstekende en zeer uitgebreide beveiligingseigenschappen
die nauwelijks, zelfs niet door een beheerder, zijn uit te schakelen, aldus telkens Van den Heuvel.
225 In deze conclusie gebruik ik de termen ‘database’ en ‘databasesysteem’ nogal eens door elkaar,
waar ik in essentie een ‘databasemanagementsysteem (DBMS) bedoel. “Met een
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De naar de MO-schijven geëxporteerde Adabas-data beslaan drie tabellen,
overeenkomstig de reeds eerder gegeven beschrijving daarvan door Van den
Heuvel.226 Die drie tabellen zijn:
(1).

‘call detail records’ (CDR’s);

(2).

audioheaders;

(3).

audio-sub-headers.

De ‘call detail records’ (CDR’s) bevatten in de eerste plaats de bij de meeste
procesdeelnemers welbekende verkeersgegevens die behoren bij een specifiek
tapgesprek, zoals datum/tijd, de desbetreffende telefoonnummers (a-nummer en
b-nummer), en de cell-id (ook wel ‘mastgegevens’ genoemd). Dit betreffen de
verkeersgegevens die in navolging van de justitiële tapinterface specificatie (JTS)227
bij wege van een ‘JTS-burst’ worden uitgeleverd aan de tapkamer, en daarom ook
wel ‘JTS-gegevens’ worden genoemd. Deze verkeergegevens worden als
additioneel

datablok

opgeslagen

in

het

Adabas-databasesysteem. Deze

verkeersgegevens (JTS-gegevens) dragen als zodanig echter niet bij aan de werking
van de Kislev 2-tapkamer en het daarmee uitgevoerde tapproces. Waarschijnlijk
mede om die reden zijn deze gegevens – in tegenstelling tot de hierna beschreven
datastructuur – niet gecodeerd en/of beveiligd, aldus Van den Heuvel.

In de tweede plaats, en dat is voor de werking van de Kislev 2-tapkamer wél
cruciaal, bevatten de CDR’s tevens de aan de tapgesprekken gekoppelde metadata
die intern in het systeem worden gebruikt, bijvoorbeeld (ook) via welk tapkanaal
het tapgesprek is ontvangen (de tap-lijn) en op welk tijdstip.228 De complete
Adabas-datastructuur is onderling gerelateerd en mathematisch gekoppeld aan de
AVQSBC-gecodeerde audioblokken. Die Adabas-datastructuur is – derhalve –

databasemanagementsysteem (DBMS) wordt een systeem aangeduid dat als database opgeslagen
gegevens ontsluit, bewaakt en beheert. Een database bestaat soms uit drie onderdelen: de opgeslagen
gegevens (in één of meer bestanden), het programma waarmee de gegevens worden onderhouden
(DBMS) en eventueel de gebruikersomgeving (client) die het gebruikers mogelijk maakt om de
gegevens te behandelen.” Zie het Wikipedia-lemma hierover.
226 Zie Van den Heuvel, achtergrondrapport, hoofdstuk 10, p. 56 e.v. Een samenvatting daarvan heb
ik gegeven in paragraaf 6.4 hierboven.
227 Zie daarover uitgebreid paragraaf 4.4 van deze conclusie.
228 Dit betreffen de zogeheten generieke gegevens’ of ‘generieke registratiegegevens’, zoals
besproken in paragraaf 6.7, in de subparagraaf over de demonstratie van 6 april 2017.
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onontbeerlijk voor het reproduceren van een tapgesprek met verkeersgegevens uit
de afzonderlijke audioblokken en de CDR’s.
De tabel ‘audioheader’ vormt voor ieder afzonderlijk tapkanaal een keten van
opnames en niet-opnames, in de vorm van een ‘eindtijd vorige audioregistratie’
(starttijd), ‘eindtijd huidige audioregistratie’, het gebruikte en gealloceerde aantal
audioblokken, etc. Indien méér dan 72 audioblokken worden gebruikt, bevat die
tabel een verwijzing naar het volgende audioheader-blok voor deze
gespreksregistratie.
De audio-sub-headers bevatten voor elk audioblok de bij de registratie toegepaste
technische instellingen, zoals kanaal, sturing, AGC (automatic gain control), en de
info over de toegepaste codec.229

Van den Heuvel liet zien dat de CDR-tabellen in een Adabas-databasesysteem
gecodeerde velden bevatten, alsook velden met een externe referentie, meestal in
combinatie.230 Een voorbeeld is het datum/tijd-veld dat gedecodeerd moet worden
en vervolgens gecombineerd met een extern gedefinieerde basis-datum/tijdstip
teneinde daaruit het werkelijke tijdstip te herleiden.
Het Adabas-systeem bevat een groot aantal velden die verwijzen naar instellingen
van het systeem en die samenhangen met de gebruikte configuratie. Zonder inzicht
in de configuratie zijn veel velden voor degene met toegang in het Adabasdatabasesysteem betekenisloos. Dat een audioblok is gecodeerd in bijvoorbeeld
AVQSBC, wordt aangegeven in een tabel, te weten in de al genoemde ‘audio-subheader’. De precieze betekenis van de codec-aanduiding is zelf niet aanwezig op de
MO-schijf.

De aan mij gegeven demonstratie laat zich niet beter samenvatten dan met
voorgaande tekst. Het herkennen van de records en de velden, en vervolgens het
ontcijferen van de betekenis van de gecodeerde velden is, naar ik heb
geconstateerd, allerminst eenvoudig. Een en ander gaat de kennis van de

229

Van den Heuvel deelde desgevraagd ter toelichting mede dat een Kislev-tapkamer tijdens een
gespreksregistratie van codec kan wisselen, bijvoorbeeld om fax- en modemtransmissies
ongecomprimeerd op te slaan.
230 Van den Heuvel lichtte nader toe: In een Adabas-database zijn de data gescheiden van de
technische databeschrijving. Een database-tabel behelst dus (slechts) een verzameling bytes. Die
bytes moeten eerst tot record en velden worden ontsloten. De variabele recordlengte is hierbij een
complicerende factor. De databeschrijving is niet aanwezig bij de export van de data naar een MOschijf.
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gemiddelde gebruiker van een Adabas-databasesysteem verre te boven. Het is op
hoog-technisch niveau niet uitgesloten, maar het daadwerkelijk ontcijferen van
gegevens van tapgesprekken die zijn opgeslagen in een Adabas-databasesysteem
is geen sinecure en heeft veel overeenkomsten met geavanceerde cryptoanalyse.
In de eerste plaats moet inzicht worden verkregen in de datastructuur. Dat Adabas
gebruik maakt van records met verschillende lengtes, compliceert het geheel.
Vervolgens moeten de velden in een tabel worden geïdentificeerd, gecodeerd en
geïnterpreteerd, en de relatie tussen de tabellen (datastructuren) worden
doorgrond. Records vormen aaneengesloten ketens. Sommige records beschrijven
zoals gezegd via mathematische formules de referentie naar de audioblokken.

Bij dit alles is van belang om te weten dat die audioblokken uitsluitend een
afspeelbaar tapgesprek produceren indien zij op juiste volgorde zijn geassembleerd
tot een keten en per individueel audioblok met de juiste codec-codes. Reeds het
aanbrengen van geringe wijzigingen kan de audioblokken onbruikbaar maken.

De gemiddelde procesdeelnemer staat vaak een beeld voor ogen dat aansluit bij de
werking van een analoge tapkamer: er bestaat enerzijds het geluidsmateriaal van
een tapgesprek, en er bestaan anderzijds de verkeersgegevens van dat tapgesprek,
die eventueel zijn opgenomen in de zogeheten ‘printlijsten’. Het geluidsmateriaal
is probleemloos te beluisteren zonder de beschikking over de desbetreffende
verkeersgegevens.
De demonstratie doordrong mij ervan dat dit beeld voor wat betreft de digitale
Kislev 2-tapkamer bijstelling behoeft. Weliswaar kunnen JTS-gegevens afzonderlijk
worden aangeleverd, en zijn zij ongecodeerd opgeslagen in het Adabasdatabasesysteem van een digitale tapkamer, c.q. op de MO-schijven waarop deze
data zijn gearchiveerd, doch zonder toegang tot de ‘interne’ (gecodeerde) call
details records (CDR’s), de generieke registratiegegevens, uit desbetreffende
tabellen van het Adabas-databasesysteem valt het tapgesprek niet af te spelen en
kunnen de ongecodeerde JTS-gegevens niet worden gekoppeld aan het
bijbehorende tapgesprek. Het achteraf aanbrengen van wijzigingen in de JTSgegevens laat de ‘interne’ CDR’s van het tapgesprek ongemoeid en leidt
(bovendien) tot ongerijmdheden in de volgorde van de tapgesprekken op de MOschijf.
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Evaluatie en conclusie

Van den Heuvel heeft gedemonstreerd dat hij zonder gebruik van apparatuur van
Comverse, zoals een ‘court evidence unit’ of een audiomanagementsysteem (AMS),
en mét gebruik van daartoe door hem doorontwikkelde software in staat is om
audiogegevens die in de AVQSBC-codec op een MO-schijf zijn opgeslagen te
converteren in een afspeelbaar WAV-bestand. Ik heb geen aanwijzingen dat deze
prestatie reeds eerder door wie dan ook is gerealiseerd. Bovendien is Van den
Heuvel erin geslaagd de interne CDR’s die op een MO-schijf in het Adabas-formaat
gecodeerd waren opgeslagen interpreteerbaar te maken, eveneens zonder gebruik
van de apparatuur van Comverse.

Van de Ven beschikt reeds vanaf 2002 over een MO-schijf uit de tapkamer te
Nijmegen, waarop geluidsmateriaal uit de T14-zaak is vastgelegd in de AVQSBCcodec en waarop verkeersgegevens gecodeerd in het Adabas-formaat waren
bewaard. Niettemin is het Van de Ven in het herzieningsonderzoek niet gelukt om
dit materiaal hoorbaar, c.q. interpreteerbaar te maken. Hoewel Van de Ven daartoe
gedurende het gehele herzieningsonderzoek (én daarna)231 alle gelegenheid is
geboden, kon Van de Ven geen ‘proof of concept’ leveren voor zijn claim binnen
het bestek van de T14-zaak te hebben aangetoond dat hij het geluidsmateriaal dat
op een MO-schijf in de AVQSBC-codec is gearchiveerd (“eenvoudig”) kon
benaderen met gebruik van een Windows-pc.232, 233 Van de Ven heeft überhaupt
231

Zie de demonstratie van 6 april 2017, besproken in paragraaf 6.7.
Zie de paragrafen 6.6 en 6.7.
233 Mocht op enig moment worden betoogd dat Van de Ven reeds in de periode 2002 en 2004 zou
hebben aangetoond het AVQSBC-gecodeerde geluidsmateriaal afspeelbaar te hebben kunnen maken,
wordt alsnog onbegrijpelijk waarom Van de Ven zich in het herzieningsonderzoek een voorstander
betoonde van het gebruik van een ‘court evidence uit’ van Comverse om het geluidsmateriaal op de
MO-schijven te ontsluiten. In dat geval zou hij immers met zijn laptop het geluidsmateriaal van de
MO-schijven uit het Kislev 2-systeem ten gehore hebben kunnen brengen en was de studie van Van
den Heuvel (om AVQSBC te decoderen) overbodig geweest.
Van de Ven was in 2004 trouwens nog een groot voorstander van rechtstreekse ontsluiting van het
geluidsmateriaal van de MO-schijven, getuige de volgende mededeling in het onderzoeksrapport van
Van de Ven d.d. 27 juni 2004 dat Van de Ven indertijd op verzoek van de raadsvrouw heeft opgemaakt:
“Het NFI heeft namelijk kopieën gemaakt van de informatie zoals deze was getransformeerd van de
originele gegevensdrager, de optical disc naar de digitale audio-uitgang van het gehanteerde
Comverse tapkamer systeem. Deze transformatie impliceert reeds een manipulatie van het
oorspronkelijke materiaal, omdat de in dit tapkamer systeem gebruikte compressie- en decompressie
algoritmen niet verliesvrij zijn. (…). Het onderzoek van het NFI heeft dus niet op basis van het
oorspronkelijke materiaal zoals opgeslagen op Optical Disk (…), plaatsgevonden, doch is uitgevoerd
op opnames welke op een DAT-band zijn gekopieerd. Verwijzend naar het onderzoeksrapport [van het
NFI, D.A.], kan daarom nu reeds worden vastgesteld dat een onderzoek zoals dit door het NFI op
kopieën van de oorspronkelijke opnames heeft plaatsgevonden, het in principe al onmogelijk maakt
om enige werkelijk zinvolle uitspraak over authenticiteit en betrouwbaarheid van het onderzochte
232
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nooit aangetoond in staat te zijn de audiogegevens en gecodeerde CDR’s op de MOschijven hoorbaar, respectievelijk interpreteerbaar te maken zonder het gebruik
van Comverse-apparatuur, en evenmin gedemonstreerd in die aldus opgeslagen
gegevens wijzigingen te kunnen aanbrengen.

De meer recente mededelingen van Van de Ven dat – ook – Van den Heuvel nooit
de Comverse-codec AVQSBC heeft ontsloten, én dat hem (Van de Ven) zulks nooit
is meegedeeld, zijn onwaar gebleken.

Van belang is bovendien dat het hoorbaar maken van in AVQSBC opgeslagen
audiodata, respectievelijk interpreteerbaar maken van de CDR’s in een Adabasgecodeerde database, nog niet vanzelf de mogelijkheid in zich bergt om een en
ander te wijzigen (lees: te manipuleren). Van den Heuvel is naar zijn zeggen niet
geslaagd in een poging audio in AVQSBC te coderen c.q. in een poging tot het
aanbrengen van zodanige wijzigingen in de bits en bytes dat het geluidsmateriaal
afspeelbaar blijft.234
De CDR’s die zijn gecodeerd in het Adabas-formaat laten zich geenszins eenvoudig
aanpassen zonder kennis van de datastructuur én zonder de mogelijkheid de MOschijf geheel opnieuw samen te stellen. Een enkele wijziging in de datastructuur
kan de noodzaak opleveren de gehele datastructuur en audio in een afwijkende
sortering op te slaan, waarbij alle verwijzingen moeten worden hersteld.
Wellicht is er op theoretisch niveau een mogelijkheid om wijzigingen in de
gecodeerde verkeersgegevens te realiseren zonder verstoring van de mogelijkheid
het AVQSBC-gecodeerde geluidsmateriaal af te spelen, maar dit komt mij in de
praktijk ondoenlijk voor, zeker indien dit stelselmatig zou moeten plaatsvinden.

materiaal te doen.” Onderstreping mijnerzijds. Het is mij niet duidelijk geworden op welke gronden
Van de Ven 180 graden van gedachten is veranderd en zich in het herzieningsonderzoek wél
aanhoudend voorstander toonde van het gebruik van de ‘court evidence unit’ van Comverse. Hoe dan
ook, bij juistheid van zijn claim (“ik kan AVQSBC met een Windows-pc eenvoudig hoorbaar maken”)
was het door Van de Ven gepropageerde gebruik van een ‘court evidence unit’ geheel overbodig.
234 Volgens Van den Heuvel maakt AVQSBC gebruik van een codeboek of iets vergelijkbaars. Zonder
bekendheid met dit codeboek is het niet mogelijk om betekenisvolle wijzigingen aan te brengen, aldus
Van den Heuvel.
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6.9. Comverse-documenten over de architectuur van de Kislev 2-tapkamer

Inleiding
In paragraaf 6.4 heb ik een omschrijving gegeven van de architectuur en
onderliggende technologie van de digitale Kislev 2-tapkamer van Comverse volgens
de rapportage van Van den Heuvel. In de daaropvolgende paragrafen heb ik de
argumenten besproken waarmee Van de Ven en Derksen deze rapportage van Van
den Heuvel hebben aangevochten. Na een inleiding daarop in paragraaf 6.5, heb ik
in paragraaf 6.6 een claim van Van de Ven besproken, namelijk dat hij in 2002 in de
tapkamer te Nijmegen heeft aangetoond wijzigingen te kunnen aanbrengen in
gegevens die door de digitale tapkamer in AVQSBC waren opgeslagen. In paragraaf
6.7 besprak ik het negatieve resultaat van het toetsen van die door Van de Ven
geclaimde vaardigheid in 2014, 2015 en 2017.
In paragraaf 6.8 evalueerde ik de (vergeefse) betwisting door Van de Ven en
Derksen dat Van den Heuvel gegevens in het AVQSBC-formaat hoorbaar heeft
kunnen maken. Ik heb mij in dat verband de werking van de Kislev 2-tapkamer laten
demonstreren, in het bijzonder wat betreft de wijze van opslag van het
geluidsmateriaal en van de verkeersgegevens. Deze demonstraties geven zeer
sterke steun voor de mededelingen van Van den Heuvel over de architectuur en
opslagtechnologie van de digitale Kislev 2-tapkamer.

Niettemin heb ik mij ook gebogen over de inhoudelijke argumenten waarmee Van
de Ven en Derksen de beschrijving van de digitale tapkamer door Van den Heuvel
hebben bestreden. Die argumenten komen in deze paragraaf (6.9) en de volgende
paragraaf (6.10) aan de orde. De vraag is: zijn er documenten en/of verklaringen
van derden waaruit kan worden afgeleid welke beschrijving de juiste is, die van Van
den Heuvel of die van Van de Ven?

Voor het goede begrip van het navolgende is in de eerste plaats van belang om
onderscheid te maken tussen enerzijds het besturingssysteem (‘operating system’)
waarop de hierna besproken apparatuur ‘draait’, en anderzijds het formaat (de
codec) waarin door dit systeem de gegevens worden opgeslagen. Dat laatste is in
geval van de Comverse-apparatuur de al besproken ‘proprietary codec’ genaamd
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AVQSBC. Daarover bestaat op zichzelf geen verschil van mening tussen Van de Ven
en Van den Heuvel.
Wat betreft het besturingssysteem moet in de tweede plaats onderscheid worden
gemaakt tussen de verschillende toestellen c.q. apparaten waaruit het
tapkamersysteem is samengesteld. Teneinde onderlinge communicatie tussen de
verschillende apparaten binnen een netwerk te realiseren, is het géén
noodzakelijke voorwaarde dat elk apparaat wordt aangestuurd door hetzelfde
besturingssysteem. Ik kan bijvoorbeeld een op iOS draaiende iPhone aansluiten op
een Windows-pc, vervolgens op die pc de applicatie iTunes voor Windows openen
en daarmee de iPhone ‘manipuleren’ binnen de grenzen van wat iTunes (Apple) mij
toelaat te doen, en dit alles zonder dat daarvoor noodzakelijk is dat de iPhone ook
op Windows draait. Ik kan bijvoorbeeld met een Windows-pc communiceren met
de servers van Netflix, van Spotify, van een bank, en van het werk, zonder dat
daarvoor noodzakelijk is dat die servers eveneens worden aangestuurd door
Windows.

Verschil van mening tussen Van de Ven en Van den Heuvel is in het bijzonder
ontstaan over de aard van het besturingssysteem dat de kern van het
tapkamersysteem aanstuurde, te weten het audiomanagement(sub)systeem,
oftewel het AMS. Van dat AMS moet de gebruikersapparatuur worden
onderscheiden, dat wil zeggen: de beheers-pc en de uitluisterstations (hierna ook:
de ‘workstations’/werkstations). Volgens Van den Heuvel draaide het AMS op iRMX
en sloeg de applicatie op het AMS de audio en de verkeersgegevens op in een
zogenaamde RAW-partitie. Op de RAW-partitie bevonden zich géén bestanden
(‘files’) maar ‘schijfblokken’, die rechtstreeks door de applicatie werden benut. De
audio werd op commando ‘gestreamd’ naar een werkstation (uitluisterstation)
teneinde de audio aldaar ten gehore te brengen. Dit vond plaats zonder de audio
op het werkstation te ‘bufferen’. Met andere woorden, als de gebruiker de audio
nogmaals wilde beluisteren, moest de betreffende passage opnieuw worden
‘gestreamd’ naar het werkstation. Voor een meer uitvoerige beschrijving door Van
den Heuvel verwijs ik naar paragraaf 6.4.
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De beschrijving van de digitale tapkamer door Van de Ven

Eindrapport

Van de Ven merkt over de configuratie van het systeem in Nijmegen, die
vergelijkbaar zou zijn met de digitale Baybaşin-tapkamer in Apeldoorn, in zijn
eindrapport d.d. 31 augustus 2015 het volgende op:

“Tijdens de schouw hebben Kuylman en Van de Ven kunnen constateren dat
in de tapkamer Nijmegen draaide
 Een IRMX-systeem (Optical disc)
 Een Windows-3.11 (het AMS)
 Een Perfect View systeem (politie)
 Een W.P. 5.1. systeem (politie)
(zie bijgevoegd schema)
Alle genoemde systemen waren DOS-georiënteerd, konden daarom met
behulp van PC tools worden bewerkt, zodat het mogelijk was de gewiste files
weer zichtbaar te maken en de bijbehorende audio vervangen.”235
Reactie d.d. 8 oktober 2015 op Van den Heuvel

In zijn reactie d.d. 8 oktober 2015 op het rapport van Van den Heuvel, bladzijden
14-22, gaat Van de Ven enigszins dieper in op de materie. Van de Ven geeft in zijn
reactie te kennen dat hij in 2002 in de tapkamer te Nijmegen toegang had tot de
Adabas-database door het juiste wachtwoord in gelijk ieder werkstation in te
voeren en dat op de Adabas-database ‘files’ (bestanden) aanwezig waren.236 Ik
citeer Van de Ven:

235

Van de Ven, eindrapport d.d. 31 augustus 2015, bijlage 8, vraag 8. Zie ook (gelijkluidend): Van de
Ven, eindrapport d.d. 31 augustus 2015, ongenummerde 8ste bladzijde. Onderstreping mijnerzijds,
D.A.
236 Van de Ven, reactie d.d. 8 oktober 2015 op rapport Van den Heuvel, p. 17-18. Tijdens de
bijeenkomst van de begeleidingscommissie van 10 april 2015 legde Van de Ven reeds dit blokschema
van de systeemconfiguratie van een digitale tapkamer over. Dat toonde naar zijn zeggen aan dat hij
indertijd het AMS en de database kon benaderen met PC Tools aangezien deze systemen op MSWindows draaiden. Bij deze gelegenheid heeft Van den Heuvel daarentegen meegedeeld dat de audio
en de metadata niet in de vorm van ‘bestanden’ werden opgeslagen en dat de door Van de Ven
beschreven configuratie van het systeem en de mogelijkheid tot het manipuleren daarvan
dientengevolge erg onwaarschijnlijk leken. Verslag bijeenkomst begeleidingscommissie d.d. 10 april
2015, onder punt 1. Ik kom hierop terug.
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“Kuylman en ik hebben indertijd ook aangetoond dat via dit systeem files
gewoon waren te vervangen of konden herbenoemd.”237
Eerste commentaar mijnerzijds. Deze bewering is onwaar. Ik heb hierboven in
paragraaf 6.6 gedocumenteerd dat die door Van de Ven bedoelde demonstratie in
werkelijkheid niet heeft plaatsgehad. Van de Ven is wel meermalen in de Nijmeegse
tapkamer aanwezig geweest, maar heeft geen vragen mogen stellen. Hij zat er (in
de woorden van de rechter-commissaris) “voor spek en bonen bij”.
Ik zal nog diverse malen terugkomen op deze onware claim van Van de Ven om de
enkele reden dat Van de Ven zelf bij herhaling naar zijn onderzoek in de Nijmeegse
tapkamer verwijst.

Ik maak thans een aanvang met de bespreking van de documenten waarmee Van
de Ven zijn standpunt onderbouwt.
Om de verschillen in opvatting tussen Van den Heuvel en Van de Ven nog eens te
accentueren, zet ik die schematisch op een rijtje:

‘Operating system’ van
het AMS
Gegevensopslag
Toegang

Van den Heuvel
iRMX
In schijfblokken
Gegevens worden naar het
werkstation ‘gestreamd’

Van de Ven
DOS / Windows 3.11
In bestanden (‘files’)
Vanaf werkstation (met
PC Tools) toegang tot de
bestanden op het AMS

Een bespreking van de schriftelijke onderbouwing door Van de Ven

Documenten

Van de Ven baseert zijn stellingen omtrent de werking en technologie van de
digitale tapkamer van Comverse (het systeem was genaamd: AudioDisk) op een
drietal documenten:
(1).

een folder van vier pagina’s: “AudioDisk, Advanced Digital Recording. Storage
and Analysis of Audio Signals”, afkomstig van Comverse (hierna: de folder);

237

Van de Ven, reactie d.d. 8 oktober 2015 op rapport Van den Heuvel, p. 18.
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(2).

een blokschema van de systeemconfiguratie die Van de Ven in 2002 in de
tapkamer in Nijmegen zegt te hebben aangetroffen;238

(3).

een brochure “AudioDisk Product Description”, afkomstig van Comverse, uit
1993 (hierna: de brochure).239

Er zijn géén andere documenten waarop Van de Ven zich beroept. Kortom, het
bewijs van zijn stellingen moet zijn gelegen in deze door Van de Ven overgelegde
producties.

De folder van Comverse

Met betrekking tot de folder van Comverse deelt Van de Ven mede:
“De Comverse folder waarop Van den Heuvel zich zegt te hebben gebaseerd
in zijn beschrijving geeft een algemeen beeld van de capaciteiten van het
digitale Comverse tapsysteem zoals dit in de jaren ’90 op de markt is
gebracht. Bestudering van deze folder maakt al duidelijk dat Van den Heuvel
in hoofdstuk 10 niet het beeld schept van deze tapkamer. (...) Maar waar Van
den Heuvel vervolgens overheen lijkt te hebben gelezen, is dat Comverse in
zijn beschrijving van dit interceptiesysteem in de folder aangeeft dat het
systeem geheel onder MS-Windows, d.w.z. onder DOS, draait.”240
Van de Ven maakt duidelijk waarop hij doelt. In de folder staat vermeld:
“Operator workstation
IBM compatible 386DX with MS-Windows.
A Unix X-Windows machine.”
Van de Ven trekt dan de volgende conclusie (vetgedrukt in origineel):
“Dit betekent dat alle operator workstations, waaronder zowel de toegang
van de systeembeheerder tot het systeem werd verstaan alsook de toegang
van de overige gebruikers (...) draaiden onder DOS. De enige toegang tot het
AMS, Audio Management Systeem, verliep, zo laat het gele plaatje zien, via
DOS. Dit betrof voor zover mij bekend uit mijn diverse werkzaamheden
238

Het blokschema is opgenomen op blz. 17 van zijn reactie d.d. 8 oktober 2015 op het rapport van
Van den Heuvel.
239 Van de Ven heeft de eerste twee documenten gevoegd als bijlage bij zijn reactie op het rapport
van Van den Heuvel. Zie Van de Ven, reactie d.d. 8 oktober 2015 op rapport Van den Heuvel, bijlage
3, resp. bijlage 4.
240 Van de Ven, reactie d.d. 8 oktober 2015 op rapport Van den Heuvel, p. 14.
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indertijd met het systeem, DOS 3.11, hetgeen een operating system is,
hetgeen geen audiostreaming toelaat. Audiostreaming wordt pas in 2006
gedefinieerd en werkt pas vanaf een operating system waarvan, in de
Comverse tapkamer uit die tijd, geen sprake was.”241
Thans mijn commentaar.
(1).

De hierboven aangehaalde passage uit de folder, waarop Van de Ven doelt,
laat er reeds bij eerste lezing geen enkel misverstand over bestaan dat zij
betrekking heeft op een “operator workstation”, een gebruikersapparaat
dus. Dat dit werkstation – ingeval voor MS-Windows was gekozen – in de
kern een DOS-machine betrof, wordt door niemand betwist, ook niet door
Van den Heuvel. Indien echter voor X-Windows op een UNIX-omgeving zou
zijn gekozen, dan is het werkstation in de kern een UNIX-systeem. Hoe dan
ook, uit deze folder kan niet worden opgemaakt welk operating system het
audiomanagement-(sub)systeem (het AMS) aanstuurde, überhaupt niet op
basis van welke technologie en welke software het AMS werkzaam was. Ook
blijkt niet uit “het gele plaatje” (i.e. het schema op de desbetreffende
bladzijde van de folder) dat “de enige toegang tot het AMS, Audio
Management Systeem, verliep, (…) via DOS”, ongeacht wat Van de Ven
daarmee kan hebben bedoeld.

(2).

Van de Ven beweert zonder onderbouwing dat ‘audiostreaming’ in
1997/1998 nog niet bestond: “Audiostreaming wordt pas in 2006
gedefinieerd en werkt pas vanaf een operating system waarvan, in de
Comverse tapkamer uit die tijd, geen sprake was,” aldus Van de Ven.242 Op
de onjuistheid van deze bewering van Van de Ven heeft Van Dreunen
gewezen in zijn hieronder te bespreken brief van 23 november 2015. Een
operating system dat audiostreaming kan faciliteren, iRMX, bestaat al sedert
het einde van de jaren zeventig van de vorige eeuw.243 Een functionaliteit
voor audiostreaming, genaamd het ‘Network Voice Protocol’ (NVP), die

241

Van de Ven, reactie d.d. 8 oktober 2015 op rapport Van den Heuvel, p. 16.
Van de Ven, reactie d.d. 8 oktober 2015 op rapport Van den Heuvel, p. 16.
243 Wikipedia (‘RMX (operating system)’): “iRMX is a real-time operating system designed specifically
for use with the Intel 8080 and Intel 8086 family of processors. It is an acronym for Real-time
Multitasking eXecutive. Intel developed iRMX in the 1970s and originally released RMX/80 in 1976 and
RMX/86 in 1980 to support and create demand for their processors and Multibus system platforms.”
Wikipedia (‘Real-time operating system’): “A real-time operating system (RTOS) is an operating system
(OS) intended to serve real-time applications which process data as it comes in, typically without
buffering delays.”
242
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samenhangt met de ontwikkeling van het ‘Internet Stream Protocol’, dateert
van om en nabij dezelfde periode.244
Het blokschema van de systeemconfiguratie in Nijmegen

Ik vervolg Van de Ven:
“Voor een goed overzicht geef ik nogmaals het blokschema weer dat ooit
door Kuylman en mij is samengesteld op basis van de schouw zoals deze door
ons in de tapkamer in Nijmegen in 2002 is bijgewoond en uitgevoerd en dat
als bijlage is gevoegd bij mijn rapport van 31 augustus 2015.”245
Volgens dit blokschema lopen het AMS en de server op “Windows 3.11”.246 Dát
staat er inderdaad. Het betreft hier echter een met de pen bijgeschreven opmerking
op de desbetreffende pagina, een opmerking die overigens niet aansluit op de tekst
in het blokschema. De auteurs/tekenaars van het blokschema zijn naar de
mededeling van Van de Ven: Kuylman en hijzelf.
Van de Ven concludeert vervolgens op basis van zijn eigen blokschema:

244

Wikipedia: “The Network Voice Protocol (NVP) was a pioneering computer network protocol for
transporting human speech over packetized communications networks. It was an early example of
Voice over Internet Protocol technology.
NVP was first implemented in December 1973 by computer networking researcher Danny Cohen of the
Information Sciences Institute (ISI), University of Southern California, with funding from ARPA's
Network Secure Communications (NSC) program. The project's stated goals as stated in IETF RFC 741,
published 1977, were "to develop and demonstrate the feasibility of secure, high-quality, lowbandwidth, real-time, full-duplex (two-way) digital voice communications over packet-switched
computer communications networks.... [and to] supply digitized speech which can be secured by
existing encryption devices. The major goal of this research is to demonstrate a digital high-quality,
low-bandwidth, secure voice handling capability as part of the general military requirement for
worldwide secure voice communication."
NVP was used to send speech between distributed sites on the ARPANET using several different voiceencoding techniques, including linear predictive coding (LPC) and continuously variable slope delta
modulation (CVSD).”
Zie ook D. Cohen, S. Casner & J.W. Forgie, A Network Voice Protocol NVP-II, Lexington: M.I.T. Lincoln
Laboratory 1981, p. 2: “NVP-II supports communication between users, where each user is a process
with some capabilities somewhere in the internetwork environment, capable of using both IP
datagrams and the internet stream protocol.”
D. Cohen, Specifications for the Network Voice Protocol (NVP), internetpublicatie, 1977, p. iv:
“Currently, computer communication networks are designed for data transfer. Since there is a growing
need for communication of real-time interactive voice over computer networks, new communication
discipline must be developed. The current HOST-to-HOST protocol of the ARPANET, which was
designed (and optimized) for data transfer, was found unsuitable for real-time network voice
communication. Therefore this Network Voice Protocol (NVP) was designed and implemented.”
Zie voorts J.W. Forgie, ST – A Proposed Internet Stream Protocol (IEN 119), Lexington: M.I.T. Lincoln
Laboratory 1979.
245 Van de Ven, reactie d.d. 8 oktober 2015 op rapport Van den Heuvel, p. 16.
246 Van de Ven, reactie d.d. 8 oktober 2015 op rapport Van den Heuvel, p. 17.

390
Onderdeel 6. De tapkamer

Conclusie inzake 11-02065 H

“Dit betekende dat deze AMS met eenvoudige DOS-tools (PC-Tools e.d.) te
benaderen, te bedienen en te bewerken was. Kuylman en ik hebben dit
kunnen aantonen tijdens de schouw in de tapkamer Nijmegen, overigens
zonder dat wij daarvoor eerst een vier jaar lange academische opleiding
hadden moeten genieten, zoals het N.F.I. in een later rapport schreef. Wij
hebben dat toen gedaan op basis van onze jarenlange ervaring met en inzicht
in DOS-systemen.”
Commentaar mijnerzijds.
Zoals gezegd, in paragraaf 6.6 heb ik uitvoerig gedocumenteerd met processenverbaal van de officier van justitie, de tapcoördinator, de tapkamerbeheerder en
de

rechter-commissaris,

met

inbegrip

van

destijds

opgemaakte

(concept)processen-verbaal van de schouw en van de wissessies in de tapkamer te
Nijmegen in 2002, dat Kuylman en Van de Ven geen enkel onderzoek hebben
uitgevoerd en niets hebben gedemonstreerd. Kuylman beweerde dat ook niet. Van
de Ven staat met zijn mededelingen daarover geheel alleen. Een zelfgeproduceerd
blokschema brengt daarin uiteraard geen verandering.

De brochure van Comverse. Inleiding

Van de Ven meent ook bevestiging voor zijn stellingen te kunnen lezen in een derde
document, te weten de “AudioDisk Product Description” van Comverse Technology
(hierna: de brochure van Comverse).247 Van de Ven wordt hierin bijgevallen door
Derksen, die in zijn ‘Stand van Zaken III’ verwijst naar diverse citaten uit deze
brochure.248 Ik zal deze brochure meer uitgebreid citeren, met inbegrip van de
passages waarvan Van de Ven en Derksen melding maken.

De brochure van Comverse. Inhoud

De introductie in de brochure vangt aan met de volgende passage:
“The AudioDiskTM is a comprehensive digital audio capturing, recording and
retrieval system. The system automatically capture all type of input channels
(identifying fax and modems from voice), converting it to digital signals and
compressing it. Then the system stores the digital data on magnetic and
247

Van de Ven, reactie d.d. 8 oktober 2015 op rapport Van den Heuvel, p. 18-22.
Derksen, Stand van Zaken III: over deskundigen en waarheidsvinding in de zaak-Baybaşin, deel I,
Audio-streaming als bescherming tegen manipulatie, d.d. 16 oktober 2015, p. 40-42.
248
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optical media for later transcription together with its associated data, (such
as date, time, telephone number, channel number, etc.). (…).”249
Als één van de voordelen van een “computer-based device” schetst de brochure:
“As a modern computer-based device, AudioDisk offers the following
advantages in comparison to analog tapes:
• (…)
• (…)
• Inexpensive hardware and software maintenance.
The ability to connect AudioDisk to other computers provides the potential
for facilities and services that were not possible before. External devices can
exchange data with AudioDisk or control AudioDisk operation.”250
Onder het kopje “System Architecture” beschrijft de brochure het volgende:
“The AudioDisk system consists of two modular components:
• Audio Management Subsystem (AMS)
• Operator Workstation
Interconnected via a Local Area Network (LAN) or other available media in
certain applications.
(…).
• The AMS is a computer and mass-storage unit that classifies digitizes and
states all incoming audio signals, together with relevant data information
and operator transcriptions. (…).
• Operator workstations provide access to the audio and data stored in the
AMS. A single AudioDisk system can include tens, or even hundreds, of
operator workstations.”251
Het audiomanagementsysteem (AMS) wordt als volgt beschreven:
“The AMS
The AMS (Audio Management Subsystem) is a sophisticated storage facility
for digital data, with up to hundreds of input and output channels.
At the heart of any AudioDisk system is the AMS, a special-purpose computer
that digitizes, analyses and records the audio channels. Each AMS can be
interfaced with hundreds of input and output channels with full flexibility.
249

De brochure “AudioDisk Product Description”, p. 1.
De brochure “AudioDisk Product Description”, p. 2.
251 De brochure “AudioDisk Product Description”, p. 3.
250
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By definition, due to its internal design and build-up any AudioDisk system is
also an audio matrix: any operator may have access to any input channel, in
any desired combination - all controlled by the AudioDisk system
administrator access rights tools.
(…).
Output channels are allocated to operator stations, to allow real time
monitoring, as well as playback of previously recorded audio sessions and
related data from on-line storage, or from the archive. The operator can
directly annotate the session, prepare written transcriptions, and perform
various other functions on the data. In addition, one can use a standard
commercial Word Processing package (such as MS Word or Word Perfect for
windows) in conjunction with his AudioDisk application.
The AudioDisk stores data on magnetic disks, according to an expandable
FIFO (first In First Out) cyclic buffer concept, based on the principle that once
the buffer is filled, the oldest data is discarded first. However, important
sessions can be retained for permanent storage. Each AMS unit can store
more than five thousands of net recording hours of on-line audio.”252
De archivering met MO-schijven wordt als volgt beschreven:
“Archiving Module
The Archiving Module is an optical disk or digital audio tape that provides a
cost effective long term removable mass storage facility for the AMS.
The hardware of the Archiving Module consists of an optical disk drive, or a
number of such drives built in the AMS configuration or arranged in a jukebox
module.
The disk may be of Erasable type, or Write Once Read Many (WORM). Each
jukebox can house up to 144 optical disks, providing an overall storage
capacity of 11,500 hours. (…).
The Archiving Module is fully integrated into the AudioDisk system. Channels
containing complete audio sessions may be automatically downloaded from
the AMS or a System Operator, from his workstation, may manually transfer
specific sessions to the Archiving Module. Data can also be freely transferred
in the other direction, from the Archiving Module back to the AMS. (…).”253
Het werkstation van de operator (zoals uitluisteraars en rechercheurs) wordt als
volgt beschreven:
“Operator Workstation

252
253

De brochure “AudioDisk Product Description”, p. 4.
De brochure “AudioDisk Product Description”, p. 5.
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Operator Workstations are computer terminals equipped with audio
playback units, to access and manipulate the data stored in the AMS.
The Operator Workstation consists of a standard PC computer, equipped with
AudioDisk software, and a separate audio playback unit. The PC computer
workstation is connected to the AMS via the Local Area Network.
The AudioDisk software package runs under Microsoft Windows, which
allows multi-tasking operation of the workstation.
(…).
The Audio Unit (…) supports 2 earphone-sockets and optionally an external
loudspeaker, connected to output channel, on the AMS.
Playback of the output channels is controlled through commands initiated by
the operator at the workstation. (…).”254
De taak van de ‘system operator’ bestaat onder meer uit het volgende:
“Producing Audio Sessions
(…)
The search query results appear in a list of sessions meeting the operator
specified criteria. The operator can select sessions from the list for playback,
transcription, and/or processing.”255
Onder het kopje “Operator Levels” valt te lezen:
“Any AudioDisk Operator Workstation supports four operating level:
standard operators, supervisors, system administrators and archive
supervisors each having functions specifically tailored to meet this unique
needs.
Login
Each operator has a registration number and a password that define his
profile and access rights: (…).
System administrator
The system administrator station can also access any channel in the AMS to
perform all the functions available to the supervisor.”256
Onder het kopje “System Topology” valt onder meer te lezen:

“Communication

254

De brochure “AudioDisk Product Description”, p. 6.
De brochure “AudioDisk Product Description”, p. 9.
256 De brochure “AudioDisk Product Description”, p. 10-11.
255
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Being a computer-based system (client server) the AudioDisk is adaptable and
easily connected to a wide variety of communication networks available on
site. The locally available communication system could then serve as the
common means of connecting the different AudioDisk subsystems (in
distributed or centralized topology).
Using TCP/IP (and derivatives as core communication protocol, enables the
AudioDisk to be easily integrated with a large variety of network protocols,
architecture’s and topologies.
To name a few, the following is a partial list of integration possibilities:
(…).
Transport Protocol — TCP/IP, OpenNet.
Wide Area Communication — Dial-up, ISDN, Leased lines, (encryption is
optional).”257
Op pagina 14 wordt de sterke punten van AudioDisk nog eens opgesomd:
“AudioDisk Highlights:
(….)
Immediate and independent access by multiple users to any recorded audio
segment and its associated data. Advanced playback options, transcription
and retrieval tools. (…).”258
Ik wijs op een ‘technical specification’ waarvan Van de Ven en Derksen geen
melding maken:
“Database
External DBS: Industry DBS platform
(…)
Internal DBS: Build in (RMX)”259
Een andere ‘technical specification’ luidt:
“Operator Workstation
The Operator PC: IBM Compatible 386DX”260
Onder “Applications”, “System Architecture”, “Information Flow” valt te lezen:

257

De brochure “AudioDisk Product Description”, p. 13.
De brochure “AudioDisk Product Description”, p. 14.
259 De brochure “AudioDisk Product Description”, p. 16. “RMX” staat voor: iRMX, het besturingssysteem waarop het AMS volgens Van den Heuvel draait.
260 De brochure “AudioDisk Product Description”, p. 17.
258
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“Audio and data are automatically received by the BE [Back End, D.A.] and
recorded on its storage devices. Fax data is decoded and demodulated prior
to being recorded onto the mass storage. An authorized operator can now
access the audio and manage the data in various ways such as: replay,
transcribe, move round, put marks, print, speed-up, slow-down, clean noise
and merge sessions.”261
De brochure van Comverse. Het standpunt van Van de Ven

In zijn reactie op het rapport van Van den Heuvel gaat Van de Ven meer uitgebreid
in op de hier besproken brochure. Ik citeer Van de Ven:
“Op basis van dit document zijn Kuylman en ik indertijd in staat geweest het
onderzoek tijdens de schouw in Nijmegen in 2002 goed uit te voeren.
Dit document toont expliciet aan:
1. Het digitale Comverse systeem van de jaren 90 was gebaseerd op een DOSomgeving. Ik wijs bijvoorbeeld op p. 17 waar onder het kopje Operator
Workstation staat aangegeven dat de werkstations werken onder DOS, IBM
compatible 386 DX). (…).”262
Commentaar mijnerzijds.
(1).

Ik herhaal: in paragraaf 6.6 heb ik gedocumenteerd dat Kuylman en Van de
Ven niet in de gelegenheid zijn gesteld om tijdens de schouw in Nijmegen in
2002 vragen te stellen, laat staan om enig onderzoek te verrichten aan de
apparatuur van de Nijmeegse tapkamer anders dan toekijken. De
mededeling van Van de Ven dat Kuylman en hijzelf in staat zijn geweest “het
onderzoek tijdens de schouw in Nijmegen in 2002 goed uit te voeren”, is om
die reden onwaar. Van de Ven heeft alleen toegekeken en (verder) geen
onderzoek uitgevoerd. Kuylman beweerde ook niet anders.

(2).

De werkstations liepen volgens Van de Ven op DOS en zijn IBM-compatible
386 DX. Dat wordt door Van den Heuvel echter niet betwist. De werkstations
betroffen volgens Van den Heuvel zelfstandige pc’s die draaiden met een
terminalapplicatie waarmee contact werd gemaakt met de server.263

261

De brochure “AudioDisk Product Description”, p. 22.
Van de Ven, reactie d.d. 8 oktober 2015 op rapport Van den Heuvel, p. 18.
263 In hoofdstuk 10 van zijn achtergrondrapport, p. 45, beschrijft Van den Heuvel uitdrukkelijk een
aantal technologische varianten c.q. generaties van uitluisterstations (werkstations) die op Windows
3.11 c.q. Windows 95 draaiden.
262
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Ook schrijft Van de Ven na een verwijzing naar het beweerdelijk door hem
uitgevoerde onderzoek in de tapkamer te Nijmegen:
“De hiervoor beschreven werking van het Comverse systeem en de mogelijke
toegang tot en manipulatie van de daarin opgeslagen informatie wordt
expliciet bevestigd in de bijgevoegde specificatie Comverse AudioDisk Product
Description van juni 1993.”264
Commentaar mijnerzijds. In de brochure is géén technische beschrijving van het
besturingssysteem van het AMS opgenomen. De brochure bevat voornamelijk een
beschrijving

van

de

gebruiksmogelijkheden

van

AudioDisk.

Uit

die

gebruiksmogelijkheden leidt Van de Ven kennelijk af dat Van den Heuvel’s
beschrijving van de AudioDisk-technologie niet juist kán zijn. Op welke
gebruiksmogelijkheden heeft Van de Ven dan het oog?
In de door Van de Ven aangehaalde passage uit de brochure wordt bijvoorbeeld
beschreven dat “Operator workstations provide access to the audio and data stored
in the AMS.” Elders in de brochure staat vermeld: “Operator Workstations are
computer terminals equipped with audio playback units, to access and manipulate
the data stored in the AMS.” De brochure bevat tevens de volgende passage: “An
authorized operator can now access the audio and manage the data in various ways
such as: replay, transcribe, move round, put marks, print, speed-up, slow-down,
clean noise and merge sessions.” De onderstreping is telkens door mij. De citaten
zijn herhalingen van de hierboven weergegeven citaten.

Van de Ven leest in deze passages dat de operators (gebruikers, c.q. uitluisteraars
van het Kislev 2-systeem) in staat zijn om wijzigingen aan te brengen in de data
(audio en verkeersgegevens) die in het AMS zijn opgeslagen. ‘Toegang tot’,
‘managen van’ en ‘manipuleren’ houden die mogelijkheid in, aldus begrijp ik Van
de Ven.
Waarop Van de Ven de juistheid van deze lezing baseert, wordt mij niet duidelijk.
Ook een andere lezing is namelijk mogelijk, en die lezing strookt met de
mededelingen van Van den Heuvel. Ik zal met twee voorbeelden illustreren wat ik
bedoel.

264

Van de Ven, reactie d.d. 8 oktober 2015 op rapport Van den Heuvel, p. 20.
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De consumentenmarkt voor entertainment is al enige tijd betreden door diverse
providers die hun materiaal ‘streamend’ aanbieden. Bijvoorbeeld audio (muziek)
van Spotify, beeldmateriaal (films en tv-series) van Netflix. Indien daarop
geabonneerd kan de gebruiker inloggen op de servers van deze providers en via het
netwerk (internet) toegang krijgen tot het geluids- of beeldmateriaal. Je kunt met
het materiaal veel doen: beluisteren of bekijken, en zelf bepalen op welk moment,
‘shuffelen’, in pauze zetten, nogmaals of in een andere volgorde beluisteren of
bekijken, het volume en het beeld instellen, etc. Ondanks zijn ‘toegang’ tot het
geluids- of beeldmateriaal en de mogelijkheid tot het ‘managen’ van dat materiaal,
kan de abonnee echter géén wijzigingen aanbrengen in het materiaal dat op de
servers is opgeslagen. De afloop van de film staat onwrikbaar vast op de servers
van Netflix. De stem van die irritante rapper valt onmogelijk te verwijderen uit het
geluidsmateriaal op de servers van Spotify.

Tweede voorbeeld. Bij internetbankieren heeft de rekeninghouder na het inloggen
op de server van zijn bank toegang tot een grote hoeveelheid informatie
betreffende zijn bankrekening. Hij kan zijn rekening ‘managen’ en tot op zekere
hoogte ‘manipuleren’. Hij kan immers overschrijvingen doen en wijzigingen
aanbrengen in persoonlijke gegevens. Maar de rekeninghouder kan vooral ook heel
veel niet, en met name niet rechtstreeks wijzigingen aanbrengen in het banksaldo
(anders dan door te zijnen laste overschrijvingen te verrichten).

Toegang tot audio en gegevens, c.q. het manipuleren daarvan, en het ‘managen’
van materiaal, betekent dus niet zonder meer dat de abonnee, c.q. de
rekeninghouder van alles met die gegevens c.q. met dat materiaal kan doen.
Waarop baseert Van de Ven dan zijn eigen andersluidende lezing aangaande de
brochure van AudioDisk? Waarop baseert hij zijn gelijk? Op het beweerdelijk door
hem uitgevoerde onderzoek in de tapkamer te Nijmegen?
De verdergaande conclusie van Van de Ven dat gebruikers (uitluisteraars) in staat
zijn wijzigingen aan te brengen in de binnen het AMS opgeslagen gegevens, kan m.i.
niet worden gelezen in deze brochure, en wordt door die brochure dus allesbehalve
“expliciet bevestigd”.

Van de Ven snijdt vervolgens een andere mogelijkheid aan: manipulatie van de
‘export’ van geluidsmateriaal. De audio die met behulp van het werkstation wordt
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beluisterd kan immers worden uitgevoerd als (bijvoorbeeld) WAV-bestand, en
vervolgens worden gemanipuleerd. Ik laat Van de Ven op dit punt zelf aan het
woord:
“Niet alleen de systeembeheerders hadden toegang tot de opgeslagen
informatie, maar ook behandelend rechercheurs en onderzoeksleiders. Met
uitgegeven autorisaties kon via de werkstations toegang worden verkregen
tot de opgeslagen informatie in de AMS en op de MO-schijven en was het
mogelijk deze informatie als audio te exporteren. Ik wijs op p.3 waar onder
het kopje System Architecture staat vermeld: “Operator workstations provide
access to the audio and data stored in the AMS. A single AudioDisk system
can include tens, or even hundreds, of operator Workstations”.265
Van de Ven vervolgt even verderop:
“Audio werd middels twee koptelefoon-uitgangen en/of externe luidsprekers
hoorbaar gemaakt en was dus via die route te exporteren. Ik wijs bijvoorbeeld
op p. 6 waar onder het kopje Operator Workstation wordt vermeld: “The
audio Unit (---) supports 2 earphone-sockets and optionally an external
loudspeaker, connected to outputchannels on the AMS. Playback of the
output channels is controlled through commands initiated by the operator at
the workstation.”266
Commentaar mijnerzijds. We mogen inderdaad aannemen dat de audio en de
verkeersgegevens die in het AMS zijn opgeslagen met gebruik van het werkstation
in de Kislev 2-configuratie hoorbaar, respectievelijk leesbaar kunnen worden
gemaakt. De hoorbaar gemaakte audio zou opnieuw kunnen worden
gedigitaliseerd en als WAV-bestand kunnen worden opgeslagen. Die mededeling
van Van de Ven is dus wat dit betreft juist. De vraag is alleen of die mededeling ook
relevant is. Hierop kom ik terug in paragraaf 6.12, subparagraaf ‘Editen van WAVbestanden’.

265
266

Van de Ven, reactie d.d. 8 oktober 2015 op rapport Van den Heuvel, p. 19.
Van de Ven, reactie d.d. 8 oktober 2015 op rapport Van den Heuvel, p. 19.
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De brochure van Comverse. Het standpunt van Derksen

Zoals gezegd valt Derksen Van de Ven in volle omvang bij. Ook Derksen verwijst
naar de brochure van Comverse en haalt enkele andere passages aan. Ik geef
Derksen op dit punt volledig weer:
“(b) De AudioDisk Production Description maakt de volgende reclame:
Output channels are allocated to operator stations, to allow real time
monitoring as well as playback of previously recorded audio sessions
and related data from on-line storage, or from the archive. The
operator can directly annotate the session, prepare written
transcriptions, and perform various other functions on the data. In
addition, one can use a standard commercial Word Processing
package (such as MS Word or Word Perfect for windows) in
conjunction with his AudioDisk application. (p.4)
Dit kan moeilijk anders gelezen worden dan een directe weerlegging van
audiostreaming la Van den Heuvel die bewerking van de gesprekken op de
operator stations uitsluit omdat het gesprek een streaming audio is. De
operator kan juist van alles met het gesprek doen. Dat is, volgens Comverse,
precies het sterke punt van de Comverse tapkamer.
Nog een citaat uit de AudioDisk Production Description om alle twijfel weg te
nemen:
Operator Workstations are computer terminals equipped with audio
playback units, to access and manipulate the data stored in the AMS.
(p.6)
En met exporteren is er ook al geen probleem:
The ability to connect AudioDisk to other computers provides the
potential for facilities and services that were not possible before.
External devices can exchange data with AudioDisk or control
AudioDisk operation ( p.2).
Ook is de mogelijkheid ingebouwd om de audio, indien dat nodig zou zijn, op
te nemen via een output van de audio-unit:
The audio Unit ... supports two earphone-sockets and optionally an
external loudspeaker, connected to output channels on the AMS.
(p.6)
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Dit is een eenvoudiger oplossing dan het werken met de y-splitter van Van de
Ven, maar het komt op hetzelfde neer. Had je nog geen wav-file (quod non),
dan kon je er zo altijd eentje maken.
Deze AudioDisk Production Description geeft ons ook de onafhankelijke
confirmatie voor de laatste vier claims van Van de Ven en Kuylman, voor zover
we die nog ontbeerden.
Je zou zeggen: Had Van den Heuvel deze AudioDisk Production Description
maar eerder gehad, dan had hij ingezien dat in de Baybaşin-tapkamer
manipulatie-mogelijkheden te over zijn? Van de Vens antwoord is dat hij deze
AudioDisk Production Description samen met de AudioDisk folder al jaren
geleden aan Van den Heuvel heeft gegeven. Van den Heuvel heeft het bezit
van de folder al toegegeven. Het is een boeiende vraag of hij de Product
Description heeft ontvangen. Het zou de moeite van een onderzoek waard
zijn.
Concluderend, de AudioDisk Production Description, die ik pas kreeg toen dit
stuk al grotendeels geschreven was, bevestigt al het voorgaande: audiostreaming â la Van den Heuvel die manipulatie onmogelijk maakt omdat het
gesprek niet als file op de computer van de operator verschijnt is onzin.”
Commentaar mijnerzijds.
(1).

Evenals Van de Ven leest Derksen in de brochure meer dan er werkelijk staat.
De ‘operator’ kan volgens de brochure verscheidene nuttige functies
toepassen op de audio en de gegevens. De operator heeft in die zin ‘toegang’
tot deze gegevens en hij kan die gegevens ‘managen’, naar analogie van een
abonnee van Spotify of Netflix.
Er staat in deze brochure echter niet omschreven dat de operator werkelijk
alles kan en met name wijzigingen kan aanbrengen in de gegevens die in het
AMS zijn opgeslagen. Derksen lijkt de passage “manipulate the data stored
in the AMS” in dit verband gelijk te stellen met het ‘frauduleuze manipuleren
van opgeslagen gegevens’ in de betekenis die dat in dit herzieningsonderzoek
heeft gekregen. Het lijkt mij niet bijster waarschijnlijk dat de producent van
een tapkamer reclame maakt met de mogelijkheid om naar believen de
inhoud van de op het AMS geregistreerde tapgesprekken aan te passen. Een
andere lezing (‘to manipulate’ = hanteren/aansturen/bewerken) is meer
plausibel, namelijk een lezing naar analogie met internetbankieren. Bij
internetbankieren kan de houder van een bankrekening allerlei nuttige
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functies toepassen op de gegevens van de bankrekening waartoe hij toegang
heeft, doch zonder de mogelijkheid van frauduleuze manipulatie van
(bijvoorbeeld) het saldo van zijn bankrekening of van de gearchiveerde reeks
van overschrijvingen die hij reeds heeft verricht. Die lezing strookt met de
mededelingen van Van den Heuvel.
(2).

In de tweede plaats wijst Derksen evenals Van de Ven op de mogelijkheid om
“de audio op te nemen via een output van de audio-unit (…). Had je nog geen
wav-file (quod non), dan kon je er zo altijd eentje maken.”
Die mededeling is naar mijn inzicht (gedeeltelijk) juist, maar niet relevant.267
Zoals gezegd kom ik hierop terug in paragraaf 6.12, subparagraaf ‘Editen van
WAV-bestanden’.

Kortom, anders dan Van de Ven en Derksen betogen, is de brochure van Comverse
géén rechtstreekse weerlegging van de mededelingen van Van den Heuvel. De
brochure laat op dit punt vooral veel open en geeft niet het uitsluitsel dat Van de
Ven en Derksen erin menen te kunnen lezen. Juist om die reden heb ik mij voor
informatie gewend tot derden met verstand van de toegepaste technologie.

Conclusie over de beschrijving van de (digitale) Kislev 2-tapkamer door Van de
Ven

De beschrijving die Van de Ven geeft van de architectuur van de (digitale) Kislev 2tapkamer vindt geen steun in de door hem daartoe overgelegde documenten.
Aangezien Van de Ven’s claim over het ‘kraken’ van de digitale tapkamer te
Nijmegen als onwaar moet worden bestempeld, en hem in 2014, 2015 en 2017
tevergeefs de gelegenheid is geboden zijn gelijk te demonstreren, staat Van de Ven
in zijn standpunt dus alleen268 en moet zijn standpunt als niet onderbouwd worden

267

De vergelijking met internetbankieren gaat in zoverre ook hier op. De rekeninghouder krijgt bij
inzage van zijn account via internet niet zijn bankrekeninggegevens als bestand op zijn computer. De
rekeninghouder kan de historie van zijn overschrijvingen doorgaans echter wel op commando
omzetten in een elektronisch bestand (meestal een pdf- of een csv-file), en dat bestand vervolgens
downloaden naar zijn eigen pc. Nu rijst een interessante vraag: zou de rekeninghouder zijn banksaldo
frauduleus kunnen verhogen door uit die pdf- of csv-file enkele overschrijvingen te wissen?
268 Ik kom hieronder nog terug op de uitlatingen van M. Koster, de beheerder van de digitale tapkamer
in Nijmegen.
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aangemerkt. Zijn tegenwerping dat audiostreaming in 1997/1998 nog niet bestond,
is bovendien onjuist.
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6.10. Derden over de architectuur van de (digitale) Kislev 2-tapkamer

Inleiding

Vanwege de binnen het herzieningsonderzoek ontstane discussie over de
architectuur van de (digitale) Kislev 2-tapkamer van Comverse (genaamd:
AudioDisk) en vanwege het gebrek aan openbare bronnen over dit onderwerp
waaraan ik de rapportages van Van de Ven en Van den Heuvel eventueel had
kunnen toetsen, heb ik mijn toevlucht gezocht tot het benaderen van personen en
instanties die op basis van hun achtergrond goed op de hoogte konden zijn van de
precieze werking en technologie van die tapkamer. Het concept van hoofdstuk 10
van de hand van Van den Heuvel heb ik daartoe met instemming van de
begeleidingscommissie op 4 september 2015 aan Ir. Jaspers en aan Verint
Nederland gestuurd. Jaspers was en is werkzaam bij het PIDS van het ministerie van
(Veiligheid en) Justitie en kon uit dien hoofde op de hoogte zijn van de diverse
tapkamersystemen in de relevante periode.269 Onder de handelsnaam Comverse
was de onderneming die later Verint is gaan heten de leverancier van de Kislev 2tapkamer.270
Aangezien binnen de begeleidingscommissie ook discussie was ontstaan over de
uitleg van mededelingen van Van Dreunen over het Kislev 2-tapkamersysteem,271
heb ik ook hem op 5 november 2015 gevraagd schriftelijk te reageren. Hieronder
zal ik de antwoorden van Jaspers, Verint en Van Dreunen bespreken. Bovendien zal
ik citeren uit relevante producties (met name uit het T14-onderzoek) waarover ik
gaandeweg ben komen te beschikken.

269

Zie voor een meer uitgebreide toelichting op de achtergrond van ir. Jaspers paragraaf 3.3.
Over Efrat, Comverse en Verint meer toelichting in paragraaf 3.3 (onder: Verint). Voor zover
relevant voor dit herzieningsonderzoek kunnen deze ondernemingen worden vereenzelvigd.
271 Daarover hieronder meer.
270
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Jaspers en Verint

Jaspers

Jaspers, die in brede zin al eerder was bevraagd over de werking van de tapkamers,
is op 4 september 2015 verzocht hoofdstuk 10 van het achtergrondrapport van Van
den Heuvel te becommentariëren. In zijn antwoord van 21 september 2015 maakte
hij géén kanttekeningen bij de beschrijving van de architectuur van digitale
tapkamer. Hij schreef in zijn eerste antwoordbrief d.d. 20 augustus 2015 echter wel
het volgende:
“In algemene zin ben ik bekend met de leveranciers en producten van
tapkamers. Details over de locaties en uitvoeringen van de producten zijn mij
niet bekend evenals welke teams van welk product gebruik maakten.”272
Jaspers maakt dus een belangrijk voorbehoud. Hij kent de grote lijnen, maar is
onbekend met details over de uitvoeringen van de tapkamers. De antwoorden van
Jaspers geven daardoor geen uitsluitsel over de vraag wie van de deskundigen een
juiste omschrijving heeft gegeven van de architectuur en technologie van de
digitale Kislev 2-tapkamer van Comverse (Verint). Van de Ven zoekt voor zijn
standpunt overigens tevergeefs steun in uitlatingen van Jaspers.273

272

Antwoordbrief Jaspers d.d. 20 augustus 2015, p.3, antwoord op vraag 9.
Een misleidende voorstelling van zaken omtrent de mededelingen van Jaspers geeft Van de Ven in
zijn reactie d.d. 8 oktober 2015 op rapport Van den Heuvel, p. 9. Van de Ven schrijft:
“In mijn commentaar op dit hoofdstuk sluit ik mij aan bij de visie van Koen Jaspers in zijn brief van 21
september 2015 aan de rechter-commissaris, dat de beschrijving van de tapkamer in hoofdstuk 10
geen evenwichtig beeld van de situatie geeft. Er worden details beschreven die geen relevantie hebben
voor de onderzochte periode terwijl andere aspecten die wel van belang zijn voor de kenmerken van
de tapkamers van de jaren ‘90, ontbreken. Waar Van den Heuvel de essentiële kenmerken van het
tapkamersysteem beschrijft - zoals in subhoofdstuk 10.2 - geeft Jaspers aan dat Van den Heuvel niet
de tapkamer uit 1997/1998 beschrijft, maar met name de meer recente periode. Ik ben dat met hem
eens.”
Voor een goed begrip van hetgeen Jaspers in werkelijkheid opmerkte is het van belang om te weten
dat hoofdstuk 10 van het achtergrondrapport van Van den Heuvel de gehele (voorafgaande)
geschiedenis van tapkamerfaciliteiten in Nederland aan de orde stelt en dus niet uitsluitend de
architectuur van de digitale Kislev 2-tapkamer tot onderwerp heeft. Jaspers schreef in zijn
antwoordbrief d.d. 21 september 2015, p. 2:
“In de Prelude wordt aangegeven dat hoofdstuk 10 gebaseerd is op “de nog schaars beschikbare
september 2015 informatie uit die tijd ...”. Mijn beleving bij het doorlezen is dat hoofdstuk 10 mogelijk
geen evenwichtig beeld van de situatie geeft. Sommige zaken bevatten (beschikbare) details waarvan
de relevatie voor de opdracht ter discussie kan worden gesteld. Andere aspecten ontbreken voor het
totaal overzicht. Dit is de opsteller niet te verwijten maar is wel van belang te realiseren bij het gebruik
van het rapport.”
De opmerking van Jaspers heeft dus – anders dan Van de Ven wil doen geloven – geen betrekking op
de architectuur van de Kislev 2-tapkamer, maar op de historische ontwikkeling van het feitelijke
tappen in Nederland. In het bijzonder de laatste opmerking van Van de Ven slaat de plank mis.
273
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Verint

Bij gelegenheid van de bijeenkomst van de begeleidingscommissie van 21 augustus
2015 is besloten om hoofdstuk 10 uit het achtergrondrapport van Van den Heuvel
ter becommentariëring voor te leggen aan Verint Nederland.274 Verint antwoordde
op 5 november 2015 als volgt:
“Het door u aan ons ter beschikking gestelde hoofdstuk 10 over de werking
van de tapkamers die in de voor u relevante periode door de Nederlandse
politie zijn geïmplementeerd is door mij en een van mijn medewerkers
gelezen. Deze medewerker was destijds betrokken bij de levering en het
onderhoud van de genoemde tapkamers. Op enkele detailpunten na
(bijvoorbeeld het wel of niet realiseren van TIF 1,2 en 3 en het noemen van
Reliant 10 in plaats van Reliant versie 7.10) kunnen wij ons vinden in de
inhoud van het gelezen hoofdstuk.”
Deze (door mij onderstreepte) mededeling van de leverancier van de Kislev 2tapkamer spreekt m.i. voor zich.

Hetgeen Jaspers namelijk niet opmerkt is: “Van den Heuvel beschrijft slechts een meer recente
tapkamer en dus niet de tapkamer uit 1997/1998”. Jaspers schrijft op dezelfde pagina van zijn
antwoordbrief d.d. 21 september 2015 in werkelijkheid uitsluitend het volgende over de schets die
Van den Heuvel op p. 11 en 12 van hoofdstuk 10 geeft van het justitiële en politiële
bedrijfsprocessensysteem (dat dus niets te maken heeft met de architectuur van de Kislev 2tapkamer):
“Pagina 11 & 12: Het is me niet helemaal duidelijk welke periode paragraaf 10.2 beschrijft. Het lijkt
met name de meer recente periode te beschrijven.”
Kortom, Van de Ven licht Jaspers mededelingen volledig uit hun context en geeft een onjuiste
voorstelling van zaken. De raadsvrouw volgt Van de Ven hierin kritiekloos.
274 Meer precies: Verint Systems B.V. In de relevante periode (september 1997 tot en met maart 1998)
werd de rechtsvoorganger van Verint, (handelsnaam) Comverse, in Nederland vertegenwoordigd
door Bumicom. Dit bedrijf was verantwoordelijk voor het aanbieden en leveren van apparatuur aan
de Nederlandse tapkamers. Zie brieven van Verint Nederland van 3 juli 2015 en 5 november 2015.
Zie voor een meer uitgebreide toelichting op Verint, paragraaf 3.3.
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De brief van Van Dreunen d.d. 23 november 2015

Discussie over de vraag naar het oordeel van Van Dreunen

Van Dreunen275 heeft zich tijdens de bijeenkomst van de begeleidingscommissie op
10 juli 2015 blijkens het verslag daarvan als volgt uitgelaten over het concept van
hoofdstuk 10 (van het achtergrondrapport van Van den Heuvel):
“Dhr. Van Dreunen geeft aan dat hij in die periode verschillende zaken heeft
geïnstalleerd en weet hoe een en ander in elkaar zat. Hij geeft aan dat
hoofdstuk 10 overeen komt met hoe een tapkamer er toentertijd uit zag.”276
Deze mededeling was volgens de raadsvrouw echter foutief weergegeven in het
verslag van die bijeenkomst. Nadat Van Dreunen op 11 september 2015 om die
reden opnieuw om een reactie is gevraagd, deelde hij volgens het verslag het
volgende mede:
“Dhr. van Dreunen geeft aan dat hij gesprekken heeft gehad met beide
deskundigen. Hij merkt op dat hoofdstuk 10 van het rapport van dhr. Van den
Heuvel naar zijn mening juist weergeeft hoe de situatie er in 1997-1998
uitzag. Dhr. Van den Heuvel heeft in zijn rapport ook een aantal zaken van na
het jaar 2000 besproken, hierover merkt dhr. Van Dreunen op dat hij deze
zaken persoonlijk niet relevant acht voor de zaak Baybaşin en dat hij hier ook
geen opmerkingen over kan maken aangezien hij vanaf die tijd bij de politie
werkt en daar dus niet zonder toestemming iets over mag zeggen.”277
Ook over deze weergave in het verslag van de bijeenkomst van de
begeleidingscommissie is vervolgens weer debat ontstaan.278 Om aan alle discussie
275

Van Dreunen heeft in de jaren negentig gewerkt bij Bumicom. Hij is als technicus en projectleider
vanaf 1995 tot 2000 betrokken geweest bij de levering, installatie en instandhouding van de digitale
(Kislev 2)-tapkamers. Zie voor een meer uitgebreide toelichting op de achtergrond van Van Dreunen
paragraaf 3.3.
276 Verslag bijeenkomst begeleidingscommissie d.d. 10 juli 2015, p. 1.
277 Verslag bijeenkomst begeleidingscommissie d.d. 11 september 2015, p. 3.
278 De discussie daarover ging zelfs zover dat Derksen in zijn Stand van Zaken III: over deskundigen en
waarheidsvinding in de zaak-Baybaşin, deel I, Audio-streaming als bescherming tegen manipulatie,
d.d. 16 oktober 2015, p. 24 en 25, aan de door hem beschreven ‘bodylanguage’ van Van Dreunen bij
gelegenheid van de begeleidingscommissie d.d. 10 juli 2015 meende te kunnen opmaken dat Van
Dreunen geen openheid van zaken wilde geven over de afwezigheid van ‘audiostreaming’ in het Kislev
2-systeem. Dat is opmerkelijk, want Derksen was niet aanwezig bij de bijeenkomsten van de
begeleidingscommissie en om die reden – naar het mij voorkomt – überhaupt niet in staat om
waarnemingen te doen van de lichaamstaal van Van Dreunen noch om daaraan uit eigen wetenschap
(vergaande) conclusies te verbinden. Overigens strookt Derksens beschrijving van die lichaamstaal
van Van Dreunen niet met de perceptie van de griffier (nagevraagd) en die van mij. Wij waren er wel
bij.
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een einde te maken heb ik Van Dreunen gevraagd zelf zijn standpunt over de
architectuur van de digitale tapkamer schriftelijk te verwoorden, waarbij ik hem
heb verzocht meer in detail kenbaar te maken op basis van welke technologieën de
(digitale) tapkamers van Comverse werkzaam waren.279

De inhoud van de brief d.d. 23 november 2015

Van Dreunen heeft de relevante, digitale tapkamer van Comverse bij brief van 23
november 2015 als volgt beschreven. Ik citeer hieruit de belangrijkste passages.
“De JTS tapsignalen werden via de ISDN30 de ISDN30-server ingevoerd, waar
de controle op de CLIP/COLP en de sleuteluitwisseling (authenticatie)
plaatsvond. Indien het een geldig tapsignaal betrof, dan werd de audio
doorgezet naar het digitale AMS deel. De IRI informatie (tijdstippen,
nummers, IMSI, IMEI, cell-ID, etc.) werd naar de Database gestuurd.
De Database was de spin in het web voor wat betreft taps, records, kortom
alles wat niet met call-content te maken had.
De Multibus was een stuk industriële computer/standaard ontwikkeld door
Intel, wat acteerde als de spin in het web voor wat betreft de handling van
call content.280
(…).
Het Operating System van zowel de centrale AMS (in Apeldoorn) als de
decentrale AMS’en was RMX. Wikipedia meldt hier het volgende over. Let op
de jaartallen. Deze technologie bestond dus al langer, en niet pas na 2006,
wat Van de Ven beweert in zijn reactie op Van den Heuvel:
“iRMX is a real-time operating system designed specifically for use
with the Intel 8080 and Intel 8086 family of processors. It is an
acronym for Real-time Multitasking eXecutive. Intel developed iRMX
in the 1970s and originally released RMX/80 in 1976 and RMX/86 in
1980 to support and create demand for their processors and
Multibus system platforms.”
Naast bovenvermelde modules waren de gebruikte beheers- en tap-PC’s ook
op het tapsysteem aangesloten. Deze PC’s bevonden zich op het lokale
netwerk in het gebouw. De AMS had naast een opname functie (analoge ATR

279

Brief Van Dreunen d.d. 23 november 2015. Van Dreunen is overigens niet de medewerker van
Bumicom die wordt bedoeld in de brief van Verint d.d. 5 november 2015, die hoofdstuk 10 heeft
beoordeeld, aldus heeft de algemeen directeur van Verint de griffier van de rechter-commissaris
desgevraagd op 5 november 2015 laten weten.
280 Brief Van Dreunen d.d. 23 november 2015, p. 2.
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lijnen en JTS GSM taps) ook een audio afspeelfunctie: de AMS fungeerde als
streaming audioserver. (...)
Zowel de centrale AMS als de decentrale AMS’en beschikten over een 64 MB
systeempartitie, waarop alle programmatuur van de AMS was opgeslagen.
In de systeempartitie bevonden directories, subdirectories en bestanden. De
rest van de harddisk storage bevond zich in een partitie, waarin zich geen
directories, subdirectories en bestanden bevonden. Dit is het deel waar de
audio werd weggeschreven, direct op de vrije sectoren. In een pointerbestand
werd aangegeven op welke sectoren welke audio was opgeslagen. Zonder
deze pointerinformatie kon de audio niet worden teruggevonden. Let op: de
audio werd dus niet opgeslagen in de vorm van bestanden.281
(…).
Vanuit de PC krijg je geen share op de AMS waarin je bestanden kunt zien.
Afhankelijk van de rechten, de gekozen tap, het gekozen gesprek en het juiste
tijdstip wordt de audiodata streaming door de AMS opgestuurd naar de PC.
(...)
Het geluid ging gedigitaliseerd streaming over het netwerk, tegenwoordig
noemt men dat “streaming audio”. Door deze technologie toe te passen, kon
men tap PC’s op andere plaatsen en locaties onderbrengen: zolang er een
netwerkverbinding was, kon men tappen op die werkplek. (...)
PC’s: De tap-uitwerk PC’s (uitluisterstations) die centraal en decentraal
opgesteld stonden en de tapbeheerders PC’s bestonden uit een “IBM
compatible” PC (precies zoals staat aangegeven op de afbeelding in het
document van dhr. Van de Ven) draaiend op MS Windows. In de praktijk was
dit Windows 3.11 met hieronder DOS als operating system. Omdat de PC’s in
die tijd nog niet beschikten over een audiocard (dikwijls genaamd
Soundblaster card), was iedere tap-uitwerk PC voorzien van een DSP board.
Deze DSP-kaart zorgde voor het decoderen van de AVQSBC en voor de D/A
omzetting van de ontvangen audio. Het geluid werd vanaf deze kaart naar
een in de PC aanwezige audio-outputunit gestuurd, waarop een luidspreker
en een hoofdtelefoon konden worden aangesloten.282
(…)
Audio: De audio die binnenkwam op de ISDN30 en ATR lijnen, werd
gedigitaliseerd op de DSP boards en als digitale audio op de storage
weggeschreven. Spraak werd een factor 4 gecomprimeerd met het AVQSBC
compressiealgoritme. (…)
Opslag:
De audio werd bij opname weggeschreven op de harddisk(s) van de AMS en
eventueel na beëindiging opname verstuurd naar de remote AMS. Iedere
281
282

Brief Van Dreunen d.d. 23 november 2015, p. 3.
Brief Van Dreunen d.d. 23 november 2015, p. 4.
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paar minuten (ik dacht ongeveer 5 minuten) werd de nieuw opgenomen
informatie gearchiveerd op de optical disk. Er was 1 schijf per onderzoek in
gebruik.
Schijven structuur:
De schijven structuur van de harddisk(s) en van de optical disks, was globaal
dezelfde: een kleine systeempartitie en een grote (de rest) was voor de audio
(zonder bestanden en directories).
Call detail records:
Bij iedere opname werden er call detail records aangemaakt in de database.
Hierin stond informatie als tijdstippen, gekozen nummers, IMSI, IMEI, Cell-ID,
etc. Deze info werd opgeslagen in de ADABAS database, draaiend op een klein
VMS VAX server.
Streaming audio: Het begrip “streaming audio” zou je als volgt kunnen
opvatten: slechts dat stukje audio dat je op dat moment afspeelt wordt over
het netwerk gestuurd.”283
Van Dreunen concludeerde over hoofdstuk 10 van het achtergrondrapport van Van
den Heuvel als volgt:
“Na kritisch vragen stellen heeft dhr. Van den Heuvel een juiste omschrijving
gegeven van het systeem. Sommige detailzaken, met name betrekking
hebbende op randzaken, zoals bijvoorbeeld de ISDN2-ATR tap, zijn niet
compleet van mij afkomstig. Ik kan dan ook niet onderschrijven hoe dat
tapsysteem toentertijd gefunctioneerd heeft. Dhr. Van den Heuvel heeft door
de signalen van zo een ISDN2-ATR tap te analyseren bepaalde conclusies
getrokken omtrent de exacte werking. Ik heb die signalen niet geanalyseerd,
dus ik kan bij gebrek aan kennis op het punt van ISDN2-ATR niet
onderschrijven hetgeen dhr. Van den Heuvel geschreven heeft. Dit is een punt
wat enkel relevant is voor de tape opnames. Daarom onderschrijf ik
hoofdstuk 10 van Van den Heuvel grotendeels (maar dus niet voor 100%).
(…)
Er is toen [tijdens de bijeenkomst van de begeleidingscommissie, D.A.] niet
expliciet gevraagd of ik de beschrijving van “streaming audio op de AMS”
onderschrijf. In dat geval had ik volmondig geantwoord: “ja””284
Over hetgeen Van de Ven in zijn reactie op hoofdstuk 10 van Van den Heuvel heeft
gerapporteerd, geeft Van Dreunen het volgende te kennen:

283
284

Brief Van Dreunen d.d. 23 november 2015, p. 6.
Brief Van Dreunen d.d. 23 november 2015, p. 6.
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“Dhr. Van de Ven heeft een totaal verkeerde voorstelling gegeven van het
gebruikte Efrat/Comverse systeem. Zijn beschrijving hoe hij destijds met PC
tools producten die gewist waren weer terug kon zetten slaat helemaal
nergens op. Dat is tenminste de conclusie die je wel moet trekken als je weet
hoe het systeem destijds in elkaar zat.
Noot: Het bevreemdt me dat dhr. Van de Ven later feiten waar we destijds
over hebben gesproken ineens is gaan bestrijden. Tijdens de hierboven
genoemde sessies is mij niet gebleken dat hij zich totaal niet kon vinden in
mijn beschrijving van het systeem (zoals hij later stelt in zijn documenten). Er
is zelfs geen discussie over geweest.”285
Commentaar mijnerzijds. Omtrent het oordeel van Van Dreunen over de
rapportage van Van de Ven spreekt deze tekst m.i. voor zich. In zijn brief heeft Van
Dreunen een foto gevoegd van het thans nog aanwezige exemplaar van het door
hem beschreven audiomanagement-systeem (AMS) van Comverse.

Documenten en verklaringen uit de T14-zaak

Het verhoor van technisch medewerker B.J. Popper op 3 oktober 2001

De rechter-commissaris in de T14-zaak, mr. Bossinga, heeft op 3 oktober 2001 een
technisch medewerker van Comverse gehoord, genaamd B.J. Popper.286 Citeren uit
deze verklaring neemt in deze conclusie te veel ruimte in. Datgene wat Popper
onder andere meedeelt over de opslag van gegevens op de Adabas-database is
overigens in lijn met de rapportage van Van den Heuvel.

Andermaal de fax van de LIO d.d. 14 augustus 2002

In paragraaf 6.6 (over de beweerdelijke demonstratie in de tapkamer te Nijmegen)
maakte ik al melding van de fax van de LIO van 14 augustus 2002 aan het OM te
Zwolle. Op die datum stond de schouw in de tapkamer te Nijmegen nog
geagendeerd voor 21 augustus 2002. Bij gelegenheid van deze voorgenomen

285

Brief Van Dreunen d.d. 23 november 2015, p. 6-7.
Popper was sinds 2000 in dienst van Comverse. Zijn werkzaamheden bestonden naar zijn zeggen
uit het installeren, repareren en controleren van de computersystemen van Comverse. Ook gaf hij
training aan de gebruikers van de computersystemen en ondersteunde hij de systeembeheerders.
286
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‘schouw’ zou Van de Ven demonstreren dat hij met eenvoudige middelen (zoals
reparatiesoftware genaamd PC Tools) in staat zou zijn om gewiste tapgesprekken
weer terug te halen. Deze bijeenkomst is overigens op verzoek van Van de Ven
uitgesteld, zo liet ik hierboven reeds zien.

Ik bespreek deze LIO-notitie hier omdat Derksen zich in zijn Stand van Zaken III d.d.
16 oktober 2015 baseert op deze notitie. Hij leidt namelijk uit deze LIO-notitie af
dat de beveiliging van de tapkamer (uitsluitend) ‘procedureel’ van aard was en dat
deze notitie – dus – uitwijst dat de Nijmeegse tapkamer op DOS ‘draaide’.287

Ik kan Derksen in deze redenering (en stelligheid) niet volgen, en om duidelijk te
maken waarom zal ik de notitie uitgebreid citeren. De notitie is, zo begrijp ik haar,
bedoeld als waarschuwing aan het adres van het OM te Zwolle voor het nietrepresentatieve karakter van de door Van de Ven gewenste opzet van het
onderzoek (de schouw). Ik haal de volgende passages aan (onderstreping,
vetgedrukt en kapitalen in het origineel):
“Opmerkingen m.b.t. de schouw
Op 21 augustus 2002 wordt in opdracht van de RC op de tapkamer van de
regiopolitie Gelderland-Zuid te Nijmegen, een schouw uitgevoerd m.b.t. het
wissen van gesprekken met geheimhouders. (…).
Door de voorgestelde procedure bestaat de mogelijkheid dat de schouw geen
juist en objectief beeld geeft van de wijze van interceptie en meer specifiek
het wissen van gesprekken met geheimhouders.
Basis van de huidige discussie is dat getuige deskundige verklaart dat “het
voor een gemiddelde HTS-er met relatief eenvoudige middelen gemakkelijk is
om gewiste gesprekken van een Comverse tapsysteem te reproduceren en
opnieuw af te spelen.” Deze vaststelling wekt de indruk van volstrekt
onvoldoende beveiliging en afscherming van (gewiste) data.
De verdediging zal in staat worden gesteld om deze stelling te bewijzen in
voornoemde schouw. Het is zaak de omstandigheden tijdens deze schouw zo
in te richten dat de verdediging alle mogelijkheden krijgt, binnen de
beperkingen die deze bewering bevat, deze feitelijk te onderbouwen door aan
te tonen dat een of meer gewiste gesprekken kunnen worden gereproduceerd
en opnieuw afgespeeld.
Een aantal constateringen is daarbij van belang.
287

Derksen, Stand van Zaken III: over deskundigen en waarheidsvinding in de zaak-Baybaşin, deel I,
Audio-streaming als bescherming tegen manipulatie, d.d. 16 oktober 2015, p. 33.
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1.
Bij geautomatiseerde systemen is het, mits gegeven voldoende
kennis, middelen en tijd, in principe mogelijk om gewiste informatie of een
gedeelte hiervan terug te halen. Zelfs verbrande gegevensdragers kunnen
immers, met voldoende inspanning en kennis, geld en tijd, nog waardevolle
data opleveren. Tapsystemen vormen daarop geen uitzondering. Er is dus
nooit sprake van absolute beveiliging, altijd van relatieve.
2.
Beveiliging van informatie is niet alleen een technisch proces, maar in
de eerste plaats een procedurele zaak: toegang tot gegevensdragers dient te
zijn afgeschermd, etc. De in de Tapkamers ontvangen signalen worden
opgeslagen op Opticals-disks, zgn. MO’s, deze aldus opgeslagen getapte
telefoongesprekken verlaten nooit de beveiligde omgeving van de tapkamer.
De Optical-disks (zgn. MO’s) bevinden zich in het archiveringssysteem, of zijn
opgeslagen in een aldaar aanwezige kluis. Als op last van de rechter
informatie aan derden verstrekt moet worden dan wordt een kopie van het
aangewezen gedeelte van de informatie gemaakt op een tape of CD-ROM.
(…). In de zaak T14 was door de OvJ opdracht gegeven de gesprekken met
geheimhouders te wissen. Door omstandigheden is dit niet gedaan zoals
gebruikelijk, door de beheerder van het systeem. De wisprocedure is
uitgevoerd door een niet ter zake kundige rechercheur, welke tijdelijk door de
beheerder van het systeem voor deze functionaliteit geautoriseerd was. Deze
rechercheur heeft hierbij een verkeerde handeling verricht, met als gevolg dat
de bedoelde gesprekken niet gewist zijn. (…). Samengevat is dus in ieder geval
sprake van een serie procedurele fouten in de beveiliging.
3.
(…). Uit het oogpunt van beveiliging en privacy is de getapte
informatie op een bepaalde wijze (protocol) op de Optical-disks opgeslagen,
zodat als een Optical-disk bij toeval in verkeerde handen komt, de informatie
zonder speciale apparatuur, welke alleen in bezit is van sommige
opsporingsdiensten, niet kan worden gereproduceerd. Het gebruikte protocol
is speciaal door de fabrikant zelf ontwikkeld en is niet op de markt
verkrijgbaar. De opgeslagen informatie is alleen met speciaal door de
fabrikant ontwikkelde apparatuur reproduceerbaar, deze apparatuur wordt
alleen aan bezitters (politiediensten) van deze tapkamer apparatuur verkocht
of verhuurd. Dit maakt onderdeel uit van de beveiliging (In het onderhavige
geval is de verdediging anders dan gebruikelijk in staat gesteld de optical
disks via zo’n systeem te beluisteren.)
4.
De beveiliging tegen reproduceren van gewiste gesprekken omvat dus
in ieder geval de volgende stappen.
a. gesprekken dienen ter zake kundig te worden gewist. Dit is niet gebeurd.
b. Optical-disks met gewiste data dienen de tapkamer niet te verlaten. Dit is
wel gebeurd.
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c. De wijze van wissen is zodanig dat zeer specifieke kennis nodig is om
gewiste data weer te reproduceren. De verdediging verzoekt namens haar
getuigen-deskundigen deze gegevens tijdig te overhandigen.
d. Eventueel gereproduceerde data kunnen alleen worden afgespeeld met
behulp van niet vrij op de markt verkrijgbare apparatuur. Volgens het
voorgestelde protocol van schouw wordt dergelijke apparatuur aan de
verdediging ten tijde van de schouw ter beschikking gesteld.
Samengevat:
Indien de verlangens van de verdediging onder de punten c en d worden
ingewilligd is sprake van het buiten werking stellen van de laatste belangrijke
elementen van de beveiliging, elementen welke blijkens het verzoekschrift
van de verdediging aan de rechtbank zodanig zijn dat ze niet door “een HTSer met relatief eenvoudige middelen” kunnen worden overwonnen. Het is
volstrekt helder dat de schouw zodanig dient te worden ingericht dat de
verdediging in staat wordt gesteld de oorspronkelijke bewering te
onderbouwen, dat wil zeggen dat ZONDER de gevraagde specifieke en
geheime informatie en ZONDER de specifieke apparatuur de gewiste
gesprekken weer hoorbaar gemaakt moeten worden. (…).”
Derksen wijst in het bijzonder op de (hierboven reeds weergegeven) passage:
“Beveiliging van informatie is niet alleen een technisch proces, maar in de
eerste plaats een procedurele zaak: toegang tot gegevensdragers dient te zijn
afgeschermd, etc.”
Hieruit leidt hij af, althans zo begrijp ik hem, dat de beveiliging van informatie in dit
tapkamersysteem van Comverse (uitsluitend) “een procedurele zaak” is, terwijl de
door Van den Heuvel beschreven beveiliging die gepaard gaat met de toepassing
van het besturingsprogramma iRMX en de aanwending van het hiervoor bedoelde
“door de fabrikant zelf ontwikkelde protocol” (bedoeld zal zijn: de AVQSBC-codec)
technisch van aard is. Indien de beveiliging procedureel van aard is, is de beveiliging
van technische aard kennelijk niet aanwezig, aldus begrijp ik Derksens redenering.

Commentaar mijnerzijds.
Lezing van de belangrijkste passages uit deze notitie leert vrij snel dat deze
redenering van Derksen niet opgaat. De notitie van de LIO strekte ertoe te
waarschuwen voor het oneigenlijke karakter van een onderzoeksopzet waarin Van
de Ven ten behoeve van zijn voorgenomen demonstratie dat hij ‘gewiste
gesprekken’ weer hoorbaar kon maken de beschikking zou krijgen over de
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tapkamerapparatuur van Comverse zelf. Bij toegestaan gebruik van apparatuur die
op iRMX draait, vormt de toepassing van dát besturingssysteem uiteraard op
zichzelf geen hindernis meer voor het hoorbaar maken van de met behulp van dit
besturingssysteem opgeslagen (en ‘gewiste’) informatie. Kortom, de waarschuwing
van de LIO is heel relevant zonder dat daaraan kan worden ontleend dat het AMS
niet werd aangestuurd door iRMX.
Derksen zou alleen een punt hebben indien deze notitie overtuigend uitwijst dat de
beveiliging van dit tapkamersysteem van Comverse tegen alle soorten aanvallen
uitsluitend procedureel van aard is. Dat valt echter geheel niet te lezen in deze
notitie. “Beveiliging van informatie is niet alleen een technisch proces,” aldus het
faxbericht (onderstreping thans mijnerzijds). Op het bedoelde ‘technisch proces’
wordt in deze notitie helemaal niet ingegaan, zodat uit het ontbreken van een
verwijzing naar iRMX niet kan worden afgeleid dat dit besturingssysteem ook niet
in gebruik was.

Het NFI-rapport van 19 augustus 2002

In de T14-zaak heeft het NFI (naar ik begrijp) in opdracht van de officier van justitie
onderzoek gedaan naar de vraag of de van een MO-schijf verwijderde gesprekken
konden worden teruggehaald, en zo ja met welke inspanning. Naar het resultaat
hiervan, het NFI-rapport van 19 augustus 2002, verwees ik reeds bij de bespreking
van de procedure voor het College bescherming persoonsgegevens (CBP). Het NFI
heeft in zijn rapportage het volgende opgemerkt:
“Inleiding
Het “kislev” systeem van Verint Systems BV kan getapte gesprekken
ontvangen en vastleggen voor analyse. Het systeem archiveert daarna de
getapte gesprekken op Magneto-Optical (MO) discs van Sony. Op een later
tijdstip kan de beheerder gesprekken van de MO-disc verwijderen. (…).
De gesprekken worden opgeslagen met behulp van een door Verint
ontwikkeld audio-compressiealgoritme. Het algoritme zorgt voor een
efficiënter opslagformaat op de MO-discs. Het formaat is niet
gedocumenteerd.
Ter controle van de eventuele resultaten heeft Verint een kleine versie van
het “kislev” systeem beschikbaar gesteld, een zogenaamde Court Playback
Unit. Dit systeem kan wel MO-discs lezen, maar verder niet veranderen, en
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wordt gebruikt als in de rechtszaal alsnog naar een getapt gesprek geluisterd
moet worden.
(…).
IRMX partitie
De eerste 8 kilobyte van alle SVO’s [‘stukken van overtuiging’, te weten drie
MO-schijven, D.A.] geeft een indicatie dat de SVO’s met behulp van iRMX
geformatteerd is. IRMX is een besturingssysteem van de firma TenAsys.
iRMX ligt ten grondslag aan het “kizlev” systeem.
(…)
Direct na de iRMX partitie staat data, waar een patroon van blokken in
opvalt. Met behulp van bij het NFI ontwikkelde software hebben we stap voor
stap deze blokken geïnterpreteerd.
(…)
Voor het onderzoek zijn de volgende feiten van belang geweest. In volgorde:
1. Enkele jaren ervaring met het uitpluizen van onbekende
bestandsformaten.
2. Beschikbaarheid van de geformatteerde MO-disc, de MO-disc met de
originele gesprekken, en de MO-disc met verwijderde gesprekken.
3. Beschikbaarheid van de Court Playback Unit.
Buiten het ervaringsfeit, was de beschikbaarheid van de door ons
gegenereerde tabel met verschillen tussen de originele en verwijderde
gesprekken essentieel voor de snelheid waarmee we de gesprekken terug
hebben kunnen halen. Zonder dit aanknopingspunt zou het onderzoek naar
schatting 3 tot 6 weken langer geduurd hebben, omdat de gesprekken zijn
opgeslagen met een audio-compressie algoritme dat door Verint zelf
ontworpen is. Het zou veel onderzoekstijd vergen om de werking van dit
algoritme te achterhalen. De beschikbaarheid van de court Playback Unit was
daarom essentieel voor het verifiëren van de resultaten, omdat nu de
gesprekken te beluisteren waren. Dit is met gewone apparatuur niet
mogelijk. Voor de analyse zelf is de Court Playback Unit niet gebruikt.”288
Uit dit NFI-rapport vallen de volgende conclusies te trekken:
(1).

Het ‘operating system’ van het Kislev-tapkamersysteem is volgens het NFI:
iRMX. Dat komt overeen met de beschrijving door Van den Heuvel en staat
haaks op de mededelingen van Van de Ven (en Derksen). Het
tapkamersysteem draait dus volgens het NFI niet op MS-DOS zoals Van de
Ven stelt.

(2).

Het NFI heeft zelf software ontwikkeld om de audioblokken te interpreteren;
dit was blijkbaar niet mogelijk met behulp van de door Van de Ven genoemde

288

NFI, deskundigenrapport d.d. 19 augustus 2002, p. 3 en 4.
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software ‘PC Tools’. De audioblokken bevonden zich bovendien niet op het
systeemgedeelte van de schijf, waar zich de iRMX (systeem)partitie wél
bevond. Dit komt overeen met de beschrijving van Van den Heuvel van de
architectuur van de (digitale) Kislev 2-tapkamer. Ik begrijp hieruit dat de
gesprekken niet benaderd konden worden als bestanden (‘files’) die met ‘PC
Tools’ konden worden bewerkt.
(3).

Het NFI heeft, onder andere, een wetenschappelijk geschoolde medewerker
ingezet, en dus géén HTS’er die met “relatief eenvoudige” middelen
gesprekken kon terug halen. Deze medewerker had voorts ervaring met het
onderzoeken van onbekende bestandsformaten.

(4).

Het audiocompressie-algoritme van de gesprekken zelf (AVQSBC) hebben de
onderzoekers (binnen het gegeven tijdsframe) niet kunnen ‘kraken’. Dat
hebben ze, gelet op de onderzoeksopdracht, ook niet geprobeerd. Er is
volgens het rapport niets gewijzigd in de gesprekken: de gesprekken die
gewist waren (niet meer toegankelijk waren gemaakt) zijn teruggehaald en
beluisterd (met behulp van een ‘court playback unit’289).

Commentaar mijnerzijds.
Dit NFI-rapport vormt dus allerminst een bevestiging van de stellingen van Van de
Ven, maar juist een weerlegging ervan. Het NFI is erin geslaagd om gewiste
gesprekken terug te halen en af te luisteren. Voor het decoderen van de audio
gebruikte het NFI een ‘court playback unit’ (CPU), oftewel ‘court evidence unit’
(CEU). Dit betreft een mogelijkheid die Van den Heuvel ook heeft beschreven,
waartoe ik verwijs naar paragraaf 6.4 hierboven. Daarbij merk ik op dat het NFI
alleen onderzoek heeft gedaan op de MO-schijven en niet aan het AMS. Evenmin
heeft het NFI de werking van de database van de tapkamer onderzocht. Van den
Heuvel heeft dat naar zijn zeggen wél gedaan en heeft in elk geval een meer
specifieke omschrijving gegeven van de daarin toegepaste technologieën. Die
omschrijving komt overeen met de datastructuur die het NFI op de MO-schijven
volgens dit rapport heeft aangetroffen.

289

In het herzieningsonderzoek bekend als een ‘court evidence unit’ (CEU).
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Het LocSoft-rapport van 26 augustus 2002

Een raadsman in de T14-zaak, mr. Reintjes, heeft ter terechtzitting van de
rechtbank Almelo van 29 augustus 2002 een rapport d.d. 26 augustus 2002 van het
Engelse onderzoeksbureau LocSoft Ltd. overgelegd.290 Kwestie in de T14-zaak was,
zoals gezegd, het wissen van tapgesprekken (van geheimhouders) die waren
opgeslagen in het Kislev 2-tapkamersysteem van Comverse dat was opgesteld in de
Nijmeegse politietapkamer.
LocSoft deelde in dit rapport mee deskundig te zijn op het gebied van “embedded
systemen in het algemeen en iRMX in het bijzonder”. In dit rapport beschrijft LocSoft
onder meer de “werkelijke bestandsorganisatie” van de optical disc (MO-schijf).291
Na formattering wordt de optical disc verdeeld in een ‘named deel’ en een ‘physical
deel’. Ik citeer:
“Het named deel bevat een iRMX directory structuur met daarin bestanden
zoals al eerder getoond in sectie 2 (…). Alle organisatie (welke blokken zijn in
gebruik, waar liggen de data blokken voor een bestand) wordt bijgehouden
door het iRMX besturingssysteem.
Het physical deel wordt gebruikt voor de opslag van audio gegevens. Hier
houdt de applicatie zelf bij welke blokken in gebruik zijn en zij bepaalt ook zelf
hoe de data horend bij een named bestand gevonden wordt (waarschijnlijk
door een blok nummer).
(…).
Als de gebruiker een bepaalde opname wil beluisteren, zoekt de applicatie de
daarvoor noodzakelijke gegevens bijeen uit zowel het named als het physical
deel van de Optical Disc.
Conclusie
Op zich is door het gebruik van iRMX in plaats van Windows voor de
bestandsorganisatie een barrière opgeworpen voor het lezen van de data,
maar die is door een ervaren informaticus eenvoudig te omzeilen. (…)”
Het gaat mij om de volgende gevolgtrekkingen uit dit rapport:

290

Het rapport is in de Nederlandse taal opgesteld door een medewerker van LocSoft genaamd Jan
Baan, overigens niet zijnde de Jan Baan van Baan Company.
291 Het rapport heeft betrekking op het wissen van audio. Het gaat mij echter om de passages die ik
hierboven heb aangehaald. Ik meen dat ik de verdediging niet tekort doe door die andere passages
onvermeld te laten, maar ik nodig de Hoge Raad van harte uit om desgewenst ook van die andere
passages kennis te nemen.
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(1).

De applicatie van Comverse voor het opslaan en wissen van audiogegevens
maakt volgens LocSoft geen gebruik van Windows, maar van het door Intel
ontwikkelde besturingssysteem genaamd iRMX;

(2).

iRMX stamt reeds uit 1975;

(3).

Het ziet er voor de gebruiker uit alsof de gegevensopslag is georganiseerd in
bestanden, terwijl de werkelijke bestandsorganisatie gebruik maakt van
blokken waarbij de applicatie bijhoudt welke blokken in gebruik zijn en hoe
de data behorend bij een ‘named bestand’ gevonden kunnen worden.

Commentaar mijnerzijds.
De beschrijving door LocSoft van de onderliggende structuur van de
opslagapplicatie van Comverse stemt overeen met die van Van den Heuvel (en Van
Dreunen).
Dat deze bestandsorganisatie een barrière opwerpt voor het lezen van data, welke
barrière door een ervaren informaticus eenvoudig is te omzeilen, aldus LocSoft,
heeft LocSoft niet proefondervindelijk onderzocht. Ik wil dat overigens wel
aannemen, met dien verstande dat de ervaren informaticus dan vervolgens nog wel
stuit op het obstakel dat wordt gevormd door de toepassing van het
compressiealgoritme AVQSBC (waarin de audio is opgeslagen) en de moeilijkheid
om de betekenis van de gecodeerde data in de drie database-tabellen te
achterhalen.
Daar komt nog eens bij dat het lezen van data een andere operatie is dan het
wijzigen van data. Het eerste brengt niet zonder meer mee dat ook het tweede
binnen bereik ligt.

Tegenwerpingen

Inleiding

Enkele tegenwerpingen van de zijde van Derksen brengen mij ertoe ook de door
hem bedoelde documenten te bespreken. Eén zo’n (vergeefse) tegenwerping gaf
hierboven reeds aanleiding tot een beschouwing van de fax van de LIO van 14
augustus 2002, die betrekking had op het onderzoek in de T14-zaak. Thans
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behandel ik nog twee andere documenten: het Brightsight-rapport uit 2010 en het
verslag van het bezoek aan E.A.L. in 2013.

Het Brightsight-rapport van 14 april 2010

Brightsight B.V., een particulier onderzoeksbureau op het terrein van ‘data
security’,292 heeft in opdracht van de Unit Landelijke Interceptie van het KLPD293 op
14 april 2010 een rapport uitgebracht over de vraag of het wissen van
tapgesprekken in de digitale tapkamer van Verint te Driebergen (kort gezegd)
‘voldoende wordt uitgevoerd’. Het onderzoek van Brightsight strekte er uitsluitend
toe om inzicht te krijgen in de vraag in hoeverre eenmaal (handmatig of
automatisch) gewiste tapgesprekken waren “terug te halen of te reproduceren”. Dit
onderzoek behandelt dus niet de mogelijkheid van manipulatie c.q. wijzigen van
geluidsopnames en het heeft bovendien betrekking op een tapkamer uit 2010. Van
de Ven en Derksen verwijzen niettemin naar verscheidene passages uit dit rapport.
Ik bespreek die passages hier.

Over de mogelijkheid van het “logisch undeleten van hele files” wordt in het rapport
vermeld:
“Bij bijvoorbeeld DOS was de oude directory entry nog aanwezig in de
directory (en de eerste Ietter ervan door een ? vervangen), maar in dit
filesysteem is de directory entry simpelweg niet meer beschikbaar en kan dus
ook niet worden geïnspecteerd.
Dit terugleesscenario is dus niet uitvoerbaar.”294
Aan deze passage ontleent Derksen het argument dat de Nijmeegse Kislev 2tapkamer van Comverse in 2002, evenals de Baybaşin-tapkamer te Apeldoorn in
1997/1998, niet anders dan kan zijn aangestuurd door Windows c.q. DOS en dat
‘audiostreaming’ (dus) geen bescherming bood. Kuylman en Van de Ven waren er
immers wél in geslaagd ‘gewiste’ bestanden hoorbaar te maken met behulp van PC
Tools, terwijl de specialisten van Brightsight daarin niet slaagden in de nieuwe –

292

Zie meer uitgebreid de website van Brightsight.
Voordien genaamd de Landelijke Interceptie Organisatie (LIO), thans genaamd de Afdeling
Interceptie & Sensing van de Landelijke Eenheid van de Nationale Politie, gestationeerd in Driebergen.
294 Rapport Brightsight d.d. 14 april 2010, p. 16.
293
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“gewijzigde” – tapkamerarchitectuur van de tapkamer te Driebergen, aldus begrijp
ik Derksen.295

Commentaar mijnerzijds. Dit argument is uitsluitend gestoeld op de onjuiste
aanname dat Kuylman en Van de Ven hun claim in de Nijmeegse tapkamer hebben
waargemaakt. Over de tapkamerarchitectuur van de digitale Kislev 2-tapkamer te
Apeldoorn zegt deze passage (dus) geheel niets.

In de tweede plaats wijst Derksen op het volgende oordeel van Brightsight:
“Deze aanval is uitvoerbaar, maar vraagt twee volledige dagen
systeembeheerderstoegang op het systeem, een expert, en ongeveer een
week om uit te voeren. Hij kan in principe worden uitgevoerd door één
malafide systeembeheerder van ULI.”296
Hieraan ontleent Derksen ‘het scenario van de malafide tapkamerbeheerder’. Ik
citeer Derksen:
“(Argument 6) De malafide tapkamerbeheerder van Brightsight
Brightsight (2010) stipt het probleem van manipulatie door bevoegden als
theoretisch probleem aan bij logisch undeleten van partiële files. Daarvoor
moet je, zo schrijft Brightsight, ‘logische controle hebben over het
opslaggedeelte van het interceptie systeem’. De groep mensen die deze
toegang heeft, ‘is beperkt tot de systeembeheerders van ULI op het
onderhavige systeem’. Dit soort manipulatie ‘kan in principe worden
uitgevoerd door één malafide systeembeheerder van ULI’. Wanneer we de
morele kwalificatie weglaten, is de les dat het alleen afhangt van de
toegangsrechten of er iets in de binnengekomen informatie veranderd kan
worden. Aangezien de systeembeheerder alle rechten heeft, is er altijd
(minimaal) één persoon die op deze manier zou kunnen manipuleren. (…). En
weer beschermt de audio-streaming à la Van den Heuvel niet tegen
manipulatie. Die audio-streaming is er dus niet.”297
Commentaar mijnerzijds.
Hetgeen Derksen hierover opmerkt is gebaseerd op selectief lezen en onvolledig
citeren. Ter onderbouwing van de door Derksen bedoelde mogelijkheid van
295

Derksen, Stand van Zaken III: over deskundigen en waarheidsvinding in de zaak-Baybaşin, deel I,
Audio-streaming als bescherming tegen manipulatie, d.d. 16 oktober 2015, p. 32.
296 Rapport Brightsight d.d. 14 april 2010, p. 18.
297 Derksen, Stand van Zaken III: over deskundigen en waarheidsvinding in de zaak-Baybaşin, deel I,
Audio-streaming als bescherming tegen manipulatie, d.d. 16 oktober 2015, p. 39.
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‘manipulatie door bevoegden’ verwijst hij naar uitspraken van Brightsight die
uitsluitend betrekking hebben op het “logisch undeleten van partiële files”.
De mogelijkheid om “een deel van de vernietigde file terug te halen” doet zich
volgens Brightsight eventueel voor “als sommige (maar niet alle) clusters zijn
overschreven”. Die mogelijkheid bestaat volgens Brightsight louter zolang de
desbetreffende informatie (1) nog aanwezig, én (2) herkenbaar is, om daaraan toe
te voegen voor wat betreft de verschillende categorieën van informatie die kan
worden opgeslagen in het interceptiesysteem uit 2010 (onderstreping mijnerzijds):
“telefoon / fax verkeer is in het algemeen niet herkenbaar.”298
In de tweede plaats volgt uit het Brightsight-rapport dat het ‘logisch undeleten van
partiële files’ (resteren alleen ‘files’ bevattende e-mails (minus attachments), IPverkeer en “soms” sms-verkeer) allerminst een sinecure is, maar “twee volledige
dagen systeembeheerderstoegang op het systeem”, én van “een expert” “ongeveer
een week om uit te voeren” vergt.

Kortom, deze uitspraak van Brightsight in een rapport met als onderwerp de vraag
of in een Verint-tapkamer uit 2010 het wisproces afdoende wordt uitgevoerd:
(1).

heeft alleen betrekking op het ‘logisch undeleten van partiële files’ (dus niet
op het wijzigen c.q. manipuleren van ‘partiële files’, en evenmin op ‘hele
files’),

(2).

gaat “in het algemeen niet” over onderschepte telefoongesprekken, én

(3).

is praktisch gezien zeer slecht uitvoerbaar.

Hiervan maakt Derksen echter geen gewag.

In de derde plaats verwijst Derksen naar de volgende passage. Ik citeer Brightsight:
“Daarna moet men de file kunnen herkennen. Stel: een aanvaller is op zoek
naar een specifiek telefoongesprek, en de bovenstaande procedure levert
100.000 WAV-files op. Hoe gaat hij nu vinden welke van het betreffende
telefoongesprek is?
Hoe makkelijk dat is hangt ervan af of de file automatisch herkenbare
identificerende kenmerken heeft:
(…)
Andere data heeft dit soort kenmerken niet:
298

Rapport Brightsight d.d. 14 april 2010, p. 17.
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Audio: dit is in de vorm van WAV files, en deze bevatten geen identificerende
data: het is buitengewoon lastig om af te leiden uit de inhoud van de file waar
de file betrekking op heeft. Voor de vele fragmenten die moeten worden
onderzocht is dit onbegonnen werk.
A.1 Analyse
Telefoongesprekken/fax-berichten: dit zijn grote files (80K en groter) en
zullen dus vaak meerdere groepen van RAID clusters omvatten. Zelfs als men
er foutloos in slaagt om alle gesprekken te reconstrueren uit de data, achten
wij het praktisch onmogelijk om precies die (fragmenten van)
telefoongesprekken/fax waar iemand naar op zoek is terug te zoeken uit een
enorme verzameling fragmenten WAV files.”299
Derksen ontleent aan deze passage uit het Brightsight-rapport dat de onderschepte
telefoongesprekken ook in deze meer recente tapkamer te Driebergen uiteindelijk
als WAV-file ter beschikking (kunnen) komen. En WAV-files lenen zich voor
manipulatie, aldus Derksen.

Commentaar mijnerzijds: op dat laatste ‘scenario van manipulatie’ (editen van
WAV-bestanden) kom ik in paragraaf 6.12 terug. Waar het hier echter om gaat is
dat de methode die in het Brightsight-rapport wordt geschetst om specifiek
geluidsmateriaal ter beschikking te krijgen volgens dat rapport zelf “onbegonnen
werk” is.

Mijn conclusie houdt in dat Derksen het Brightsight-rapport zeer selectief leest,
hem onwelgevallige informatie negeert en uit het rapport méér afleidt dan de
inhoud van het rapport toelaat.

Het verslag van het bezoek aan E.A.L. d.d. 21 augustus 2013

Op 20 augustus 2013 brachten Van de Ven, Van den Heuvel en een medewerker
van de laatste een bezoek aan de Nederlandse tapkamerproducent (en concurrent
van Verint): E.A.L. Electronic Application Laboratory (Apeldoorn) B.V.300 Het

299

Brightsight-rapport d.d. 14 april 2010, p. 31-32.

300 E.A.L. Electronic Application Laboratory (Apeldoorn) B.V. (E.A.L.) is een Nederlandse producent van

hardware en software op het terrein van voice logging, security management en mobiele data
communicatie. Eén van de door PwC in 2003 onderzochte tapkamers was afkomstig van E.A.L.
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daarvan opgemaakte verslag van 21 augustus 2013 bevat onder meer de volgende
passage:
“Op de vraag hoe geheimhoudersgesprekken konden worden gewist is het
vrij simpele antwoord ‘door ze te overschrijven’; dan waren ze er niet meer.”
Hierin ziet Derksen ondersteuning voor zijn stelling dat wissen (en wijzigen) van
bestanden een gemakkelijke opgave is.301

De mededeling van E.A.L. heeft echter weinig om het lijf; het is reeds van algemene
bekendheid dat ‘data erasure’ plaatsvindt door het systematisch – meestal drie tot
zeven keer – overschrijven van de data met een pseudo-random gekozen patroon
van bits.302 Indien de beveiliging ervan wordt opgeheven kunnen ook de data op de
MO-schijven van de Baybaşin-zaak op die manier worden gewist.
De mededeling van E.A.L. heeft verder geen betekenis voor de architectuur van een
digitale Kislev 2-tapkamer van Comverse, noch voor de opslagstructuur die door
deze tapkamer wordt toegepast, noch voor de mogelijkheid om wijzigingen aan te
brengen in de gegevens die door een Kislev 2-tapkamer zijn opgeslagen, noch voor
de mogelijkheid om afzonderlijke tapgesprekken te wissen.303 De veronderstelling
dat E.A.L. bekend is met de technologie en werking van een Kislev 2-tapkamer is
zonder enig fundament.

301

Derksen, Stand van Zaken III: over deskundigen en waarheidsvinding in de zaak-Baybaşin, deel I,
Audio-streaming als bescherming tegen manipulatie, d.d. 16 oktober 2015, p. 31.
302 Bijvoorbeeld eerst met 01010101, vervolgens met 10101010, daarna met 11001100, 00110011,
00001111, 11110000 en met 01010101, etc.
Zie hierover onder meer:
Wikipedia, lemma ‘Data erasure’;
P. Gutmann, ‘Secure deletion of data from magnetic and solid-state memory’, Proceedings of the 6th
conference on USENIX Security Symposium, Focusing on Applications of Cryptography, July 22-25,
1996, San Jose, California, p. 8-8, met name paragraaf 3. Zie over de ‘Gutmann method’ een separaat
lemma op Wikipedia;
B. Schneier, Applied Cryptography. Protocols, Algorithms, and Source Code in C, Indianapolis: John
Wiley & Sons 1996, p. 228-229.
303 Voor dat laatste is selectief kopiëren een methode. Zie paragraaf 6.12.
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Conclusie over de mededelingen van derden inzake de architectuur van de digitale
tapkamer van Comverse

Verint Nederland en Van Dreunen zijn eensluidend in hun oordeel over hoofdstuk
10 van het achtergrondrapport van Van den Heuvel, dat de architectuur van
tapkamersystemen tot onderwerp heeft. Dit hoofdstuk geeft volgens hen een
adequate beschrijving van de (digitale) Kislev 2-tapkamer van Comverse (Verint).
Verint en Van Dreunen moeten beiden vanwege hun onderscheidene
achtergronden zonder meer in staat worden geacht hierover deskundig te kunnen
oordelen.304 Uit hun mededelingen vloeit voort dat Van den Heuvel – anders dan
Van de Ven wil doen geloven – wel degelijk de Kislev 2-tapkamer heeft beschreven
die in de Baybaşin-zaak (in 1997/1998) in gebruik was. Bovendien stemt het door
Van den Heuvel beschreven concept van ‘audiostreaming’ overeen met de wijze
waarop het Kislev 2-tapkamersysteem de uitluisteraars, desgevraagd en indien
daartoe geautoriseerd, toegang gaf tot de door hen gewenste audio.305

De oordelen Van den Heuvel, Verint en Van Dreunen worden bovendien (in elk
geval grotendeels) ondersteund door de mededelingen van Popper d.d. 3 oktober
2001, door de inhoud van het NFI-rapport van 19 augustus 2002 en door de inhoud
van het LocSoft-rapport van 26 augustus 2002 (in de T14-zaak), welke rapporten
telkens de gegevensopslag binnen het Kislev 2-tapkamersysteem van Comverse (te
Nijmegen) ontraadselden. Deze vijf deskundige opinies bevestigen op dit punt het
gelijk van Van den Heuvel en zij staan haaks op het oordeel van Van de Ven.306
304

Zie de achtergronden van Verint en Van Dreunen in paragraaf 3.3.
Van den Heuvel beschreef dit concept van ‘audiostreaming’ als volgt in zijn eerdergenoemde email van 8 mei 2014 (‘Voorlopig verslag van de testdag op 8 mei in Driebergen’) aan de
begeleidingscommissie:
“We hebben het volgende geconstateerd:
1. Bij het afspelen van audio, zowel ongecodeerd als gecodeerd, wordt de audio opgehaald van de
AMS.
a. De audio wordt niet gebufferd of als tijdelijke file opgeslagen op het uitluistersysteem.
b. Bij herhaald afspelen, ook van slechts een deel van de file, wordt dit telkens opnieuw van de AMS
opgehaald en eventueel gedecodeerd.
2. Op het systeem zijn geen tijdelijke files aanwezig die audio bevatten van afgespeelde gesprekken.”
Van de Ven heeft in zijn kritische reactie d.d. 11 mei 2014 op deze e-mail deze beschrijving van
‘audiostreaming’ niet weersproken.
306 Hiermee heb ik, voor zover ik kan overzien, twee oordelen onbesproken gelaten, namelijk de
opinies van Kuylman en van Koster.
(1). Kuylman is degene met wie Van de Ven samenwerkte in het onderzoek in de T14-zaak dat Van de
Ven op verzoek van de verdediging heeft uitgevoerd. Kuylman heeft bij gelegenheid van zijn verhoor
ter terechtzitting van de rechtbank te Almelo op 18 juni 2002 meegedeeld op het terrein van de
Comverse-apparatuur geen deskundige te zijn (zie p. 29 en p. 34 van het proces-verbaal van die
terechtzitting). Dat belemmerde Kuylman overigens niet om in zijn rapport van 18 september 2003
305
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De uitkomst van deze inventarisatie wijzigt niet door de inhoud van het faxbericht
van de LIO d.d. 14 augustus 2002, het Brightsight-rapport van 14 april 2010 en het
verslag van het bezoek aan E.A.L. d.d. 21 augustus 2013. Deze documenten geven
Derksen niet de steun die hij hieruit meent te kunnen putten.

Het voorgaande brengt mij tot de conclusie dat Van de Ven een onjuist beeld voor
ogen heeft van de werking, architectuur en technologie van de (digitale) Kislev 2tapkamer van Comverse, en om die reden daarvan ook een onjuist en niet
onderbouwd beeld rapporteert. Naar eigen zeggen heeft hij zijn kennis omtrent het
Kislev 2-tapsysteem opgedaan in de digitale tapkamer te Nijmegen bij zijn
onderzoek in 2002 (de T14-zaak). Naar blijkt heeft hij echter indertijd in die
tapkamer geen onderzoek verricht en is bovendien uiterst kwestieus of hij dat
onderzoek in of omstreeks 2002 elders (bijvoorbeeld in raadkamer) heeft verricht.
Van de Ven bedient zich derhalve op cruciale punten van onware c.q. (zeer)
onwaarschijnlijke mededelingen.

met juistheid op te merken dat het AMS werd aangestuurd door iRMX: “Het verwijderen van een file
is een taak van het operating system, in dit geval iRMX.” Terzijde, voor de gebruiker ziet het eruit alsof
de gesprekken zijn opgeslagen in ‘files’ (zie Van den Heuvel, achtergrondrapport, hoofdstuk 10, zie
het LocSoft-rapport d.d. 26 juni 2002).
(2). De heer M. Koster is op de terechtzitting van de rechtbank Almelo van 18 juni 2002 in de T14-zaak
gehoord. Koster was de beheerder van de digitale tapkamer (van Comverse/Verint) te Nijmegen, en
ook als zodanig opgeleid. Hij deelde op de terechtzitting mee: “Het operating system waarop die
applicatie draait, is een windows-machine, windows 3.11. Dus een windows-applicatie.” De vraag is
uiteraard welk onderdeel van het tapkamersysteem Koster hier voor ogen heeft. Indien hij doelt op
de beheerders-pc, dus het apparaat waarmee hij zijn functie feitelijk uitoefende, deelt hij het
standpunt van Van den Heuvel en Van de Ven. Aangezien Koster geen technicus is die diepgaand
verstand hoefde te hebben van de tapkamertechnologie, en zijn uitspraak ook overigens geen
uitsluitsel geeft in dit debat, heb ik zijn verklaring in dit verband onbesproken gelaten.
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6.11. Bezichtiging, beschrijving en conclusie: de (digitale) Kislev 2-tapkamer

De bezichtiging van 12 september 2016

Teneinde

door

eigen waarneming

informatie

te

verkrijgen

over het

besturingssysteem waarop het AMS van de digitale Kislev 2-tapkamer draaide, heb
ik mij op 12 september 2016 begeven naar het gebouw van de Landelijke Eenheid
van de Nationale Politie te Driebergen, alwaar ik werd ontvangen door Van
Dreunen. Ik heb plaatsgenomen achter het (remote) AMS dat nog in het bezit is van
de afdeling Interceptie & Sensing en dat melding maakt van het opschrift “Efrat
AudioDisk”. Het betrof hetzelfde AMS dat ik reeds in werking had gezien op 6 april
2016 (zie paragraaf 6.8), en hetzelfde apparaat als waarmee Van de Ven op 8 mei
2014 en (later) op 6 april 2017 in de gelegenheid is gesteld de door hem geclaimde
mogelijkheid van manipulatie te demonstreren (zie paragraaf 6.7). Fysiek bovenop
het AMS was een werkstation gepositioneerd, zijnde een pc van het merk Dell,
voorzien van een audio-unit in één van de twee uitsparingen voor een groot
diskettestation (5¼”). Dit werkstation was zowel door middel van een netwerkkabel
als door middel van een seriële kabel verbonden met het AMS.

Ik heb aldaar twee constateringen gedaan. In de eerste plaats heb ik op het
beeldscherm waargenomen en ondervonden dat de gebruikerssoftware (voor de
uitluisteraars), in dit geval AudioDisk (“Rechtbank versie”), een applicatie betrof die
op het mij bekende Windows 3.11 draaide.
In de tweede plaats heb ik op het beeldscherm waargenomen dat naast de
AudioDisk (“Rechtbank versie”) een terminalapplicatie (“AMS – Hyper Terminal”)
draaide. Deze hyperterminalapplicatie maakte gebruik van de seriële poort die met
een seriële kabel was verbonden met de consolepoort van het AMS. Op het
hyperterminalscherm was de tekst “iRMX III.1 Operating System” zichtbaar,
hetgeen ik fotografisch heb vastgelegd. Bij gebruik van deze besturingsapplicatie
nam ik waar dat het AMS alleen adequaat reageerde op commando’s
(opdrachtregels) die uitsluitend bekend zijn in iRMX.307 Het AMS reageerde niet op
(de mij nog bekende) DOS-commando’s.

307

Een beschrijving van de iRMX-commando’s is opgenomen in de ‘iRMX Command Reference’ van
december 1999, te vinden op http://www.tenasys.com/support/files/CommandRef.pdf.
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Conclusie

Op basis van de paragrafen 6.7 tot en met 6.10 en de hiervoor beschreven
bezichtiging van 12 september 2016 concludeer ik dat Van den Heuvel als enige van
de twee onderzoekers een correcte beschrijving heeft gegeven van de architectuur,
de technologie en de besturing van de (digitale) Kislev 2-tapkamer (AudioDisk) van
Comverse, die in gebruik was in Apeldoorn in (onder meer) 1997 en 1998.

Hieronder geef ik een kort overzicht van de interceptiesystematiek van de digitale
Kislev 2-tapkamer op basis van informatie die ik heb ontleend aan de JTS, Van den
Heuvel, Van Dreunen, Popper, het NFI en/of LocSoft.

1.

Mediation unit: Dit apparaat wordt binnen het JTS-protocol de decentrale

tapinterface (DTI) genoemd. De mediation unit was opgesteld op een locatie van
de netwerkoperator. Het apparaat was bestemd om van de zijde van de
netwerkoperator de verificatie- en de authenticatieprocedures uit te voeren, en
vervolgens de verkeersgegevens (in de ‘JTS-burst’) en het tapsignaal (de audio)
ongewijzigd door te geleiden naar de signaling server van de tapkamer.

2.

Signaling server: Een apparaat in de tapkamer dat het tapsignaal van de

mediation unit ontving. De signaling server speelde de audio van de tapgesprekken
door naar het AMS. De signaling server stuurde de verkeersgegevens, i.e. het JTSdatablok (de ‘JTS-burst’), van de gesprekken naar de Adabas-database. Het JTSdatablok werd in de signaling server gedecodeerd.

3.

ISDN30-lijn: de verbinding tussen de ‘mediation unit’ enerzijds en de

‘signaling server’ anderzijds. De beveiliging van de verbinding bestond uit een
verificatiemechanisme en een op DES gebaseerde authenticatieprocedure.

4.

AMS (audiomanagement(sub)systeem): Het audioregistratiesysteem van de

tapkamer. In het AMS werd de audio van het tapgesprek (op een harde schijf)
opgeslagen. Het AMS maakte voor het tapgesprek tevens een ‘record’ aan in de
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database. Het AMS draaide op een iRMX-operating system.308 De programmatuur
van het AMS werd opgeslagen in een systeempartitie. In de systeempartitie
bevonden zich bestanden. De audio van het tapsignaal werd in het AMS naar het
AVQSBC-formaat gecomprimeerd en opgeslagen op de RAW-partitie van het AMS
in een reeks van audioblokken van zestien kB (kilobyte) elk, hetgeen door de
compressie neerkwam op ongeveer acht seconden aan geluid. De RAW-partitie
bevatte geen bestandssysteem en de audioblokken werden op basis van het
bloknummer weggeschreven op de harde schijf. Alleen middels een
pointersysteem kon de desbetreffende reeks audioblokken van een tapgesprek
worden gealloceerd. Het AMS vormde een ‘streaming’ audioserver met een audioafspeelfunctie. Indien een gesprek vanaf het werkstation (uitluisterstation) werd
geselecteerd, werd dat gesprek – gecomprimeerd – naar het werkstation
‘gestreamd’.

5.

Database: Het databasemanagementsysteem (DBMS) betrof een externe,

gecombineerde applicatie- en databaseserver, geïnstalleerd op een MicroVax 3100
met VMS als operating system309 en Adabas als database-applicatie. De server
regelde het vastleggen van de metadata van de tapgesprekken en was door middel
van een applicatie op het werkstation het toegangsportaal voor de uitluisteraars.
Op de database waren geen bestanden te vinden. De metadata waren opgeslagen
in het Adabas-formaat. Dit betrof een hiërarchische databasestructuur, waarbij de
metadata in diverse velden binnen één ‘record’ werden opgeslagen in een
aaneengeschakelde ketting.

308

Voor het leesgemak citeer ik nogmaals uit Wikipedia over iRMX, het ‘operating system’ van het
AMS: “iRMX is a real-time operating system designed specifically for use with the Intel 8080 and Intel
8086 family of processors. It is an acronym for Real-time Multitasking eXecutive. Intel developed iRMX
in the 1970s and originally released RMX/80 in 1976 and RMX/86 in 1980 to support and create
demand for their processors and Multibus system platforms.”
309 In de tapkamer draaide een Adabas Database Management Systeem (DBMS) onder VMS op een
MicroVax. Zie over VMS, het ‘operating system’ van de externe database (onder gedeeltelijke
herhaling van een eerdere voetnoot):
https://nl.wikipedia.org/wiki/OpenVMS#Techniek en https://en.m.wikipedia.org/wiki/OpenVMS.
Zie www.informationweek.com/vms-operating-system-is-30-years-old-customers-believe-it-can-lastforever/d/d-id/1061051?, waaruit ik citeer: “VMS was designed to be secure from the ground up, not
as an afterthought, and it had multiple barriers for would-be intruders. It would check the role of
someone giving it commands to see whether they were authorized to do what they were trying to do.
If your password was X, and an intruder starting trying to guess passwords using L, M, N, etc., by the
time he got to X, VMS would have spotted the pattern and locked his account, even when he got to
the right letter.”
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6.

Multibus: Dit betrof een industriële computer ontwikkeld door Intel,

hardware-onderdeel van het AMS.

7.

MO-schijven (optical discs): Zoals gezegd werd de audio van een tapgesprek

geregistreerd op de harde schijf van het AMS, terwijl de verkeersgegevens (CDR’s)
werden vastgelegd in het Adabas-databasesysteem. Het archiefsysteem van de
tapkamer kopieerde het geluidsmateriaal van een tapgesprek en de bijbehorende
verkeersgegevens vrij kort na binnenkomst automatisch naar MO-schijven in een
zogeheten ‘jukebox’. De opslagstructuur en het opslagformaat waren gelijk aan die
van de database en de online audio-storage, alleen beschikte een MO-schijf over
minder opslagcapaciteit. De gegevens op de harde schijf werden daarna op enig
moment overschreven, afhankelijk van het aanbod en volgens het ‘first in, first out’principe.

8.

Werkstation: het werkstation (uitluisterstation) betrof een zelfstandige pc

die kon worden aangestuurd door Windows 3.11. De pc’s beschikten over één
verbinding naar de MicroVaX (voor de metadata) en één verbinding naar het AMS
(voor de audio). De pc vormde derhalve een koppeling met de applicatieserver,
waar ook de opdracht tot het streamen van de audio werd gegeven. De
desbetreffende uitluisteraar kreeg op zijn werkstation slechts een lijst met
tapgesprekken te zien waartoe hij geautoriseerd was. Indien hij een tapgesprek
selecteerde, werd de audio vanaf het AMS gecomprimeerd naar de pc gestreamd.
Op het werkstation werd de in AVQSBC gecomprimeerde audio door middel van
een hardware-kaart (DSP-board) van Comverse gedecomprimeerd. Het geluid werd
door diezelfde kaart hoorbaar gemaakt. Vanaf het werkstation kon het AMS niet
‘intern’ worden benaderd: van het gekozen gesprek werden de audiodata
‘streamend’ door het AMS naar het werkstation gestuurd.
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6.12. Het T14-scenario, oftewel: kunnen gegevens die zijn opgeslagen in het
(digitale) Kislev 2-tapkamersysteem worden gewijzigd?

Wijziging van gegevens die zijn opgeslagen in het (digitale) Kislev 2tapkamersysteem

Van den Heuvel: hoofdrapport over het T14-scenario

In zijn hoofdrapport d.d. 8 september 2015 heeft Van den Heuvel het volgende
opgemerkt over het door Van de Ven gepresenteerde manipulatiescenario waarin
gegevens die zijn opgeslagen door het Kislev 2-tapkamersysteem achteraf (kunnen)
worden gewijzigd:
“17. De “uitgevoerde hack van een tapkamer” in Nijmegen
Van de Ven verklaart bij herhaling dat hij samen met ing. Kuylman in
Nijmegen een tapkamer heeft ‘gehackt’. Dit zou zijn gebeurd ergens tussen
2002 en 2005. Hij heeft daar naar eigen zeggen gewiste gesprekken
teruggehaald en de inhoud van gesprekken en de metadata kunnen wijzigen.
Het zou gaan om een tapkamer van Comverse en wel van het type Kislev. Het
betreft een tapkamer die werd gebruikt voor het tappen in de “T14”-zaak en
die technologisch verwant zou zijn aan de digitale tapkamer uit de Baybaşincasus.
Van de Ven beschrijft in zijn rapportages de tapkamer van Comverse / Verint
als een Windows 3.1 systeem met een DOS opslagformaat waarbij de audio
als wav-files is opgeslagen en de metadata in een Perfectview applicatie, zo
stelt Van de Ven tenminste. Hij voert aan met reparatiesoftware, “PC Tools”,
toegang tot de opgeslagen audio in tapkamer te hebben verkregen, waarna
hij de manipulaties kon uitvoeren.
Naar mijn inzicht geven deze mededelingen van Van de Ven een volstrekt
onjuiste voorstelling van zaken. Zij wekken ten onrechte de indruk dat in deze
soort tapkamers met eenvoudige middelen wijzigingen kunnen worden
aangebracht in het geregistreerde geluidsmateriaal. Een tapkamer uit het
Kislev-project is echter heel anders geconstrueerd dan hiervoor door Van de
Ven beschreven. Zo’n tapkamer is een applicatie op een iRMX operating
system met in AVQSBC-gecodeerde audio en een Adabas database voor de
metadata op een aparte microVax.
Aangezien Van de Ven niet in staat was de door hem uitgevoerde ‘hack’ met
documenten aan te tonen, is hem in mei 2014 de mogelijkheid geboden zijn
hack opnieuw te demonstreren. Hij is in deze demonstratie geheel niet
geslaagd.
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In januari 2015 is Van de Ven een nieuwe gelegenheid geboden,310 dit keer
met als onderzoeksopdracht het ontsluiten van de audio zoals opgeslagen op
de zogenaamde magnetisch-optische (MO) schijven van een dergelijke
tapkamer.
Hij kon echter de audio van een gesprek niet terugvinden, de audio niet
decoderen, noch de audio coderen. Van de Ven was niet in staat de metadata
te lezen en/of te decoderen. De leesbare stukjes tekst in een metadata record,
de zogenaamde JTS-data, heeft hij aan het verkeerde gesprek toegewezen.
Naar mijn mening is het hierdoor zeer onwaarschijnlijk dat de hack, zoals
beschreven door Van de Ven daadwerkelijk is uitgevoerd.”311
Van den Heuvel: achtergrondrapport

In zijn achtergrondrapport heeft Van den Heuvel hieraan nog het volgende
toegevoegd:
“(…)
De Verint tapkamer staat echter geen audiomanipulatie toe.
Om tot daadwerkelijke manipulatie te komen moet bovendien worden
stilgestaan bij de punten genoemd onder 9 van paragraaf 11.2.2. Om
manipulatie mogelijk te maken moet in geval van een tapkamer met digitale
opslag tevens zijn voldaan aan de volgende voorwaarden:
a. de opgeslagen audio moet hoorbaar kunnen worden gemaakt,
b. de opgeslagen audio moet worden ontsloten in een formaat waarmee kan
worden gemonteerd. Gecomprimeerde opslagformaten, en in het bijzonder
CELP achtige audiocoderingen, lenen zich slecht voor montage;
c. de gewijzigde audio in het oorspronkelijke formaat moet kunnen worden
gecodeerd;
d. de gewijzigde audio moet teruggeplaatst kunnen worden op of in het
registratiesysteem.
(…).
De opmerkingen bij 9 leveren bij de tapkamers van Verint een probleem op.
De audio is in deze systemen opgeslagen in een gecomprimeerd en gecodeerd
formaat, het zogenaamde AVQSBC-formaat.
1. het hoorbaar maken van AVQSBC is alleen mogelijk met software van
Verint;
2. het converteren van AVQSBC naar een formaat waarmee kan worden
gemonteerd is pas sinds eind 2014 mogelijk. In het kader van het huidige
onderzoek is door mij in samenwerking met Verint een digitale exportroute
ontwikkeld die het AVQSBC omzet naar een WAV-file. Verint heeft een
310
311

Van den Heuvel bedoelt kennelijk ‘9 februari 2015’ in plaats van “januari 2015”.
Van den Heuvel, hoofdrapport d.d. 8 september 2015, p. 34-35.
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servicetool van een volgende generatie beschikbaar gesteld, die na het
uitschakelen van de beveiliging kon worden gebruikt voor de audioconversie.
3. Er bestaat geen route om een audio-file te converteren naar AVQSBC; de
codering naar AVQSBC kan alleen op de hardware van het Verint-systeem
worden uitgevoerd.
4. Op theoretische gronden, het monteren in een ‘niet-lossless’ formaat en
het opnieuw moeten toepassen van een CELP-achtige encoding voor opslag
van de aangepaste audio, is te verwachten dat het eindresultaat wat betreft
audio kwalitatief matig zal zijn.
Invoegen van de gemanipuleerde audio is in de Verint tapkamer niet
mogelijk
De Verint-tapkamersystemen van de tweede en derde generatie werken met
zogenaamde jukeboxen voor de opslag van de voor de registratie gebruikte
MO-schijven. Het tapkamersysteem kan alleen lege schijven importeren in de
jukeboxen en kan niet overweg met reeds gevulde schijven.
Behalve dat de jukeboxen gekoppeld aan het Verint-systeem geen import van
gevulde schijven toestaan, staat het gehele systeem geen import van audio
toe met een timestamp die kleiner is dan de laatst vastgelegde
audioregistratie.
Als al door het aanpassen van firmware en het uitschakelen van alle
beveiligingen in de tapkamer de mogelijkheid zou ontstaan om een
audioregistratie toe te voegen, kan dat alleen na de laatste registratie.
Het weer opstarten van de tapkamer na manipulatie is niet mogelijk
Het tapkamersysteem controleert bij opstarten de sequentie van registraties.
Ooit is de fout gemaakt de tapkamer van ‘zomertijd’ op ‘wintertijd’ te zetten,
dus de systeemklok een uur achteruit, met als effect dat de tapkamer geen
nieuwe gesprekken meer registreerde.
Geen uitvoerbaar misleidingsscenario bij de Verint tapkamers
Bij een interceptiesysteem van Verint zoals de eerste generaties digitale
tapkamers in Nederland, is het vanwege de opslag van de audio in AVQSBCformaat en andere beveiligingsmaatregelen praktisch gezien niet mogelijk de
audio te manipuleren. De noodzakelijke stappen van het ontsluiten en
decoderen van de audio kunnen niet of alleen met grote moeite worden
uitgevoerd. Het opnieuw coderen van de audio in AVQSBC-formaat is niet
mogelijk.
De noodzakelijk vervolgstappen, namelijk het terugplaatsen van de
gemanipuleerde audio en het weer opstarten van de tapkamer na
manipulatie, is ook niet mogelijk. Het digitale tapkamerdomein was in de
Baybaşin-zaak intrinsiek veilig.”312

312

Van den Heuvel, achtergrondrapport, hoofdstuk 12, p. 18-20.
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Popper over het T14-scenario

Tijdens zijn hiervoor al genoemde RC-verhoor d.d. 3 oktober 2001 in de T14-zaak
heeft B.J. Popper uitspraken gedaan over de mogelijkheid van ‘manipulatie’. Ik
citeer hem:
“Op de vraag van mr. Verweij of er mogelijkheden zijn om met
binnengekomen informatie te manipuleren antwoord ik: nee. Er kunnen wel
data worden toegevoegd, opmerkingen bijvoorbeeld. (…).
(…) vraagt of er een mogelijkheid is om de data die op de hard disc staan te
manipuleren, antwoord ik dat als u onder manipuleren wissen verstaat dat
dat kan. Alle gespreksgerelateerde gegevens kunnen niet worden veranderd.
Wel zijn er speciale velden voor opmerkingen. Verder kan er dus niets
gemanipuleerd worden.”313

Het opmaken van de balans

In dit herzieningsonderzoek is steeds de vraag geweest of de mogelijkheid bestond
dat gegevens die door het (digitale) Kislev 2-tapkamersysteem waren opgeslagen
achteraf door gebruikers konden worden aangepast. Van den Heuvel heeft deze
vraag (evenals B.J. Popper) ontkennend beantwoord. In Van den Heuvel’s
redenering zijn de volgende overwegingen cruciaal:
-

de gebruikers (uitluisteraars) krijgen na het invoeren van een
gebruikersnummer en een wachtwoord toegang tot tapgesprekken
waarvoor zij door de tapkamerbeheerder zijn geautoriseerd;

-

die ‘toegang’ tot bepaalde gesprekken bestaat hierin dat zij die gesprekken
op commando kunnen beluisteren;

-

de

daartoe

benodigde

audio-

en metadata worden

vanaf

het

audiomanagementsysteem (AMS) ‘gestreamd’ naar het uitluisterstation,
alwaar de audio wordt gedecodeerd vanuit het AVQSBC-formaat naar
interpreteerbare gegevens (geluid);
-

de hier bedoelde ‘toegang’ tot deze tapgesprekken houdt (dus) niet in dat de
gebruiker de beschikking heeft over de gegevensopslag in het AMS zelf in de
zin dat hij wijzigingen kan aanbrengen in de aldaar opgeslagen gegevens;

313

Proces-verbaal d.d. 3 oktober 2001, p. 3, resp. p. 5.
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-

deze toestand is vergelijkbaar met door Spotify gestreamde muziek: de
luisteraar heeft ‘toegang’ tot het audiomateriaal, maar hij is niet in staat in
te breken in het gestreamde materiaal om (bijvoorbeeld) het stemgeluid van
een ‘rapper’ te wissen;

-

de audio is bovendien opgeslagen in een codec (AVQSBC) die verhindert dat
wijziging van gegevens plaatsvindt.

Van de Ven heeft hiertegen ingebracht dat het AMS vanaf de workstations
benaderbaar was met eenvoudig verkrijgbare software, PC Tools, en dat gegevens
in het AMS zodoende konden worden gewijzigd. Die mededeling acht ik op een
elementair niveau onjuist. De mededeling van Van de Ven dat hij zulks in het
verleden heeft gedemonstreerd in de tapkamer te Nijmegen dan wel in een
raadkamer van de rechtbank te Almelo acht ik onwaar, respectievelijk zeer
onwaarschijnlijk.
De technische configuratie van het Kislev 2-tapkamersysteem, zoals hiervoor
besproken, maakt het niet mogelijk om met PC Tools (of met vergelijkbare software
als Norton Utilities) het AMS te betreden. PC Tools betrof een hulpprogramma voor
‘utilities’ in een MS-DOS-omgeving.314 De in de voorgaande paragrafen besproken
verklaringen en documenten wijzen uit dat het AMS en de Adabas-database, waarin
de audio, respectievelijk de metadata van de tapgesprekken werden opgeslagen,
niet op basis van MS-DOS werkzaam waren. De audio van de gesprekken werd door
middel van de ‘proprietary codec’ AVQSBC gecomprimeerd opgeslagen op (de
harde schijf van) het AMS, dat op een iRMX-operating system werkzaam was. De
metadata van de gesprekken werden opgeslagen in de Adabas-database in een
Adabas-database-format.
Vanaf het uitluisterstation, een door Windows 3.11 gestuurde pc, waren het AMS
en de database niet rechtstreeks te benaderen en er kwamen ook geen bestanden
op de pc terecht. De audio werd gecomprimeerd over het netwerk ‘gestreamd’ en
de metadata werden middels een applicatie naar het uitluisterstation verzonden.
Samengevat, er waren geen bestanden, en de opgeslagen audio en bijbehorende
gegevens waren niet rechtstreeks te benaderen. Het is dus om redenen van
technologische aard hoogst onwaarschijnlijk, zo niet onmogelijk dat Van de Ven de

314

Zie bijvoorbeeld het Wikipedia-lemma ‘PC Tools’.
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door hem beschreven handelingen met PC Tools überhaupt heeft kunnen
verrichten.

Editen van de WAV-bestanden

Een schets van de tegenwerping

Een tegenwerping van de zijde van Van de Ven, Derksen en de raadsvrouw verdient
thans afzonderlijke bespreking. Die tegenwerping behelst géén weerspreking van
de door Van den Heuvel omschreven architectuur van de (digitale) Kislev 2tapkamer, doch veronderstelt (slechts omwille van de discussie) de juistheid
daarvan. De tegenwerping haakt aan bij de eventuele ‘export’ van het tapsysteem:
geluidsbestanden in (bijvoorbeeld) een WAV-formaat.
Ik geef eerst een schets van deze tegenwerping aan de hand van citaten.

Het was volgens Van de Ven (ook binnen de door Van den Heuvel geschetste
tapkamerconstellatie) mogelijk om de audio daarvan middels twee koptelefoonuitgangen en/of externe luidsprekers hoorbaar te maken en te exporteren.315 Van
de Ven verwijst daartoe naar de al eerder genoemde AudioDisk-brochure van
Comverse:
“(the Operator Workstation) supports 2 earphone-sockets and optionally an
external loudspeaker, connected to output channels on the AMS. Playback of
the output channels is controlled through commands initiated by the
operator at the workstation.”316
Volgens Van de Ven hadden niet alleen de systeembeheerders, maar ook de
behandelend rechercheurs (uitluisteraars) door middel van uitgegeven autorisaties
op deze wijze de mogelijkheid om toegang te verkrijgen tot de opgeslagen
informatie in het AMS en op de MO-schijven.
Ook in antwoord op vraag 3 van de raadsvrouw in een mailbericht van 14 augustus
2015 schetst Van de Ven deze mogelijkheid. Ik citeer (vragen zijn van de
raadsvrouw, antwoorden van Van de Ven):
315
316

Van de Ven, reactie d.d. 8 oktober 2015 op rapport Van den Heuvel, p. 19.
Van de Ven, reactie d.d. 8 oktober 2015 op rapport Van den Heuvel, p. 19.
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“Wanneer een medewerker toegangsrechten tot een bepaald gesprek heeft,
kan hij het laten oproepen op zijn computer (zijn uitwerkstation). Hij krijgt dat
gedecodeerde gesprek dan als wav.file op zijn computer?

Dit klopt niet helemaal. In dit geval krijgt de medewerker een audiorepresentatie van de opgeslagen 0/1-rij te horen, welke vanwege de daisychaining (het aan elkaar koppelen van de bij dit gesprek behorende 16kB
blokken), 317 eerst na decompressie van deze ontstane 0/1-rij en verwerking
ervan door de AVQSBC-codec, hoorbaar en interpreteerbaar is.
Dit bestand wordt pas een wav-file wanneer het hoorbare audio-signaal
middels een computer of digitale recorder wordt opgeslagen.

Of deze audio-representatie de exacte weergave van het
oorspronkelijke signaal is, zullen wij nooit weten, omdat de AVQSBC-codec
niet openbaar is en Van den Heuvel geen aanval heeft kunnen definiëren
waarbij de indertijd middels de AVQSBC-codec verwerkte informatie weer kon
worden teruggebracht tot het oorspronkelijke signaal.318
Is hij dan in dezelfde positie als wanneer ik een wav.file op mijn computer
krijg?
Op het moment dat de medewerker dit audio-signaal via een openbare audioconverter opslaat en het daarmee tot een wav-file of pcm-file maakt, is de
medewerker in staat om het opgeslagen audio-signaal met de standaard
audio-tools te bewerken.”319
Derksen is mede op basis van deze passages van mening dat het mogelijk is de audio
van een gsm-gesprek te wijzigen, aangezien Van de Ven heeft opgemerkt dat via
een Y-splitter bij de audio-ingang van het werkstation het geluidssignaal kan

317

Commentaar mijnerzijds: ‘Daisy chain’ (letterlijk: een ketting van madeliefjes) is een term die
toepassing heeft gevonden in de elektrotechniek en in de beschrijving van netwerktopologie. Daarin
heeft het echter uitsluitend de betekenis van een bepaalde koppelingsstructuur van apparaten, resp.
componenten binnen een netwerk; een koppeling van ‘hardware’ dus. Zoals hier gebruikt door Van
de Ven (“het aan elkaar koppelen van de bij dit gesprek behorende 16kB blokken”, dus koppelen van
elektronische gegevens) is de term onbekend.
Zie de Engelstalige Wikipedia (onder de lemma’s ‘daisy chain’ en ‘network topology’), alsook:
P.H.H. Leijendeckers e.a. (red), Poly Technisch Zakboek, Doetinchem: Reed Business Information 2004,
p. 503.
Een ‘google search’ levert nog veel meer ‘hits’ op, maar telkens met de betekenis die ik hierboven
schets (een structuur van koppelingen van hardware, niet een koppeling van gegevens).
318 Commentaar mijnerzijds: De onjuistheid van deze uitspraak van Van de Ven heb ik hierboven in
paragraaf 6.8 besproken.
319 Van de Ven, eindrapport d.d. 31 augustus 2015, bijlage 8: antwoorden op vragen van de
raadsvrouw, vraag 3.
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worden opgenomen en als WAV-bestand kan worden opgeslagen. Zo’n WAVbestand kan dan met behulp van audio-tools worden bewerkt.320

Een bespreking van de tegenwerping

Ik zet dit standpunt van Van de Ven nog eens uiteen in de analogie die ik hierboven
heb getrokken met de ‘streaming audio’-service van Spotify: je kunt de gestreamde
audio na ontvangst opslaan, converteren in (bijvoorbeeld) een WAV-bestand en
vervolgens bewerken, aldus begrijp ik Van de Ven.

Commentaar mijnerzijds.
Laten we omwille van de discussie inderdaad aannemen dat die (aldus begrepen)
mededeling van Van de Ven in de relevante periode (september 1997 – maart 1998)
correct was. ‘Gestreamde’ audio kun je ook in die tijd “probleemloos” opslaan als
WAV-bestand. WAV-bestanden kun je ‘editen’.

Vervolg tegenwerping: Hiermee is een werkbaar scenario van manipulatie
geschetst, zo begrijp ik Van de Ven, Derksen en de raadsvrouw.

Commentaar mijnerzijds.
Dit scenario is niet relevant. In dit herzieningsonderzoek zijn wij komen te
beschikken over WAV-bestanden van de tapgesprekken, juist doordat die WAVbestanden door Van den Heuvel (in samenwerking met Van Dreunen) zelf zijn
gegenereerd. We beschikken echter ook over de originele (audio)gegevens die op
MO-schijven zijn opgeslagen in het AVQSBC-formaat. Zolang het niet mogelijk is om
dat geluidsmateriaal te wijzigen, doet niet ter zake dat na de conversie de output
van de werkstations zich leent voor frauduleuze bewerking. Ik kan van bijvoorbeeld
een voetbalwedstrijd het door ‘Live Sports Channel 16’ op tv uitgezonden
(‘gestreamde’) beeldmateriaal met daartoe geschikte software opslaan op een
harddisk en vervolgens omzetten naar het door mij gewenste, manipuleerbare
bestandsformaat, waarna ik in staat ben om het tegendoelpunt te wissen. Deze
exercitie brengt echter geen wijziging teweeg in de beelden die op televisie zijn
uitgezonden en overigens ook niet in de officiële uitslag van de wedstrijd.
320

Derksen, Stand van Zaken III: over deskundigen en waarheidsvinding in de zaak-Baybaşin, deel I,
Audio-streaming als bescherming tegen manipulatie, d.d. 16 oktober 2015, p. 19.

438
Onderdeel 6. De tapkamer

Conclusie inzake 11-02065 H

Een vergelijking met internetbankieren gaat hier evenzeer op. De rekeninghouder
krijgt bij inzage van zijn account via internet niet zijn bankrekeninggegevens als
bestand op zijn computer. De rekeninghouder kan de historie van zijn
overschrijvingen doorgaans echter wél op commando omzetten in een elektronisch
bestand (meestal een pdf- of een csv-file), en dat bestand vervolgens downloaden
naar zijn eigen pc. Nu rijst een interessante vraag: zou de rekeninghouder zijn
banksaldo frauduleus kunnen verhogen door uit zo’n pdf- of csv-file enkele
overschrijvingen te wissen?

Het ‘selectief kopiëren’ van tapgesprekken

Een schets van de tegenwerping

Ook de tweede tegenwerping van de raadsvrouw, Van de Ven en Derksen
weerspreekt op zichzelf niet de schets die Van den Heuvel van de architectuur van
de Kislev 2-tapkamer heeft gegeven, maar veronderstelt dat er ook onder die
condities een scenario van manipulatie bestaat, te weten het ‘selectief kopiëren’
van tapgesprekken.

In de T14-zaak voor de rechtbank te Almelo speelde zoals het gezegd de kwestie
dat zogeheten geheimhoudersgesprekken niet (afdoende) bleken te zijn verwijderd
uit het op de MO-schijven gearchiveerde geluidsmateriaal van de tapgesprekken in
die strafzaak. De NVSA had zich mede naar aanleiding van deze strafzaak met een
aantal verzoeken gewend tot het College bescherming persoonsgegevens (CBP). Bij
het CBP rezen in dat verband vragen over de uitvoering door justitie van de
verplichting (op de voet van art. 125h (oud) Sv en art. 126aa Sv) tot vernietiging van
tapgesprekken die worden bestreken door het verschoningsrecht van advocaten.
Die vragen zijn door de minister van Justitie beantwoord in een brief van 15 oktober
2002.

In deze brief beschrijft de minister van Justitie mede aan de hand van informatie
die van Comverse is verkregen een methode voor het wissen van tapgesprekken:
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“Verwijderen [van tapgesprekken, D.A.] uit het werkgeheugen [hiermee
wordt in dit verband de harde schijf van het Kislev 2-tapkamersysteem
bedoeld, D.A.] vindt plaats door ervoor te zorgen dat de informatie niet meer
te traceren is. De digitale gespreksinformatie wordt in het geheugen
weggeschreven in reeksen. Deze reeksen zijn (bijvoorbeeld door een
zoekprogramma) op te sporen door herkenning van het begin van de reeks.
Door dit herkenningspunt weg te halen, is het zeer lastig om de reeks op te
sporen. In theorie is het technisch wel mogelijk, maar dat kost veel tijd en
moeite. Wanneer vervolgens de reeks zou zijn gevonden, is die, (…), in
beginsel alleen te lezen met behulp van een uitluisterunit [de CEU, D.A.] die
door de fabrikant wordt geleverd. Gezien het feit dat het ‘werkgeheugen’ [de
harde schijf, D.A.] een ‘first-in-first-out’-systeem hanteert, wordt ook de
ruimte van verwijderde informatie na verloop van tijd overschreven door
nieuwe informatie. Wanneer de reeks door een nieuwe reeks is overschreven,
is terughalen onmogelijk. (…).
Verwijderen van [tapgesprekken van] (…) een MO-disk dient bij verschillende
systemen globaal gesproken op dezelfde wijze te geschieden. Deze manier is
in het kort te kenschetsen als ‘selectief kopiëren’. Selectief kopiëren houdt in
dat de informatie van een MO disk terug wordt geplaatst in het
‘werkgeheugen’. Vervolgens wordt uit het ‘werkgeheugen’ het gewenste deel
van de communicatie verwijderd. Dan wordt een nieuwe MO disk gebrand
zonder het in het ‘werkgeheugen’ verwijderde deel van de communicatie. Een
andere vorm van ‘selectief kopiëren’ is het communicatie voor communicatie
kopiëren van de ene disk of CD naar de volgende, waarbij de te verwijderen
communicatie wordt overgeslagen.
In beide gevallen is vanaf de nieuwe disk of CD het beluisteren van het
verwijderde gesprek niet meer mogelijk. De oude disk of CD kan worden
vernietigd of geformatteerd of overschreven door nieuwe informatie.”
Tijdens de hoorzitting d.d. 11 juli 2002 van het CBP was deze methode reeds
zijdelings aangestipt:
“De heer Van de Pol [de plaatsvervangend voorzitter van het CBP] stelt vast
dat de advocatuur akkoord gaat met het kopiëren van alleen de te bewaren
bestanden naar een andere schijf, waarna de originele disk met de
geheimhoudersgesprekken vernietigd wordt. Het CBP wil graag de mening
van OM en MvJ over deze mogelijkheid. Volgens de heer Van Oosterhout321 is
het een optie, maar er zijn ook andere opties denkbaar.”322

321

De heer mr. A. van Oosterhout was destijds op de hoorzitting aanwezig namens het ministerie van
Justitie. Hij was (vermoedelijk) mede-concipiënt van de brief van de minister van Justitie d.d. 15
oktober 2002.
322 Verslag d.d. 26 juli 2002 van de hoorzitting van het College bescherming persoonsgegevens d.d. 11
juli 2002, p. 6, gevoegd bij Van de Ven, eindrapport d.d. 31 augustus 2015, bijlage 8: antwoorden op
vragen Van der Plas d.d. 14 augustus 2015, bijlage 2.
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Van de Ven voegt hieraan toe onder verwijzing naar de hoorzitting d.d. 11 juli 2002
van het CBP (onderstreping mijnerzijds):
“Van de Pol [de plaatsvervangend voorzitter van het CBP] stelde toen vast
dat een schijf met originele en gemanipuleerde informatie kan worden
samengesteld door gebruik te maken van de toen in de KISLEV-systemen
bestaande selectiemogelijkheden en het kopiëren van de zo verkregen
gegevens in de gewenste tijdvolgorde op een nieuw gecreëerde M.O.schijf.”323
Een bespreking van de methode van ‘selectief kopiëren’

Naar de mening van Van de Ven stelde mr. Van de Pol, de toenmalige
plaatsvervangend voorzitter van het CBP, volgens het verslag van de hoorzitting
vast dat een schijf met originele “en gemanipuleerde” informatie kan worden
samengesteld door gebruik te maken van de selectiemogelijkheid en door het
kopiëren van zodoende verkregen gegevens “in de gewenste tijdvolgorde” op een
nieuw te creëren MO-schijf.
Zoals al eerder betoogd geeft Van de Ven hiermee het verslag van de hoorzitting
onjuist weer. Er staat uitsluitend beschreven dat de heer Van Oosterhout (MvJ) het
een optie acht (waarmee de advocatuur kan instemmen) om de te bewaren
bestanden van een eerste schijf (of de harde schijf) te kopiëren naar een tweede
schijf, waarna de eerste schijf inclusief geheimhoudersgesprekken (die niet zijn
gekopieerd) wordt vernietigd. Met andere woorden: een methode van ‘selectief
kopiëren’ teneinde het restant effectief te wissen.
De door Van de Ven weergegeven frasen van “gemanipuleerde informatie” en “in
de gewenste tijdvolgorde” worden echter in het verslag niet vermeld, zijn dus ook
niet ‘vastgesteld’ door Van de Pol, en komen geheel voor rekening van Van de Ven.
Het ging hier uitsluitend om een methode van wissen van (in dit geval)
geheimhoudersgesprekken.

Het komt mij inderdaad voor dat langs deze weg het geluidsmateriaal van
tapgesprekken

die

zijn

geregistreerd

op

de

harde

schijf

van

het

323 Van de Ven,

eindrapport d.d. 31 augustus 2015, ongenummerde zesde pagina. Zie ook Van de Ven,
eindrapport d.d. 31 augustus 2015, bijlage 8: antwoorden op vragen Van der Plas d.d. 14 augustus
2015, vraag 8.
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audiomanagementsysteem van de Kislev 2-tapkamer, alsook de ‘call related
details’ die zijn vastgelegd in de Adabas-database selectief kunnen worden
overgeheveld naar een (nieuwe) MO-schijf.324 Onwelgevallige tapgesprekken
kunnen langs die weg effectief worden gewist zonder gebruikmaking van de (al dan
niet aanwezige) wisfunctie in het Kislev 2-tapkamersysteem, waarmee in essentie
alleen de verwijzingen (pointers) naar de audioblokken worden verwijderd.
Tot zover kan ik de vaststellingen van het CBP en de mededelingen van de minister
van Justitie bij brief d.d. 15 brief 2002 goed volgen. Met de eigenstandige
toevoeging van Van de Ven, namelijk dat het kopiëren van tapgesprekken en
metadata plaatsvindt in een “gewenste tijdvolgorde”, heb ik meer moeite, en niet
alleen omdat het CBP dit niet heeft vastgesteld c.q. de minister dit niet heeft
geschreven.
Door het kopiëren (van het geluidsmateriaal en de verkeersgegevens) van
geselecteerde tapgesprekken wordt een MO-schijf opgebouwd met de juiste
onderlinge verwijzingen binnen de metadata en met nieuwe pointers naar de
audioblokken. In zoverre vinden er als gevolg van het kopieerproces wijzigingen
plaats in de verwijzingsstructuur van de geregistreerde gegevens. Er is echter geen
enkele aanleiding om te veronderstellen dat het kopieerproces een wijziging doet
ontstaan in de (ongecodeerde) JTS-gegevens en in de overige generieke
registratiegegevens (tijdstip aanvang en einde van het tapgesprek, kanaal, sturing,
AGC, en de info over de toegepaste codec, etc.). Dit is immers niet de bedoeling van
een selectief kopieerproces.
Waarop baseert Van de Ven dan die toevoeging “gewenste tijdvolgorde”? Hij
suggereert daarmee meer dan hij tot nog toe in dit herzieningsonderzoek heeft
waargemaakt.

Met andere woorden, de methode van ‘selectief kopiëren’ behelst een manier om
(eventueel onwelgevallige) tapgesprekken te wissen, doch op zichzelf niet een
scenario om verkeersgegevens te wijzigen of om veranderingen aan te brengen in
het geluidsmateriaal van tapgesprekken.

324 Indien dit geluidsmateriaal en de bij de tapgesprekken behorende verkeersgegevens (CDR’s)

alleen
nog beschikbaar zijn op MO-schijven, zal dit geluidsmateriaal en zullen de bijbehorende
verkeersgegevens eerst nog (opnieuw) moeten worden geladen op de harde schijf van het
audiomanagementsysteem.
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Overigens, meer in z’n algemeenheid verklaart de mogelijkheid van wissen niet de
aanwezigheid van belastend geluidsmateriaal op de MO-schijven van de Baybaşinzaak.
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6.13. Debat over de tapkamertechnologie en de mogelijkheid van manipulatie

Inleiding

Hieronder zal ik een aantal argumenten bespreken die van de zijde van Van de Ven,
Derksen en/of de raadsvrouw zijn aangevoerd. Bij de bespreking ervan zal ik voor
een belangrijk deel kunnen verwijzen naar de voorgaande paragrafen. De tekst
hieronder bevat dus voor een deel herhalingen en een korte samenvatting van deze
paragrafen, zulks in de vorm van tegenspraak. Ik geef de standpunten van Van de
Ven, Derksen en/of de raadsvrouw hieronder telkens cursief weer, ook wanneer ik
niet citeer, maar parafraseer. Citaten blijven uiteraard gekenmerkt door
citatiehaakjes. Respons is telkens van mij afkomstig.

De ervaring en kennis van Van de Ven

Derksen:
“Ik concludeer dat de ervaringskennis van Van de Ven, lopend van 1993 tot
2002, indrukwekkend is. Ze staat tegenover de beweringen over de Baybaşintapkamer van Van den Heuvel die geheel loos bleken te zijn. Het oordeel van
Van de Ven, geen audio-streaming in de Baybaşin-tapkamer is daarom
serieus te nemen.”325
Respons:
Het door Van de Ven opgegeven cv ondersteunt zijn deskundigheid indien dat cv in
volle omvang op waarheid berust. Mede vanwege dat cv heb ik de rechtercommissaris gevraagd het verzoek van de raadsvrouw te honoreren en Van de Ven
in het herzieningsonderzoek te benoemen tot deskundige. In dit daaropvolgende
onderzoek heeft Van de Ven de gelegenheid gekregen zijn cv waar te maken. De
resultaten van de verrichtingen van Van de Ven, hierboven omschreven in de
paragrafen 3.3, 4.4, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11 en 6.12, geven veel aanleiding, en
ik zeg dit met nadruk, om de beweringen van Van de Ven zéér kritisch te volgen en
zijn uitspraken nimmer voetstoots voor juist te houden.

325

Derksen, Stand van Zaken III: over deskundigen en waarheidsvinding in de zaak-Baybaşin, deel I,
Audio-streaming als bescherming tegen manipulatie, d.d. 16 oktober 2015, p. 28.
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Van de Ven heeft bijvoorbeeld zelf meegedeeld dat hij zijn kennis omtrent de Kislev
2-tapkamer heeft opgedaan bij zijn onderzoek van zo’n tapkamer te Nijmegen in
2002: “Het KISLEV-systeem is mij bekend uit een eerder, door mij verricht onderzoek
in opdracht van de rechtbank Almelo, uitgevoerd in de tapkamer te Nijmegen”,
aldus Van de Ven.326
Paragraaf 6.6 wijst echter uit dat Van de Ven het door hem bedoelde onderzoek in
Nijmegen in werkelijkheid niet heeft uitgevoerd. Wat zegt dat over Van de Ven’s
kennis omtrent de Kislev 2-tapkamer?
De “beweringen van Van den Heuvel” over de Baybaşin-tapkamer bijvoorbeeld
bleken, anders dan Derksen hier naar voren brengt, allerminst “loos”, maar konden
bij mijn onderzoek worden gestoeld op een extern fundament, terwijl de
mededeling van Van de Ven (“geen audiostreaming”) geheel bezijden de waarheid
is.

De schouw in de Nijmeegse tapkamer

Derksen:
“Ik concludeer dat er volop bewijsmateriaal is dat Van de Ven, samen met
deskundige Kuylman, in de Nijmeegse tapkamer reëel onderzoek heeft
kunnen en mogen doen. Hun werkzaamheden, terughalen van gewiste files,
maar ook het herbenoemen van die teruggehaalde files, en het opslaan van
een nieuwe file onder een naam van de oude file zijn ruim geconfirmeerd.”327
Derksen:
“We weten al dat Kuylman en Van de Ven erin geslaagd waren toegang tot
de directory van de Adebas te krijgen via PC Tools en in DOS een deleted file
hebben kunnen terugroepen. Dat is al een voorbeeld van het opslaan van een
file onder een andere naam, zij het de oude naam.”328
Respons mijnerzijds:

326

Van de Ven, eindrapport d.d. 31 augustus 2015, ongenummerde vierde bladzijde.
Derksen, Stand van Zaken III: over deskundigen en waarheidsvinding in de zaak-Baybaşin, deel I,
Audio-streaming als bescherming tegen manipulatie, d.d. 16 oktober 2015, p. 32.
328 Derksen, Stand van Zaken III: over deskundigen en waarheidsvinding in de zaak-Baybaşin, deel I,
Audio-streaming als bescherming tegen manipulatie, d.d. 16 oktober 2015, p. 31.
327
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Dat “Kuylman en Van de Ven erin geslaagd waren toegang tot de directory van de
Adebas te krijgen via PC Tools en in DOS een deleted file hebben kunnen
terugroepen” weten ‘we’ nou juist niet. De uitkomsten van mijn onderzoek en met
name de gecombineerde lezing van de processen-verbaal van de terechtzittingen
in de Almelose T14-zaak, de processen-verbaal én mededelingen van de officier van
justitie, de tapkamerbeheerder, de tapcoördinator, en de rechter-commissaris in
de rechtbank aldaar, wijzen zonder meer uit dat de door Van de Ven geclaimde
demonstratie in de Nijmeegse tapkamer, waarbij Van de Ven en/of Kuylman
zouden hebben aangetoond de door die Kislev 2-tapkamer opgeslagen
audiogegevens te kunnen wijzigen c.q. gewiste audio weer hoorbaar te kunnen
maken, in werkelijkheid niet heeft plaatsgehad.
Sedert 6 februari 2017 erkent Van de Ven zelf ook de onjuistheid van zijn
mededelingen over zijn onderzoek c.q. zijn demonstratie in de Nijmeegse
tapkamer, doch herinnert hij zich thans dat zijn demonstratie niet in de tapkamer,
maar in een raadkamer van de rechtbank te Almelo heeft plaatsgevonden. Ook
hiervoor is overigens geen enkel bewijs.
In de aanwijzingen die Derksen opvoert ter bevestiging van deze claims van Van de
Ven (het zogenaamde “volop bewijsmateriaal” en de zogenaamde “ruime
confirmatie”) leest Derksen informatie die er niet staat vermeld en die er evenmin
uit kan worden afgeleid. De ‘confirmatie’ is niet alleen niet ‘volop’ c.q. niet ‘ruim’,
zij is er zelfs geheel niet. Er is in die documenten geen enkele verwijzing te vinden
naar de geclaimde succesvolle demonstratie. Dat je hierin überhaupt “ruime
confirmatie” meent te kunnen lezen acht ik alleen al bij eerste lezing
verbazingwekkend.

De architectuur van de digitale Kislev 2-tapkamer en audiostreaming

Hoofdstuk 10 uit het achtergrondrapport van Van den Heuvel

Van de Ven:
Van den Heuvel heeft verzuimd aan te tonen hoe de koppeling tussen de
database Adabas en de bijbehorende opgeslagen audio te herleiden is. Dat is
een omissie in Van den Heuvel’s beschrijving van de digitale Comversetapkamer, omdat het nu juist via deze database was dat de
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tapkamerbeheerder en de andere gebruikers met voldoende autorisatie,
toegang hadden tot de opgeslagen en gecodeerde informatie. Via deze
database werden de gesprekken opgeroepen voor verdere uitwerking en via
deze
database
werden
te
vernietigen
gesprekken,
zoals
geheimhoudersgesprekken, ook gewist.
Respons:
Anders dan Van de Ven stelt, heeft Van den Heuvel die koppeling wel degelijk
beschreven. Binnen de tapkamer vormen de metadata van het gesprek, de ‘call
detail records’, de audioheaders en de audio-sub-headers een opeenvolgende
ketting. De audio-sub-headers verwijzen naar de audio-headers en de audioheaders verwijzen weer naar de ‘call detail records’. De audio-sub-headers
bevatten tevens een identifier die de locatie van het audioblok aanwijst. De
applicatie vormde een ‘presentatie-laag’ van de database: het was mogelijk een lijst
van tapgesprekken te zien die beluisterd konden worden, maar de wijze waarop die
tapgesprekken waren opgeslagen in het onderliggende tapkamersysteem was een
andere kwestie. Deze systematiek is te vergelijken met internetbankieren: na het
inloggen is het mogelijk om geld van de ene rekening naar de andere rekening te
verplaatsen, maar het is niet mogelijk om het achterliggende systeem van de bank
binnen te komen en daarin handelingen te verrichten. Samengevat: de
uitwerkstations hadden geen rechtstreeks toegang tot de database.

De brief van Van Dreunen d.d. 23 november 2015

Derksen:
Het is zeer de vraag of Van Dreunen zich de tapkamer goed heeft herinnerd
aangezien er viervoudig bewijs is dat Van de Ven de tapkamer met PC Tools
kon manipuleren, terwijl Van Dreunen dit scenario en de beschrijving van de
tapkamer van Van de Ven niet geloofwaardig acht. Vanwege dit
gedocumenteerde bewijs van het kraken met PC Tools van de tapkamer door
Van de Ven moet de conclusie volgens Derksen als volgt luiden:
“De conclusie is dan dat het inzicht en het geheugen van Van Dreunen te kort
schieten. Het beeld dat hij schetst van de Baybaşin-tapkamer is inadequaat.
Het beeld van Van de Ven van die tapkamer, kan zeer wel juist zijn. Het laat
toe wat er werkelijk is gebeurd. Het maakt ook begrijpelijk waarom het PwCrapport zo’n indruk maakte.”329

329

Derksen, Reactie op rapport van Van Dreunen over streaming audio, d.d. 29 november 2015, p. 3.
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Respons:
Er is geen enkele aanleiding om te twijfelen aan het geheugen van Van Dreunen,
die in zijn brief van 23 november 2015 omstandig en zeer concreet verslag heeft
gedaan van de architectuur en technologie van de Kislev 2-tapkamer, en aan zijn
beschrijving een recente foto heeft toegevoegd van een dergelijk AMS. Van
Dreunen heeft beroepshalve (dus) nog steeds de beschikking over een AMS uit de
Kislev 2-generatie van Comverse, en tot dat AMS heeft hij Van de Ven op 8 mei
2014 en op 6 april 2017 onbelemmerd toegang gegeven teneinde Van de Ven de
gelegenheid te bieden de juistheid van zijn claims omtrent de werking van de
digitale tapkamerplatform van Comverse te demonstreren. Van de Ven is in die
tests niet geslaagd.
Het door Derksen gepresenteerde “viervoudige bewijs” voor de juistheid van de
door Van de Ven gegeven beschrijving van het besproken tapkamersysteem is niet
steekhoudend. Er is géén bewijs voor de claim van Van de Ven, laat staan
‘viervoudig’. Zoals gezegd heeft de beweerdelijke ‘kraak’ van de (Nijmeegse)
tapkamer niet plaatsgevonden; dat Van de Ven daarvan een demonstratie heeft
gegeven in een raadkamer van de rechtbank te Almelo is zeer onwaarschijnlijk.

De raadsvrouw:
“Interessant is wat Van Dreunen voorts zegt in zijn brief [van 23 november
2015, D.A.] over de werkstations. Hij schrijft dat ook de gebruikte beheers- en
tap-PC’s op het tapsysteem waren aangesloten: “Naast het centrale systeem
(---) waren er ook remote locaties in gebruik (---) Op iedere remote locatie
bevond zich eveneens een remote AMS audioserver, met een beperkte
harddisk opslagcapaciteit (---) Zowel de centrale AMS als de decentrale
AMS’en beschikten over een 64 MB systeempartitie waarop alle
programmatuur van de AMS was opgeslagen. In die systeem partitie
bevonden zich directories, subdirectories en bestanden (lees: de Adabas
bestanden).”330
En: “afhankelijk van de rechten, (---) wordt de audiodata streaming door de
AMS opgestuurd naar de PC (lees het werkstation van de aanvragende
rechercheur/ tolk, die de audio opvraagt).
Van Dreunen geeft hiermee dus aan dat de werkstations van rechercheurs en
tolken afhankelijk van de aan hen toegekende rechten, toegang hadden tot

330

Voetnoot mijnerzijds: de woorden “(lees: de Adabas bestanden)” heeft de raadsvrouw aan dit
‘citaat’ zelf toegevoegd en laat ik geheel voor haar rekening.
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de AMS-directories, centraal of remote gelegen. Dit moet dus mede mogelijk
zijn geweest met behulp van de PC tools van Windows 3.11. Ook geeft hij aan
dat het afhankelijk was van de aan de gebruikers toegekende rechten (ofwel
wachtwoorden), welk stuk audio zij via de directory uit de AMS konden
opvragen. Het Adabas-databestand was niet beveiligd door de AVQSBCcodec, zo weten we al van Van de Ven en Van den Heuvel. Thans blijkt deze
directory afhankelijk van de toegekende rechten, ook volgens Van Dreunen
direct toegankelijk voor de gebruiker van het uitluister/ werkstation met
behulp van eenvoudige PC tools.”331
Respons:
De raadsvrouw gaat bijzonder creatief om met de mededelingen van Van Dreunen.
Deze conclusies vloeien namelijk niet voort uit de brief d.d. 23 november 2015 van
Van Dreunen.
Het operating system waar het AMS wél op liep, iRMX, was volgens Van Dreunen al
veel langer beschikbaar dan vanaf 2006 en het betrof een ‘real-time operating
system’. Van Dreunen merkt op dat het begrip ‘streaming audio’ in deze context als
volgt kan worden opgevat: slechts dat gedeelte van de audio dat je op dat moment
afspeelt werd over het netwerk verstuurd. Die audio werd ook niet tijdelijk
opgeslagen op de pc. Als een tapgesprek nogmaals moest worden beluisterd, werd
het geluidsmateriaal van het hele gesprek andermaal naar de pc gestreamd. Een
applicatie op het operating system van het AMS zorgde voor het streamen van de
audio. Audiostreaming zorgde ervoor dat er geen bestanden op de harde schijf van
de pc terecht kwamen.

De raadsvrouw:
De brief van Van Dreunen d.d. 23 november 2015 vormt juist een bevestiging
van de standpunten die Van de Ven heeft ingenomen. Van Dreunen deelt
immers mee dat de uitwerkstations met Windows 3.11 waren uitgerust,
hetgeen Van de Ven al jaren zou aangeven en ook blijkt uit de folder en
productbeschrijving van Comverse.332
Respons:
Er is nooit discussie geweest over de vraag op welk besturingssysteem de
‘workstations’ van het Kislev 2-tapkamersysteem draaiden (nl. Windows 3.11 of

331
332

Van der Plas, brief d.d. 30 november 2015, p. 2, sub 3.
Van der Plas, brief d.d. 30 november 2015, p. 1, sub 1.
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hoger). Uiteraard vindt het standpunt van Van de Ven in zoverre bevestiging in de
brief van Van Dreunen.

De raadsvrouw:
Ook de “verwarring” over term ‘audiostreaming’ is door de brief van Van
Dreunen opgelost. De informatie wordt door het operating system, iRMX, van
het AMS middels “daisy-chaining”, als aan elkaar gekoppelde fragmentjes ter
grootte van 16 kB, verzonden. Of je dit fenomeen ‘daisy-chaining’ of
‘audiostreaming’ noemt, maakt in essentie niet uit; het resultaat is dat de
audio op het werkstation verschijnt en kan worden opgeslagen. Dit zou in
ieder geval mogelijk zijn via de door Van de Ven genoemde Y-splitter-wijze.333
Respons:
Van den Heuvel heeft van meet af aan laten weten dat in het Kislev 2tapkamersysteem de gegevens vanaf het AMS ‘streamend’ naar de workstations
werden getransporteerd. Van de Ven heeft dat telkens betwist. Audiostreaming
was volgens hem niet eerder dan in 2006 mogelijk. Dat blijkt een onjuiste
mededeling.
Pas in zijn mailbericht van 14 augustus 2015 (ook als bijlage 8 gevoegd bij zijn
eindrapport van 31 augustus 2015) introduceerde Van de Ven de term ‘daisy
chaining’ voor het verzenden van geschakelde pakketjes data. De term ‘daisy chain’
is weliswaar bekend binnen de elektrotechniek en de netwerktopologie, maar zij is
voorbehouden aan een bepaalde koppeling van apparatuur, c.q. componenten in
een netwerk, en (dus) niet van toepassing op ‘audiostreaming’.334
Slechts de beheers-pc en de uitluisterstations (‘workstations’) waren DOSgeoriënteerd. Het AMS en de Adabas-database waren dat niet. De audio werd niet
opgeslagen in de vorm van bestanden, noch verschenen er bestanden op de
workstations. De metadata werden evenmin in de vorm van ‘normale’ bestanden
opgeslagen. De database was slechts middels de applicatieserver te benaderen en
vanuit deze applicatie op de applicatieserver kon een commando worden gegeven
333

Van der Plas, brief d.d. 30 november 2015, p. 2-3, sub 4.
Ik herhaal een eerdere voetnoot: ‘Daisy chain’ (letterlijk: een ketting van madeliefjes) is een term
die (inderdaad) – ook – toepassing heeft gevonden in de elektrotechniek en in de beschrijving van
netwerktopologie. Daarin heeft het de betekenis van een bepaalde koppelingsstructuur van
apparaten, resp. componenten binnen het netwerk (van ‘hardware’ dus). Zoals hier gebruikt door Van
de Ven (“het aan elkaar koppelen van de bij dit gesprek behorende 16kB blokken”, dus van
elektronische gegevens) is de term volgens mij onbekend. Zie de Engelstalige Wikipedia, alsook: P.H.H.
Leijendeckers e.a. (red), Poly Technisch Zakboek, Doetinchem: Reed Business Information 2004, p.
503.
334
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om de audio van het AMS naar het uitluisterstation te streamen en de bijbehorende
metadata vanaf de database te tonen op het scherm van de pc. De pc
communiceerde via een applicatie met de applicatieserver. Vanuit de pc kreeg je
geen ‘share’ op het AMS of inzicht in de opslagstructuur van de database.

De raadsvrouw:
De informatie van Van Dreunen dat tapcomputers via netwerkverbindingen
met elkaar verbonden waren is een gevolgd scenario voor manipulatie. Het is
dan immers ook mogelijk een tapcomputer in bijvoorbeeld Istanbul met de
Nederlandse tapkamer te verbinden.335
Respons:
Dat maakt niet uit. Ook dan is het achteraf wijzigen van de gegevens die in het
tapkamersysteem zijn opgeslagen niet mogelijk. Overigens is er geen enkele
aanwijzing dat in Istanbul een ‘remote AMS’ van een Nederlandse tapkamer was
gestationeerd.

De raadsvrouw:
De brief van Van Dreunen d.d. 23 november 2015 maakt duidelijk dat,
afhankelijk van de toegekende rechten, de uitwerkstations rechtstreeks
toegang hadden tot de directories van de Adabas-databestanden, hetgeen
ook al bleek uit de folder en productbeschrijving van Comverse en het PwCrapport. Uit het PwC-rapport bleek tevens dat er op de afgifte en delegatie
van wachtwoorden weinig controle was.336
Respons:
De brief van Van Dreunen d.d. 23 november 2015 maakt geheel niet duidelijk “dat,
afhankelijk van de toegekende rechten, de uitwerkstations rechtstreeks toegang
hadden tot de directories van de Adabas-databestanden”. Die conclusie van de
raadsvrouw berust slechts op een onjuiste lezing van de brief van Van Dreunen.

De brochure en de folder van AudioDisk en het blokschema van Van de Ven

335
336

Van der Plas, brief d.d. 30 november 2015, p. 5, sub 9.
Van der Plas, brief d.d. 30 november 2015, p. 4, sub 6.
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Derksen:
“(…) de AudioDisk Production Description, die ik pas kreeg toen dit stuk al
grotendeels geschreven was, bevestigt al het voorgaande: audio-streaming á
la Van den Heuvel die manipulatie onmogelijk maakt omdat het gesprek niet
als file op de computer van de operator verschijnt is onzin.”337
De enige bron die Van den Heuvel uit de tijd van de Baybaşin-tapkamer
gebruikt impliceert juist dat die tapkamer geen audiostreaming had.338
Respons:
Derksen citeert onvolledig en hij verzuimt melding te maken van het kopje
“Operator workstation” waaronder de door hem geciteerde tekst staat vermeld. De
door hem bedoelde, hierboven door mij besproken AudioDisk-brochure bevat voor
zover relevant alleen informatie over de werkzaamheid van de AudioDiskworkstations en geen informatie (ook niet impliciet) over de onderliggende
technologie en het besturingssysteem van het AMS.
Het audiomanagement-systeem (AMS) van AudioDisk draaide op iRMX en niet op
MS-DOS. iRMX betreft een ‘real-time’ operating system, aldus het desbetreffende
Wikipedia-lemma. Van Dreunen onderschrijft in zijn brief van 23 november 2015
de mededelingen van Van den Heuvel, gelijk andere door mij hierboven genoemde
bronnen steun geven aan de rapportages van Van den Heuvel, met inbegrip van
een verklaring van Verint Nederland. Van de Ven staat in zijn niet-onderbouwde
standpunt dat het AMS op MS-DOS draaide (dat destijds volgens hem geen
audiostreaming toeliet) alleen. Derksen miskent dat.

De raadsvrouw:
Het blokschema dat is weergegeven in de brief van Van Dreunen d.d. 23
november 2015 komt overeen met het blokschema dat Van de Ven bij zijn
rapporten van 30 augustus en 10 oktober 2015 heeft overgelegd.339
Respons:

337

Derksen, Stand van Zaken III: over deskundigen en waarheidsvinding in de zaak-Baybaşin, deel I,
Audio-streaming als bescherming tegen manipulatie, d.d. 16 oktober 2015, p. 42.
338 Derksen, Stand van Zaken III: over deskundigen en waarheidsvinding in de zaak-Baybaşin, deel I,
Audio-streaming als bescherming tegen manipulatie, d.d. 16 oktober 2015, p. 40.
339 Van der Plas, brief d.d. 30 november 2015, p. 2, sub 2.
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Het door Van de Ven overgelegde blokschema wijkt op essentiële onderdelen af
van dat van Van Dreunen, maar uiteraard zijn er ook overeenkomsten.
Het blokschema is overigens opgesteld door Van de Ven zelf. Het vormt dus geen
extra ondersteuning van zijn mededelingen.

Het PwC-rapport en het Brightsight-rapport

Derksen:
Het Brightsight rapport uit 2010 toonde immers aan dat het de onderzoekers
van dat rapport niet was gelukt om de gewiste files terug te halen, aangezien
het filesysteem van de tapkamer in 2010 niet meer op DOS liep. Onder DOS
was volgens hen de oude directory entry nog aanwezig. Van de Ven is
duidelijk over de cruciale rol van DOS, zoals hiervoor beschreven. Van den
Heuvel gaat voorbij aan het feit dat gehele tapkamersysteem onder MSWindows, en dus onder DOS draaide.340
Respons:
Het Brightsight-rapport is (inderdaad) het resultaat van onderzoek uit 2010 naar de
wisfunctie van een tapkamer van producent Verint (Comverse) waarvan het
audiomanagement-systeem (AMS) niet op DOS ‘draaide’ (te weten: de centrale
tapkamer te Driebergen). Daarmee is vanzelfsprekend niet gezegd dat het AMS in
de tapkamer van Comverse in Nijmegen (in 2002) of het AMS in de Kislev 2tapkamer van Comverse in Apeldoorn (in 1997/1998) wél op DOS draaiden.
Daarover doet het Brightsight-rapport geen enkele uitspraak. De enige reden voor
Derksen’s veronderstelling dat het AMS in de twee laatstgenoemde tapkamers wél
op DOS draaiden, is de claim van Van de Ven dat hij in Nijmegen in 2002 heeft
gedemonstreerd de tapkamer aldaar te kunnen ‘kraken’. Die claim is echter onwaar
gebleken.

Derksen:

340

Derksen, Stand van Zaken III: over deskundigen en waarheidsvinding in de zaak-Baybaşin, deel I,
Audio-streaming als bescherming tegen manipulatie, d.d. 16 oktober 2015, p. 32.
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In het PwC-rapport wordt aangegeven dat onbevoegden met toegang tot de
lokale computers, inzage kregen in de getapte informatie of log-informatie
en deze kunnen wijzigen, vernietigen of autorisaties kunnen wijzigen.341
Derksen concludeert onder dit punt het volgende:
“We hebben alle reden om te denken dat de bestanden in de Comverse
tapkamer via de directory met PC tools benaderd konden worden. De
Comverse tapkamer is geen gecodeerde streaming audioserver, zoals Van
den Heuvel dat wil.”342
Respons:
Wat betreft het PwC-rapport uit 2003 is überhaupt nog maar de vraag of alle
conclusies onverkort van toepassing zijn op de (in 2003 nog nieuwe) digitale
tapkamer van Verint (Comverse) te Driebergen. Op de Kislev 2-tapkamer heeft het
PwC-rapport in elk geval geen betrekking.343
Ik heb hierboven bewijsmateriaal opgesomd dat een onderbouwing geeft voor het
bestaan van de toepassing van ‘audiostreaming’ in de architectuur van de
tapkamers te Nijmegen (in 2002) en Apeldoorn (in 1997/1998, dus uit het Kislev 2project).

Derksen:
Het PwC-rapport in 2003 waarschuwt tegen selecteren, wissen, en
veranderen van de gesprekken door onbevoegden.344 Die veiligheidsrisico’s
zijn ook van toepassing op de Baybaşin-tapkamer. Van den Heuvel heeft
aangegeven waarom deze risico’s niet van toepassing zijn op de Comversetapkamer, maar die argumenten worden door Derksen ontkracht.345 Derksen
merkt op dat indien die tapkamer audio-streaming had gehad, die risico’s er
niet zouden zijn.
“Conclusie: de Baybaşin-kamer had geen audiostreaming á al Van den
Heuvel.”346
Respons:

341

Derksen, Stand van Zaken III: over deskundigen en waarheidsvinding in de zaak-Baybaşin, deel I,
Audio-streaming als bescherming tegen manipulatie, d.d. 16 oktober 2015, p. 33.
342 Derksen, Stand van Zaken III: over deskundigen en waarheidsvinding in de zaak-Baybaşin, deel I,
Audio-streaming als bescherming tegen manipulatie, d.d. 16 oktober 2015, p. 33.
343 Zie hierboven paragraaf 4.6, subparagraaf ‘Een bespreking van het PwC-rapport’.
344 Derksen, Stand van Zaken III: over deskundigen en waarheidsvinding in de zaak-Baybaşin, deel I,
Audio-streaming als bescherming tegen manipulatie, d.d. 16 oktober 2015, p. 34.
345 Derksen, Stand van Zaken III: over deskundigen en waarheidsvinding in de zaak-Baybaşin, deel I,
Audio-streaming als bescherming tegen manipulatie, d.d. 16 oktober 2015, p. 35-37.
346 Derksen, Stand van Zaken III: over deskundigen en waarheidsvinding in de zaak-Baybaşin, deel I,
Audio-streaming als bescherming tegen manipulatie, d.d. 16 oktober 2015, p. 37.
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Het is discutabel of de door PwC geschetste veiligheidsrisico’s in volle omvang van
toepassing waren op de “Baybaşin-tapkamer” (i.e. het (digitale) Kislev 2tapkamersysteem van Comverse) te Apeldoorn. Bovendien betekenen conclusies
omtrent veiligheidsrisico’s niet dat die risico’s daadwerkelijk hebben geleid tot
wijziging van tapgesprekken die in de Baybaşin-zaak zijn onderschept.
Het PwC-rapport uit 2003, dat door accountants is geschreven, doet geen
uitspraken over de architectuur van tapkamers, en dus ook niet over die van Verint
(Comverse).

Derksen:
Jaspers van het PIDS vermoedde dat er hiaten zaten in de beveiliging van de
tapkamers, welk vermoeden door het PwC-rapport werd bevestigd. Jaspers
gaf in zijn brieven drie keer aan dat de conclusie uit de A&K-analyse van PwC
het vermoeden van het PIDS heeft bevestigd. Jaspers schreef dat er zorgen
omtrent de beveiliging van de tapkamers waren en dat een onbevoegde
toegang zou kunnen krijgen tot de ruimte van de tapkamerapparatuur.
Onbevoegden zouden tevens toegang tot de tapkamer kunnen krijgen en
informatie in het systeem kunnen bewerken. Die zorgen zouden er echter
helemaal niet hoeven zijn als er sprake zou zijn geweest van
audiostreaming.347
“Maar dat laat de zorg en de angst ten aanzien van manipulatie door
bevoegden, die met bevoegde toegangsrechten konden wissen en wijzigen,
onbesproken en zelfs onbenoemd. Hun toegangsrechten laten in een veel
slechtere wereld dan waar Jaspers aan denkt, de mogelijkheid van
manipulatie wijd open. En mijn andere stukken laten zien dat van die
mogelijkheid ruimschoots gebruik is gemaakt.”348
Respons:
De conclusies uit het PwC-rapport laten niet zien dat de mogelijkheid van
manipulatie “wijd open” stond. Uiteraard kom ik (bij de bespreking van de
resultaten van het onderzoek in onderzoekspijler 2) omstandig terug op de vraag
of

de “andere stukken” van Derksen laten zien “dat van die mogelijkheid

ruimschoots gebruik is gemaakt”.
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Derksen, Stand van Zaken III: over deskundigen en waarheidsvinding in de zaak-Baybaşin, deel I,
Audio-streaming als bescherming tegen manipulatie, d.d. 16 oktober 2015, p. 38.
348 Derksen, Stand van Zaken III: over deskundigen en waarheidsvinding in de zaak-Baybaşin, deel I,
Audio-streaming als bescherming tegen manipulatie, d.d. 16 oktober 2015, p. 38.
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Raadsvrouw:
De brief van Van Dreunen maakt duidelijk dat, afhankelijk van de toegekende
rechten, de uitwerkstations rechtstreeks toegang hadden tot de directories
van de Adabas-databestanden, hetgeen ook al bleek uit de folder en
productbeschrijving van Comverse en het PwC rapport. Uit het PwC rapport
bleek volgens de raadsvrouw tevens dat er op de afgifte en delegatie van
wachtwoorden weinig controle was.349
Respons:
De letterlijke tekst in de brief van Van Dreunen luidt (p. 4): “Vanuit de PC krijg je
geen share op de AMS waarin je bestanden kunt zien. Afhankelijk van de rechten,
de gekozen tap, het gekozen gesprek en het juiste tijdstip wordt de audiodata
streaming door de AMS opgestuurd naar de PC.” De weergave door de raadsvrouw
van deze alinea uit de brief van Van Dreunen is niet adequaat en berust op een
onjuiste lezing van de brief van Van Dreunen. De folder en de productbeschrijving
van Comverse laten bij nauwgezette lezing evenmin de door de raadsvrouw
weergegeven conclusie toe.

Derksen:
Er is een scenario van manipulatie door een malafide tapkamerbeheerder als
genoemd in het Brightsight rapport. Uit dit rapport blijkt dat het alleen
afhangt van de toegekende toegangsrechten tot een tapkamersysteem of er
iets in de binnengekomen informatie veranderd kan worden. Aangezien de
systeembeheerder alle rechten heeft, is er altijd (minimaal) één persoon die
op deze manier zou kunnen manipuleren. Uit dit inzicht in combinatie met
hetgeen uit het PwC rapport blijkt, volgt namelijk dat met de
toegangsrechten democratisch en liberaal werd omgesprongen.350
Respons:
Het Brightsight-rapport geeft geenszins steun voor het door Derksen geschetste
scenario van de ‘malafide tapkamerbeheerder’. Derksen citeert selectief en laat
onwelgevallige informatie weg. Uit het PwC-rapport volgt niet dat met de
toegangsrechten “democratisch en liberaal” werd omgesprongen.
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Van der Plas, brief d.d. 30 november 2015, p. 4, sub 6.
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Derksen:
Tegen de beschrijving van audiostreaming in de tapkamer pleit het vermogen
om te wissen zonder dat het Comverse-systeem daartoe geconfigureerd was.
Dat was een probleem, want de inhoud van de gesprekken met
geheimhouders moest volgens de wet wel gewist worden. Dat werd ook
gedaan, maar dat hield volgens hem wel in dat indien een file gedeletet kan
worden, deze ook onder een ander naam opgeslagen kan worden, andere
audio kan onder de oude naam opgeslagen worden en dat de file kon worden
afgeluisterd en opgeslagen in het WAV-file formaat.351“Toegang tot de
directory geeft je dus in feite alle vrijheid. Audio-streaming, zo dat er zou zijn,
is geheel buiten spel gezet.”352
Respons:
De wis-optie voor tapgesprekken wiste de hiërarchische verwijzingsstructuur van
een tapgesprek naar de daadwerkelijke audio-opslag in de audioblokken.
Bovendien werd het tapgesprek als ‘gewist’ getoond in het overzicht en konden de
verkeersgegevens niet meer worden ingezien.
De gevolgtrekking dat “indien een file gedeletet kan worden, deze ook onder een
ander naam opgeslagen kan worden” is niet concludent en voor het desbetreffende
tapkamersysteem niet van toepassing, doordat het systeem niet op DOS en/of
Windows draaide, maar op iRMX.

De raadsvrouw:
Toegang tot de directory impliceert de mogelijkheid tot manipulatie, zo laten
onafhankelijke bronnen zien. Een bijlage van het rapport van Van de Ven, een
proces-verbaal van dhr. Koster, systeembeheerder van een tapkamer,
beschrijft dat het verwijderen van gesprekken middels het ontoegankelijk
maken van de toegang tot dat gesprek geschiedde. Indien iemand de juiste
omgangsrechten had, en die werden volgens PwC rijkelijk rondgedeeld, kon
diegene de gesprekken manipuleren.353
Respons:
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Derksen, Stand van Zaken III: over deskundigen en waarheidsvinding in de zaak-Baybaşin, deel I,
Audio-streaming als bescherming tegen manipulatie, d.d. 16 oktober 2015, p. 40.
352 Derksen, Stand van Zaken III: over deskundigen en waarheidsvinding in de zaak-Baybaşin, deel I,
Audio-streaming als bescherming tegen manipulatie, d.d. 16 oktober 2015, p. 40.
353 Van der Plas, brief d.d. 30 november 2015, p. 4, sub 7.
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De raadsvrouw associeert het wissen van de gesprekken via de ‘voice file manager’
van het AudioDisk-systeem ten onrechte met ‘toegang’ tot een directory. Het AMS
werkte niet met bestanden en werd niet aangestuurd met Windows of DOS, maar
met iRMX. Het AMS sloeg de audio op in audioblokken ter grootte van zestien kB.
Bij het wissen werd de hiërarchische referentie naar deze blokken verwijderd.

De fax van de LIO d.d. 14 augustus 2002

Derksen:
De beveiliging van de tapkamer was volgens de fax van de LIO in de eerste
plaats een procedurele zaak en geen technische aangelegenheid. Indien de
LIO van het streamen van audio had geweten, hadden ze dat aangegeven in
de genoemde fax.354
Respons:
Aangezien is vastgesteld dat het AMS niet op DOS liep, maar op een RMX-‘operating
system’ vervalt de feitelijke grondslag van dit argument. De veronderstelling dat de
LIO in haar faxbericht van 14 augustus 2002 melding zou hebben gemaakt van
audiostreaming indien zij daarvan had geweten, is onjuist. De strekking van die fax
was namelijk niet om de architectuur van de tapkamer uit de doeken te doen, maar
om te waarschuwen voor een niet-representatieve opzet van het door Van de Ven
voorgenomen onderzoek in de Nijmeegse tapkamer.

“Audiostreaming beschermt niet tegen manipulatie”

Derksen:
Van Dreunen gaat in zijn schrijven van 23 november 2015 niet in op het
kernpunt en dat betreft “(…) het argument dat de digitale trapkamer in
Baybaşins tijd een streaming audio server was en dat er dáárom in die
tapkamer niet gemanipuleerd kon worden.”355
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Derksen, Stand van Zaken III: over deskundigen en waarheidsvinding in de zaak-Baybaşin, deel I,
Audio-streaming als bescherming tegen manipulatie, d.d. 16 oktober 2015, p. 33.
355 Derksen, Reactie op rapport van Van Dreunen over streaming audio, d.d. 29 november 2015, p. 1.
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Respons:
Het is juist dat Van Dreunen in zijn schrijven d.d. 23 november 2015 nalaat om
uitspraken te doen over de mogelijkheid van manipulatie door wijziging van
gegevens die in het (digitale) Kislev 2-tapkamersysteem zijn opgeslagen. Van
Dreunen is van mening dat het hem niet past daarover uitspraken te doen omdat
hij in deze zaak niet als deskundige is benoemd. Van Dreunen bevestigt alleen de
juistheid van de door Van den Heuvel gegeven beschrijving van de technologie en
architectuur van de Kislev 2-tapkamer. Hij laat zich in zijn brief van 23 november
2015 niettemin onomwonden uit over hetgeen Van de Ven hierover heeft
gerapporteerd. Ik citeer Van Dreunen:
“Dhr. Van de Ven heeft een totaal verkeerde voorstelling gegeven van het
gebruikte Efrat/Comverse systeem. Zijn beschrijving hoe hij destijds met PC
tools producten die gewist waren weer terug kon zetten slaat helemaal
nergens op.”
Derksen:
Er zijn ter bevestiging zes bronnen te weten o.a. de schouw van Van de Ven
en Kuylman in 2002 te Nijmegen, het PwC-rapport, de (malafide)
tapkamerbeheerder die bestanden kon en moest exporteren (zoals genoemd
in het Brightsight-rapport) en de productomschrijving van de Comversetapkamer.
Er resteert slechts één conclusie:
“(…) de mensen in de digitale Comverse tapkamer konden geluidsbestanden
op hun PC krijgen. Die waren hoe dan ook beschikbaar. Dus zelfs als de AMS
alleen files met audio streaming ter beschikking stelde, dan moeten er andere
manieren zijn geweest met behulp waarvan de mensen in de tapkamer de
beschikking hadden over geluidsbestanden. Die bestanden konden
vervolgens met een edit-programma veranderd, en dus ook gemanipuleerd
worden. Niets van wat Van Dreunen op basis van zijn ervaring met ons deelt,
verandert hier iets aan.”356
Respons:
Die “zes bronnen” van Derksen heb ik hierboven reeds besproken. Zijn verwijzing
daarnaar faalt om uiteenlopende redenen. Hoe dan ook, indien al als export van
het digitale Kislev 2-tapkamersysteem WAV-bestanden beschikbaar zouden komen
waarmee (vervolgens) kon worden gemanipuleerd, is dat niet relevant. In het
356
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herzieningsonderzoek is beschikking gekregen over het meest authentieke digitale
geluidsmateriaal, waaraan (tot op heden) manipulatie niet mogelijk is gebleken. De
WAV-bestanden die in het herzieningsonderzoek zijn onderzocht betreffen
conversies van dat meest authentieke materiaal. Manipuleren van een ‘afschrift’
heeft geen invloed op de inhoud van het originele materiaal.

Derksen:
Audiostreaming in de tapkamer valt te vergelijken met grammofoonplaten
en radio’s. Kort en goed komt deze vergelijking er op neer dat hoe de audio
ook op het uitluisterstation terecht kwam, er een WAV-bestand van gemaakt
kon worden en dat dit WAV-bestand vervolgens kon worden
gemanipuleerd.357
Respons:
WAV-bestanden (al dan niet door ‘streaming’ verkregen) kunnen inderdaad
worden geëdit. Daarmee is nog geen relevant scenario van manipulatie
gepresenteerd, aangezien we in deze zaak de beschikking hebben over het originele
geluidsmateriaal waaruit de WAV-bestanden telkenmale opnieuw kunnen worden
gegenereerd. Het gaat in dit herzieningsonderzoek uitsluitend om de mogelijkheid
van manipulatie van dat originele geluidsmateriaal, niet om de mogelijkheid van
manipulatie van de tot WAV-bestanden geconverteerde afgeleiden daarvan.

Derksen:
“De echte vraag is niet waarom de manipulatie verhinderd is. Er is een
prealabele vraag, namelijk de vraag of de audio-streaming manipulatie
überhaupt onmogelijk maakt, zoals dat op het eerste gezicht lijkt. Het
antwoord bij nadere reflectie is: de streaming-structuur maakt géén van de
zeven manieren van manipulatie onmogelijk.”358
Respons:
De architectuur van de Kislev 2-tapkamer verhinderde met (onder meer) de
toepassing van audiostreaming slechts een bepaalde vorm van manipulatie,
357

Derksen, Reactie op rapport van Van Dreunen over streaming audio, d.d. 29 november 2015,
bijlage ‘Een kleine, praktische analyse van audio-streaming: grammofoonplaten, radio’s en
tapkamers’, p. 2.
358 Derksen, Stand van Zaken III: over deskundigen en waarheidsvinding in de zaak-Baybaşin, deel I,
Audio-streaming als bescherming tegen manipulatie, d.d. 16 oktober 2015, p. 20.

460
Onderdeel 6. De tapkamer

Conclusie inzake 11-02065 H

namelijk het achteraf wijzigen van gegevens die in het AMS liggen opgeslagen.
Tegen andere vormen van manipulatie beschermen de technologie en architectuur
van de Kislev 2-tapkamer inderdaad niet. Indien via het gsm-netwerk vervalste
gegevens aan de tapkamer worden aangeboden, zullen die vervalste gegevens op
de gebruikelijke wijze worden geregistreerd. Die (‘externe’) scenario’s van
manipulatie bespreek ik in de volgende onderdelen van deze conclusie.

Derksen:
De (tap)beheerder had een keuzemoment om gesprekken wel of niet te
archiveren. Dit keuzemoment kon ten kwade worden aangewend; de taptolk
Centinkaya heeft verklaard dat gesprekken die hij ’s avonds hoorde, zich de
volgende dag niet meer in het systeem bevonden.359 B.J. Popper, praktisch
kenner van de Comverse tapkamer en gehoord als getuige-deskundige in de
Almelose strafzaak, heeft die selecterende rol van de systeembeheerder ook
genoemd. Popper verklaart ook dat een gesprek op de optical disc te wissen
is en dat ook op de harddisk de inhoud van een gesprek afzonderlijk te wissen
is. De systeembeheerder kon gesprekken wissen én die systeembeheerder kon
configureren dat ook een gebruiker wisrechten kreeg.360
Respons:
Archiveren op MO-schijven stond los van het beschikbaar zijn van geluidsmateriaal
op het AMS. De data werden – ook – opgeslagen op de harde schijf van het AMS.
Zij werden op het AMS pas overschreven na een zekere periode, namelijk enkele
dagen, weken tot maanden, afhankelijk van het aanbod van nieuw geluidsmateriaal
en conform de notie van ‘first in, first out’.361 Een AMS van Comverse verhindert nu
juist een eenzijdige beslissing om een tapgesprek te vernietigen omdat zulks het
informatiebeeld

zou

kunnen

verstoren.362

Daarnaast

werden

bepaalde

tapgesprekken ter archivering gekopieerd naar de MO-schijven.
Een gebruiker en de beheerder konden slechts enkele ‘velden’ invullen. De overige
gegevens konden zij niet wijzigen.

359

Derksen, Stand van Zaken III: over deskundigen en waarheidsvinding in de zaak-Baybaşin, deel I,
Audio-streaming als bescherming tegen manipulatie, d.d. 16 oktober 2015, p. 15.
360 Derksen, Stand van Zaken III: over deskundigen en waarheidsvinding in de zaak-Baybaşin, deel I,
Audio-streaming als bescherming tegen manipulatie, d.d. 16 oktober 2015, p. 15-16.
361 De brochure “AudioDisk Product Description”, p. 4.
362 Zie Van den Heuvel, achtergrondrapport, hoofdstuk 10, onderdeel 10.7.3 (“Een AMS en het wissen
van gesprekken”).
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Derksen:
Een tweede manier om gesprekken te wissen kan worden ontleend aan Van
de Ven, daar waar hij te kennen geeft dat het mogelijk is een schijf met
originele bestanden en gemanipuleerde informatie samen te stellen zoals
hierboven beschreven.
Respons:
Het ‘selectief kopiëren’ van het geluidsmateriaal en de verkeersgegevens van
tapgesprekken naar een nieuwe MO-schijf biedt de mogelijkheid om
onwelgevallige tapgesprekken te verduisteren. Het laat de verkeersgegevens van
gekopieerde tapgesprekken echter intact. De mogelijkheid van wissen verklaart
niet de aanwezigheid van belastend geluidsmateriaal op de MO-schijven van de
Baybaşin-zaak.

Derksen:
“We kunnen uit het PwC rapport en de productbeschrijving van de Comverse
tapkamer afleiden dat, linksom of rechtsom, WAV-files op de computers in
het werkstation kwamen, althans voor de rechercheurs met de juiste
toegangsrechten.”363
Respons: onjuist. Er kwamen geen WAV-bestanden op het werkstation terecht.
Alleen Van de Ven beweert dat.
Derksen:
Van de Ven en Kuylman konden via de directory van de niet-gecodeerde
Adabase-database met PC Tools toegang tot de files krijgen en zij konden
door aanpassing van de verkeersdata een nieuwe file opslaan. Dit zou ook
overeenkomen met de conclusies van het PwC rapport.364
Respons:
Dat Kuylman en Van de Ven hebben aangetoond een en ander te ‘kunnen’, heeft
Van de Ven inderdaad steevast beweerd. De juistheid van die mededeling is door
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hem nooit aangetoond, ondanks dat hij daartoe driemaal in de gelegenheid is
gesteld. Vanwege de architectuur van de Kislev 2-tapkamer is het – indien al niet
onmogelijk dan toch – hoogst onwaarschijnlijk dat met PC Tools of Dr. Watson
toegang kan worden verkregen tot de data die door een Kislev 2-tapkamer zijn
opgeslagen.

De raadsvrouw:
“De folder en productbeschrijving van Comverse alsmede het PwC-rapport
maken duidelijk dat eventuele audiostreaming niet beschermt tegen
manipulatie. De audio kwam immers op het uitluisterstation terecht, kon als
WAV-bestand worden opgeslagen en worden bewerkt en geëxporteerd.”365
Respons:
Binnen het Kislev 2-tapkamersysteem werden geen bestanden van welk formaat
dan ook gegenereerd. Het tapkamersysteem faciliteerde de gebruiker om vanaf
een werkstation (uitluisterstation) een lijst met tapgesprekken in te zien en daaruit
een tapgesprek te selecteren teneinde dat te beluisteren. De audio van een
tapgesprek werd daarna gestreamd naar het werkstation. Het was niet mogelijk om
binnen het tapkamersysteem bestanden te bewerken. Het is echter wél mogelijk
om geluid dat de audio-uitgangen van een werkstation verlaat, op te nemen en te
bewerken. Daarmee worden echter geen wijzigingen aangebracht in de originele
gegevens in het systeem.
Deze notie is vergelijkbaar met het fenomeen van ‘streaming’ in de
entertainmentindustrie. Netflix offreert een dergelijke ‘streaming service’,
waarmee thuis op afroep tv-series en films kunnen worden bekeken. De beelden
worden vanaf een van de servers van Netflix over internet naar het tv-toestel of de
pc van een abonnee ‘gestreamd’. De abonnee heeft zodoende ‘toegang tot’ het
beeldmateriaal op de servers van Netflix. Het is vervolgens mogelijk om
bijvoorbeeld met een videocamera de beelden van het beeldscherm op te nemen,
waarna het gemaakte bestand met een montageprogramma kan worden bewerkt.
Het origineel van die (film)beelden, dat op de servers van Netflix is opgeslagen, blijft
echter onveranderd. Het manipuleren van een bestand buiten het systeem, staat
niet gelijk aan het manipuleren van gegevens binnen een systeem.
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Jeroense ontving WAV-bestanden

De raadsvrouw (novum 36):
“Het was niet alleen een theoretisch mogelijkheid die het systeem bood: het
ontvangen van de audio in de vorm van een wav-bestand op de
werkcomputer. Rechercheur Jeroense vertelt erover aan de rechtercommissaris.
(…).
Jeroense vertelde aan de rechter-commissaris dat ‘ze’ indertijd wel wavbestanden via een beveiligd modem in de tapkamer binnenkregen. Die
tapgesprekken werden dan ‘dóórgeleid’. Jeroense: “Er zijn wel zaken geweest
waarbij wij een rechtstreekse lijn hadden waarbij dagelijks gegevens werden
doorgegeven. (—)
Ik bedoel dan dat live via een beveiligde lijn de geluidsbestanden naar ons toe
werden gestuurd. (—) Ik weet niet meer in welk onderzoek dit was. Er
kwamen wav-bestanden. Het kwam via een beveiligde modem. U vraagt mij
hoe het van de computer in het dossier kwam. In Nederland werd het
vertaald. Het is hetzelfde als nu het dóórgeleiden van tapgesprekken. Je krijgt
het binnen op de centrale computer en schuift het intern door naar waar het
wordt opgeslagen. Het werd gestructureerd neergezet ter verwerking. Het is
een netwerk en het komt op één plaats aan. Iemand moet het dan op de juiste
plek opslaan (…).”
(…).
We zien hier de bevestiging door een praktisch expert uit het Kernteam Noord
en Oost Nederland, rechercheur Jeroense, dat gesprekken, geluidsbestanden,
als wav-file binnenkwamen om vervolgens volgens de normale procedure van
de harde schijf op de juiste plek in het systeem te worden weggezet. Dit was
een gebruikelijke praktijk in de samenwerking met Turkije.”366
Respons. Hetgeen Jeroense, een rechercheur van het kernteam Noord- en OostNederland (KNON), gehoord als getuige ten overstaan van de rechter-commissaris
werkelijk verklaarde heeft niets meer om het lijf dan dat in bepaalde gevallen
(mogelijk) geluidsmateriaal in de vorm van WAV-bestanden over een beveiligde
verbinding en via modems naar Nederland werd verzonden en aldaar werd
opgeslagen op de werkcomputer (van bijvoorbeeld Jeroense zelf).367 Niet valt in te
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Novum 36, tweede aanvullend herzieningsverzoek d.d. 1 februari 2016, p. 60.
Proces-verbaal van verhoor van Jeroense d.d. 28 februari en 4 april 2014, sub 117: “Vanuit Turkije
kwamen de vertalingen. Het materiaal werd aangeleverd en vertaald op het politiebureau. In de
middag gingen wij naar het consulaat en daar vanuit werd het naar Nederland gestuurd. U vraagt mij
of er wel eens audiomateriaal naar Nederland werd meegenomen. Nee, niet dat ik weet. Ik denk dat
367
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zien hoe de door Jeroense beschreven methodiek kan bijdragen aan een scenario
van manipulatie. De mogelijkheid om met toepassing van computermodems over
telefoonverbindingen WAV-bestanden te versturen c.q. te ontvangen lijkt mij een
vanzelfsprekendheid. Wat Jeroense echter niet verklaarde – en wat de raadsvrouw
zelf invult – is dat die WAV-bestanden op de ‘workstations’ van de Kislev 2tapkamer terecht kwamen.368

Koers dit verkeerd ziet. Ik heb het in ieder geval niet gezien en er was ook geen noodzaak toe. De
rechter in Nederland kreeg alleen de processen-verbaal van de vertaling, niet het audiomateriaal. Ik
heb in ieder geval nooit bandjes gezien. In 4M kan ik het me in ieder geval niet herinneren. Er was ook
geen diplomatieke post of zo. Er zijn wel zaken geweest waarbij wij een rechtstreekse lijn hadden
waarbij dagelijks gegevens werden doorgegeven, maar ik weet niet meer of dit de gesprekken waren
of audio was. Ik weet dat we in enig onderzoek audio overzonden naar Nederland, maar het kan ook
het field office in Spanje zijn geweest, jaren later. Ik bedoel dan dat live via een beveiligde lijn de
geluidsbestanden naar ons toe werden gestuurd. Wij konden het dan uitwerken in Nederland achter
het bureau. Ik was toen in Nederland. Ik weet niet meer in welk onderzoek dit was. Er kwamen WAVbestanden. Het kwam via een beveiligde modem. U vraagt mij hoe het van de computer in het dossier
kwam. In Nederland werd het vertaald. Het is hetzelfde als nu het doorgeleiden van tapgesprekken. Je
krijgt het binnen op de centrale computer en schuift het intern door naar waar het wordt opgeslagen.
Het werd gestructureerd neergezet ter verwerking. Het is een netwerk en het komt op één plaats aan.
Iemand moet het dan op de juiste plek opslaan. Je maakt een onderscheid tussen het tekstbestand (de
vertaling) en het geluidsbestand.”
368 En zelfs ingeval Jeroense wél zou hebben verklaard dat geluidsmateriaal in de vorm van WAVbestanden op de ‘workstations’ van een Kislev 2-tapkamer terecht kwam verwijs ik naar mijn
opmerkingen over het ‘editen’ van WAV-bestanden in paragraaf 6.12.
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6.14. Samenvatting en conclusie

In dit onderdeel van mijn conclusie heb ik in de paragrafen 6.1 en 6.2 de
architectuur en technologie van de analoge ATR-ISDN2-tapkamer te Arnhem
besproken. De resterende paragrafen hebben betrekking op de digitale Kislev 2tapkamer te Apeldoorn.

De analoge tapkamer

In de Baybaşin-zaak is de (analoge) ATR-ISDN2-tapkamer te Arnhem in gebruik
geweest tot de middag van 13 november 1997. In deze tapkamer werden de
binnenkomende tapgesprekken vastgelegd op analoge (magnetische) tapes. Ter
archivering van de tapgesprekken werden ‘moederbanden’ bewaard. Het daarop
geregistreerde geluidsmateriaal is in dit herzieningsonderzoek gedigitaliseerd tot
onderzoeksmateriaal in de vorm van WAV-bestanden. De werkbanden werden in
tegenstelling tot de moederbanden in de regel niet bewaard maar hergebruikt.
De geluidsopnames op de moederbanden zijn in de tapkamer van 1997
hoogstwaarschijnlijk gemaakt met behulp van taperecorders van het merk en type
Uher 6000 Report Universal.

Voor wat betreft de analoge tapkamer wijs ik in het bijzonder op de volgende
bevindingen:
- het authenticatiemechanisme zoals voorzien in de justitiële tapinterface
specificatie (JTS) kon om technische redenen niet door de analoge tapkamer
worden uitgevoerd. Aan het verificatiemechanisme werd daarentegen wél
uitvoering gegeven;
- de zogeheten ‘JTS-burst’, te weten een digitaal pakketje data waarmee de DTI369
van de netwerkoperator de verkeersgegevens van het tapgesprek transporteerde
richting de signaling server in de analoge tapkamer, kon door de analoge tapkamer
niet worden verwerkt. Alleen het geluid van de JTS-burst werd geregistreerd.

369

Dat is de door Group 2000 geproduceerde ‘mediation unit’ in de gsm-centrales (de ‘switches’) van
de netwerkoperators PTT Telecom en Libertel.
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Van den Heuvel heeft betoogd dat er in geval van medewerking van de
tapkamerbeheerder(s) en van verscheidene politieambtenaren een betrekkelijk
complex scenario denkbaar is waarin vervalst geluidsmateriaal alsnog op tapes kan
worden vastgelegd ter misleiding van de rechter. Veiligheidswaarborgen in de
tapkamer moeten daartoe worden omzeild. Op een stilzwijgen van verscheidene
medewerkers (en tolken) moet vooraf kunnen worden vertrouwd.

De digitale tapkamer volgens Van den Heuvel

Met ingang van de middag van 13 november 1997 heeft de interceptie van
telefoongesprekken in de Baybaşin-zaak plaatsgehad met gebruik van de digitale
Kislev 2-tapkamer te Apeldoorn, zulks tot aan de aanhouding van Baybaşin op 27
maart 1998. Met name over de architectuur en technologie van de digitale
tapkamer is in dit herzieningsonderzoek veel debat ontstaan.

Van den Heuvel heeft gerapporteerd:
- de kern van deze digitale tapkamer, i.e. het audiomanagementsysteem (AMS),
draaide op een ‘operating system’ genaamd iRMX; alleen de werkstations en de
beheers-pc werkten op Windows 3.11 (DOS);
- de gespreksinhoud van de tapgesprekken werd niet vastgelegd in
geluidsbestanden, maar in verschillende ‘audioblokken’ die op het opslagmedium
uitsluitend door het AMS konden worden gelokaliseerd;
- die gespreksinhoud werd gecomprimeerd/gecodeerd in een Comverse‘proprietary codec’ genaamd AVQSBC;
- de verkeersgegevens (CDR’s of IRI) werden geregistreerd in een extern Adabasdatabasesysteem, en vastgelegd in een Adabas-formaat; de database-server
draaide op een ‘operating system’ genaamd VMS;
- op aanvraag werden die gespreksinhoud en de daarbij behorende
verkeersgegevens ‘gestreamd’ naar het werkstation waarop een bevoegde
uitluisteraar had ingelogd;
- die gespreksinhoud en verkeersgegevens werden niet eerder dan in het
werkstation gedecomprimeerd/gedecodeerd en vervolgens hoorbaar c.q. leesbaar
gemaakt, doch zonder dat die data in de vorm van bestanden in het werkstation
beschikbaar kwamen;
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- ter archivering werden de gespreksinhoud en verkeersgegevens automatisch
gekopieerd van de harde schijf van het AMS, resp. van het Adabasdatabasesysteem naar MO-schijven (optical discs).
Van den Heuvel is er als enige in geslaagd AVQSBC te ontsluiten en het in dat
formaat vastgelegde geluidsmateriaal hoorbaar te maken. Wijzigingen aanbrengen
in data die in AVQSBC zijn vastgelegd is tot op heden nog niet mogelijk gebleken,
aldus Van den Heuvel.

De digitale tapkamer volgens Van de Ven

De conclusies van Van de Ven staan diametraal tegenover die van Van den Heuvel.
Van de Ven stelt dat de gehele digitale Kislev 2-tapkamer (met inbegrip van het
AMS) werd aangestuurd door Windows 3.11, althans in de basis door MS-DOS, en
dat het geluidsmateriaal (de gespreksinhoud van de tapgesprekken) in de vorm van
geluidsbestanden aan de uitluisteraar beschikbaar werd gesteld. Gelijk de
geluidsbestanden op de harde schijf van het AMS, konden die geluidsbestanden
(bijvoorbeeld WAV-bestanden) op de werkstations worden gemanipuleerd.
Derksen en de raadsvrouw hebben zich in volle omvang achter Van de Ven
geschaard.

Ter ondersteuning van zijn stellingen beroept Van de Ven zich op het volgende:
-

hij, Van de Ven, heeft zijn kennis omtrent de architectuur en de technologie
van de digitale Kislev 2-tapkamer opgedaan bij gelegenheid van technisch
onderzoek in het jaar 2002 aan een dergelijk Kislev 2-tapkamersysteem van
de politietapkamer te Nijmegen. Dit technisch onderzoek vond plaats in de
T14-zaak, een strafzaak die liep voor de rechtbank te Almelo;

-

bij die gelegenheid in 2002 heeft Van de Ven (samen met Kuylman)
gedemonstreerd dat hij in staat was om met behulp van indertijd gangbare
Windows-reparatiesoftware, PC Tools, wijzigingen aan te brengen in de
geluidsbestanden van tapgesprekken, althans in de verkeersgegevens van de
tapgesprekken die in dat tapkamersysteem waren opgeslagen (die
mogelijkheid wordt hier het “T14-scenario van manipulatie” genoemd). Dat
scenario zou niet mogelijk zijn geweest als Van den Heuvel het gelijk aan zijn
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zijde had, want PC Tools is alleen werkzaam op Windows- c.q. DOSaangestuurde computers;
-

bovendien heeft Van de Ven enkele documenten overgelegd, te weten een
productfolder en een brochure van Audiodisk (= de typeaanduiding van deze
tapkamer), en een blokschema van de configuratie die hij in Nijmegen heeft
aangetroffen. Daarin wordt Windows 3.11 c.q. DOS vermeld als operating
system.

Van de Ven heeft zijn stellingen niet eerder dan op 6 februari 2017 bijgesteld, in die
zin dat zijn onderzoek van de Kislev 2-tapkamer en zijn demonstratie van de
mogelijkheid van manipulatie daarvan niet in de tapkamer te Nijmegen, maar in
een raadkamer van de rechtbank te Almelo heeft plaatsgehad. In de meest recente
versie van de lezing van Van de Ven was in die raadkamer een ‘court evidence unit’
van Comverse opgesteld die met een netwerkverbinding was gekoppeld aan het
centrale audiomanagementsysteem van de tapkamer te Nijmegen.

De onderzoeksbevindingen

Ik heb verifiërend onderzoek verricht naar de vraag welke van de twee deskundigen
een juiste omschrijving heeft gegeven van de architectuur en technologie van de
digitale Kislev 2-tapkamer, en daarmee van de mogelijkheden van manipulatie
ervan.

De meest vérstrekkende claim van Van de Ven was dat hij binnen het bestek van de
T14-zaak in 2002 onderzoek had gedaan aan de Nijmeegse Kislev 2-tapkamer en bij
die gelegenheid had aangetoond wijzigingen te kunnen aanbrengen in data die in
dat systeem waren opgeslagen.
Ter verifiëring van die claim heb ik navraag gedaan bij de rechter-commissaris, de
officier van justitie, de tapkamerbeheerder en de tapcoördinator die in 2002 als
zodanig bij de T14-zaak waren betrokken. Bovendien heb ik kennisgenomen van de
processen-verbaal van de desbetreffende terechtzittingen van de rechtbank te
Almelo, van het vonnis van die rechtbank, (van bestanden) van de destijds
opgemaakte processen-verbaal van de in die strafzaak bevolen schouw én wissessies, en heb ik kennisgenomen van andere documenten betreffende deze zaak,
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met inbegrip van onder meer een notitie van de LIO, van de pleitnota van de
advocaat van O., mr. Reintjes, en van een verslag van de voortijdig overleden
Kuylman.
Zonder uitzondering wezen de bedoelde verklaringen uit dat het door Van de Ven
geclaimde onderzoek en de beweerdelijke demonstratie van de mogelijkheid van
manipulatie in de Nijmeegse tapkamer in werkelijkheid niet hebben
plaatsgevonden.
De steun die Derksen voor de claims van Van de Ven ziet weggelegd in de
genoemde notitie van de LIO, in het vonnis van de rechtbank te Almelo, en in
documenten betreffende een procedure voor het College bescherming
persoonsgegevens (CBP) mist iedere feitelijke grondslag, en berust telkens op een
onjuiste of onvolledige lezing van die bescheiden. De pleitnota van mr. Reintjes
bevat evenmin verwijzingen naar een onderzoek c.q. demonstratie van Van de Ven
in de Nijmeegse tapkamer.

Niet eerder dan met ingang van 6 februari 2017 neemt Van de Ven het standpunt
in dat zijn onderzoek aan de Kislev 2-tapkamer, alsook een demonstratie van de
mogelijkheid van manipulatie, inderdaad niet heeft plaatsgehad in de Nijmeegse
tapkamer, maar in een raadkamer van de rechtbank te Almelo. De raadsvrouw
schaart zich volledig achter Van de Ven en wijst daartoe op mededelingen in de
pleitnota’s van een drietal advocaten in de T14-zaak, mrs. Reintjes, Aberson en
Verweij. Die mededelingen zouden blijk geven van de demonstratie door Van de
Ven, waarschijnlijk in raadkamer van 5 november 2002.
In werkelijkheid is raadselachtig waarop de raadsvrouw haar overtuiging vestigt. De
raadslieden deden (in hun pleitnota’s) geen mededelingen over een door Van de
Ven gehouden demonstratie in raadkamer, zelfs niet over Van de Ven’s
aanwezigheid aldaar. Hetgeen zich volgens de raadslieden in raadkamer wél heeft
afgespeeld, dwingt allerminst tot de conclusie dat Van de Ven daarbij aanwezig
moet zijn geweest.

Van de Ven is op 8 mei 2014 de gelegenheid geboden zijn beweringen omtrent de
mogelijkheid van manipulatie in het Kislev 2-tapkamersysteem proefondervindelijk
te schragen door een demonstratie van die mogelijkheid (een ‘proof of concept’).
Hij is hierin niet geslaagd, niettegenstaande zijn eigen – onjuiste – beweringen dat
hem die gelegenheid op 8 mei 2014 in werkelijkheid niet is geboden.
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In 2015 slaagde hij er bovendien niet in om audio die was opgeslagen in het
AVQSBC-formaat hoorbaar te maken, noch om gegevens die in het Adabas-formaat
waren weggeschreven leesbaar te maken voor zover die opslag in het Adabasformaat gecodeerd had plaatsgevonden. De leesbare (ongecodeerde) gedeeltes
van de gegevens in de Adabas-database (de JTS-gegevens) heeft Van de Ven niet
gekoppeld aan de (juiste) daaraan verbonden gecodeerde gegevens of aan de
(juiste) daaraan verbonden audio van tapgesprekken.
Op 6 april 2017 is Van de Ven ten slotte in aanwezigheid van de raadsvrouw en
mijzelf andermaal tevergeefs de gelegenheid geboden om zijn woorden over
manipulatie van het digitale tapkamersysteem kracht bij te zetten door de juistheid
van die woorden te demonstreren op een onbeveiligde ‘remote’ AMS c.q. ‘court
evidence unit’ (CEU) die daartoe overeenkomstig zijn verzoek (en dat van de
raadsvrouw) was opgesteld, en op basis van een kopie van een MO-schijf uit het
Baybaşin-onderzoek.
Van de Ven is er alleen in geslaagd om wijzigingen aan te brengen in de
ongecodeerde JTS-gegevens van tapgesprekken. Dat betrof echter geen noviteit.
De kunst was geweest indien hij erin was geslaagd om naast de JTS-gegevens van
een tapgesprek tevens de generieke registratiegegevens van dat tapgesprek te
wijzigen. Zonder wijziging van de generieke registratiegegevens valt de daardoor
ontstane discrepantie met de JTS-gegevens onmiddellijk op.

Ik heb bij derden navraag gedaan naar hun visie op de beschrijving die Van den
Heuvel in hoofdstuk 10 van zijn achtergrondrapport heeft gegeven van het digitale
Kislev 2-tapkamersysteem. Verint, de producent, heeft die beschrijving vrijwel
onomwonden onderschreven. Van Dreunen, die eind jaren negentig als
projectleider verantwoordelijk was voor de installatie en inwerkingstelling van de
Kislev 2-tapkamers, heeft van de architectuur en technologie van die tapkamers
een uitvoerige en specifieke beschrijving gegeven die overeenstemt met die van
Van den Heuvel. Voor de beschrijving daarvan door Van de Ven had Van Dreunen
geen goed woord over.

Ten slotte heb ik kennis genomen van verscheidene rapportages uit andere
strafzaken (met name weer de T14-zaak), te weten rapportages van het NFI, van
LocSoft, en meer recent van Brightsight (2010). Voor zover in die rapportages
uitspraken worden gedaan die raken aan de hier besproken kwesties,
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ondersteunen zij de mededelingen van Van den Heuvel, en staan zij (dus) haaks op
de mededelingen van Van de Ven en Derksen.
De steun die Van de Ven en Derksen voor wat betreft het besturingssysteem menen
te kunnen ontlenen aan de productfolder en de brochure van Audiodisk, berust op
een onvolledig lezen en citeren van die documenten, dan wel op een interpretatie
die bepaald niet dwingend is. Dat de werkstations van het Kislev 2tapkamersysteem draaiden op Windows 3.11 wordt door niemand betwist. In het
blokschema van de configuratie die Van de Ven in Nijmegen zegt te hebben
aangetroffen is weliswaar “DOS” met zoveel woorden als besturingssysteem
genoemd, maar dat woord is er slechts handmatig bijgeschreven. De auteur van het
blokschema is Van de Ven zelf.

Ik ben aanwezig geweest bij een demonstratie van de werking van het Kislev 2tapkamersysteem en van de daadwerkelijke en rechtstreekse ontsluiting – op de
wijze als door Van den Heuvel beschreven – van geluidsmateriaal dat was
geregistreerd in de ‘proprietary codec’ AVQSBC van Comverse. Het resultaat
daarvan heb ik vergeleken met hetzelfde geluidsmateriaal dat hoorbaar was
gemaakt met behulp van de apparatuur van Comverse. Dit tweede geluidsmateriaal
moest daartoe een A/D-conversie ondergaan. Dit geluidsmateriaal was zichtbaar
(namelijk door signaalanalyse) en hoorbaar inferieur aan het rechtstreeks door Van
den Heuvel ontsloten geluidsmateriaal. Deze demonstraties bevestigden de
mededelingen van Van den Heuvel ter zake.

Daarmee staat voor mij vast dat Van den Heuvel een accurate beschrijving heeft
gegeven van de architectuur en technologie van de (digitale) Kislev 2-tapkamer te
Apeldoorn die in de Baybaşin-zaak is gebruikt van 13 november 1997 tot 27 maart
1998. Van de Ven heeft daarvan daarentegen een volstrekt onjuist beeld geschetst.
Van de Ven heeft zich daarbij bovendien bediend van onware mededelingen
omtrent door hemzelf in het verleden verrichte handelingen aan een dergelijk
digitaal tapsysteem. Van de Ven en Kuylman hebben in 2002 de Nijmeegse
tapkamer niet ‘gekraakt’.
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Over de mogelijkheden voor manipulatie

Over de mogelijkheid van manipulatie van geluidsmateriaal voor zover dat in het
digitale tapkamersysteem is geregistreerd, heeft Van den Heuvel gerapporteerd
dat zulks niet tot de thans bekende mogelijkheden behoort. Ook Van de Ven heeft
trouwens op enig moment erkend dat manipulatie van dit geluidsmateriaal – zolang
dat enkel is opgeslagen in de digitale tapkamer – zeer onwaarschijnlijk is.
Niettemin heeft Van de Ven betoogd dat de export van het geluidsmateriaal uit
deze digitale tapkamer, bijvoorbeeld in de vorm van WAV-bestanden, wel degelijk
vatbaar is voor manipulatie. Derksen en de raadsvrouw hebben zich hierbij
aangesloten.
Juist is dat WAV-bestanden zich lenen voor editen en (dus) voor manipulatie.
Echter, het technische deel van het herzieningsonderzoek heeft plaatsgehad aan
onderzoeksmateriaal in de vorm van WAV-bestanden uitsluitend omdat van het
(analoge én digitale) geluidsmateriaal uit de Baybaşin-zaak WAV-bestanden zijn
vervaardigd. De originele opslag van dat geluidsmateriaal vond op andere wijze
plaats, namelijk op (analoge) magnetische tape c.q. bij wijze van (digitale) AVQSBCgecodeerde gegevens op MO-schijven. De toegepaste methode voor digitale
gegevensopslag staat tot op heden in de weg aan manipulatie daarvan binnen het
destijds gebruikte digitale tapkamersysteem, terwijl voor manipulatie van het
analoge geluidsmateriaal binnen het analoge tapkamersysteem van destijds alleen
een nogal complex scenario denkbaar is.

Deze conclusie heeft ook implicaties voor de plausibiliteit van dat laatstbedoelde,
betrekkelijk complexe scenario voor de manipulatie van geluidsmateriaal dat in de
analoge tapkamer werd opgenomen. De voorgaande conclusie betekent namelijk
dat het rechercheteam ten behoeve van de interceptie van telefoongesprekken
medio november 1997 is overgestapt van:
(1).

een analoge ATR-ISDN2-tapkamer, waarin het bestaan van scenario’s van
manipulatie niet onmogelijk is, naar

(2).

een (digitale) Kislev 2-tapkamer, waarin het bestaan van scenario’s van
manipulatie zo niet onmogelijk dan toch wel hoogst onwaarschijnlijk is.

Indien de mogelijkheden van manipulatie moeten worden gezocht binnen het type
tapkamersysteem, betekent deze voorgaande conclusie dat het beweerdelijk
manipulerende rechercheteam zich lelijk in de vingers heeft gesneden door de
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transitie van de analoge tapkamer te Arnhem naar de digitale Kislev 2-tapkamer te
Apeldoorn, terwijl tegelijkertijd – volgens de verdediging – met de manipulatie van
het getapte geluidsmateriaal is voortgegaan. Dat gegeven maakt het m.i. zeer
onwaarschijnlijk dat het toegepaste scenario van manipulatie (als dat er al is)
gezocht moet worden in de mogelijkheden van het tapsysteem zelf.

Het volgende onderdeel

Zijn er dan mogelijkheden voor manipulatie gelegen buiten het interceptiesysteem?
De goede werking en beveiliging van de tapkamer sluiten immers niet uit dat aan
dit interceptiesysteem een vervalst tapsignaal wordt aangeboden dat vervolgens
op de geëigende reguliere wijze wordt geregistreerd. In zo’n geval vindt de
manipulatie in het telecommunicatienetwerk plaats, en dus voorafgaand aan de
interceptieketen. De tapkamer ‘doet’ in dat geval gewoon wat hij moet doen.
Scenario’s die deze mogelijkheid van manipulatie beschrijven bespreek ik in het
volgende onderdeel.
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Onderdeel 7. Manipulatiescenario’s in het domein van de mobiele
telecommunicatie
Volledige inhoudsopgave onderdeel 7:

7.1. Inleiding
Opzet
De eerste evaluatie van een scenario van manipulatie

7.2. De architectuur en de beveiliging van gsm-netwerken
De architectuur van een gsm-netwerk
De beveiliging van gsm-verkeer
Inleiding
Authenticatie
Anonimiteit
Vertrouwelijkheid
Comp128

7.3. Het kloonscenario
Inleiding
De argumenten van Van de Ven
Een eerste bespreking van de argumenten van Van de Ven
Wederom de ki
Wederom Comp128v1
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7.1. Inleiding

Opzet

In onderdeel 7 van deze conclusie worden die potentiële scenario’s van manipulatie
geëvalueerd waarin de manipulatie niet plaatsvindt in het domein van de tapkamer
(zoals besproken in onderdeel 6), maar in het domein van de telecommunicatie.
Scenario’s van manipulatie in het telecommunicatiedomein hebben met elkaar
gemeen dat daarin het vervalste geluidsmateriaal door aanwending van
bijvoorbeeld het gsm-netwerk en via de gebruikelijke route1 wordt aangeboden op
de ingang van het tapkamersysteem en daarna door dat systeem langs reguliere
weg wordt geregistreerd.
Van de Ven en Van den Heuvel hebben beiden een aantal van dergelijke scenario’s
aan beschouwing onderworpen. Van den Heuvel heeft die scenario’s terzijde
gelegd als praktisch niet werkbaar onder de omstandigheden van destijds, terwijl
Van de Ven oordeelt dat verscheidene van dergelijke scenario’s praktische
toepassing kunnen hebben gevonden.
In dit onderdeel van deze conclusie zal ik deze scenario’s verkennen. Daartoe is
enige basiskennis van de (gestandaardiseerde) architectuur van gsm-netwerken
vereist alsook enige kennis van de (gestandaardiseerde) beveiliging van die gsmnetwerken. Daarvoor dient paragraaf 7.2. Mijn bespreking heeft uitsluitend
betrekking op mobiele telecommunicatie van de tweede generatie (2G), meer in
het bijzonder: gsm, zulks uit de periode van vóór april 1998 (grofweg: vóór het jaar
2000).2

1 Zie over die route onderdeel 6 van deze conclusie.

Die gebruikelijke route is: vanuit het gsm-netwerk
via de mediation unit (DTI) bij de netwerkoperator naar de signaling server in de tapkamer, terwijl
daarbij toepassing wordt gegeven aan het JTS-protocol.
2 Herhaling van een voetnoot uit paragraaf 4.2: Mobiele telefonie van de tweede generatie (‘2G’)
omvat méér digitale standaarden dan alleen de gsm-standaard. Kortom ‘2G’ is geen synoniem voor
‘gsm’. Ook standaarden als ‘digital AMPS’, ‘CDMA’ en ‘PDC’, worden hieronder begrepen. Ik gebruik
de verwijzing “2G” in deze conclusie met name om gsm als zodanig meer expliciet te onderscheiden
van ‘UMTS’ (een 3G-standaard) en ‘LTE advanced’ (een 4G-standaard).
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De eerste evaluatie van een scenario van manipulatie

Ik wil benadrukken dat aan deze scenario’s van manipulatie de randvoorwaarden
zijn verbonden die ik heb besproken in onderdeel 5 van deze conclusie: het gaat in
dit herzieningsonderzoek uitsluitend om de evaluatie van praktisch werkbare
scenario’s van manipulatie met gebruik van de kennis, technologie, cryptografische
technieken, rekenkracht, en mogelijkheden van vóór april 1998.

Het belang om het verschil tussen een theoretische mogelijkheid van manipulatie
enerzijds en een praktisch werkbaar scenario van manipulatie anderzijds onder
ogen te zien, laat zich m.i. goed illustreren met het volgende (hypothetische)
scenario waarmee vervalste gespreksinhoud over het gsm-netwerk kan worden
geleid om die vervolgens op reguliere wijze door het tapkamersysteem te laten
registreren: teneinde bewijsmateriaal tegen Baybaşin te fabriceren wordt het
afgetapte gsm-toestel van Baybaşin gestolen, waarna een stemacteur de rol van
Baybaşin op zich neemt in een telefoongesprek dat met dit gsm-toestel wordt
gevoerd. Daarbij wordt contact gelegd met een willekeurig gsm-toestel van een
andere (stem)acteur, die de rol van gesprekspartner (‘in crime’) aanneemt.3 Een
tweede optie is dat over één van die twee gsm-toestellen een (‘geknipt en geplakt’)
bestand wordt afgespeeld.4 Nadat de audio op deze wijze het tapsysteem is
ingevoerd, wordt het gsm-toestel weer heimelijk teruggelegd. Deze gang van zaken
vindt ieder keer opnieuw plaats wanneer bij de politie de behoefte bestaat het
aldus gegenereerde bewijsmateriaal aan te vullen, en dat is (als ik de verdediging
mag geloven) wellicht tientallen malen gebeurd.
In technisch opzicht is deze methode niet eens zo heel ingewikkeld. Zij behoort dan
ook tot de theoretische mogelijkheden, met dien verstande dat alle pincodes van
de desbetreffende gsm-toestellen eventueel nog wel moeten worden achterhaald
of technisch omzeild. Praktisch gezien is deze methode buitengewoon risicovol en
vrijwel niet realiseerbaar als Baybaşin in dit scenario zijn gsm-toestellen
doorlopend onder zich houdt. Dit scenario is (dan ook) door de verdediging niet

3

Over de mogelijkheid/waarschijnlijkheid daarvan, zie onderdeel 5.
Zie vorige voetnoot. Geluidsregistratie in de analoge en digitale tapkamers vond indertijd mono
plaats, zodat er geen twee stereokanalen zijn die ter misleiding afzonderlijk en gesynchroniseerd per
gsm-toestel moeten worden benut. Thans is stereo-registratie de regel.
4
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gepresenteerd als manipulatiescenario. Ook mij lijkt dit inderdaad geen praktisch
werkbaar manipulatiescenario op te leveren.

Hieronder zal diverse malen worden verwezen naar of worden stilgestaan bij
publicaties of bekendmakingen van zwakheden, manco’s of risico’s in de beveiliging
van gsm-netwerken (2G). Ingeval die publicaties of bekendmakingen hebben
plaatsgehad ná maart 1998, rijst de vraag of uit die publicaties of bekendmakingen
kan worden afgeleid dat deze zwakheden, manco’s of risico’s in de beveiliging van
het gsm-systeem zich reeds voorafgaande aan of tijdens de relevante periode
leenden voor praktisch werkzame toepassing binnen een manipulatiescenario. Een
bevestigend antwoord op die vraag is geen vanzelfsprekendheid.
In de eerste plaats kan het benutten van zwakheden een bepaalde ICT-technologie,
radiotechnologie, cryptografische technieken en/of rekenkracht vergen die nog
niet beschikbaar was vóór april 1998.
In de tweede plaats mag m.i. niet zonder meer worden aangenomen dat de ná
maart 1998 geopenbaarde kennis omtrent veiligheidsdefecten al eerder, namelijk
vóór april 1998 reeds aanwezig was en voor brede toepassing gereed lag. Het
demonstreren van zwakheden in de veiligheidsmechanismen van een ICT-systeem
is veelal een intellectuele prestatie van formaat, die lang niet iedereen is gegund.
De veronderstelling dat eenmaal gedemonstreerde kennis altijd wel aanwezig zal
zijn geweest en voor eenieder toepasbaar was (“dat wisten we allemaal allang”), is
dus een aanname die ondersteuning behoeft. De aarde was bijvoorbeeld ook
duizend jaar geleden al rond. Toch duurde het tot begin zestiende eeuw voor de
eerste voorzichtige wereldreis een historisch feit was en ook anderen – buiten de
toenmalige wetenschappelijke elite – zich lieten overtuigen van de (licht afgeplatte)
bolvorm van de aarde. Kennis en de praktische toepassing ervan gaan niet zonder
meer gelijk op. De enkele verwijzing naar risico’s die meer recent bekend zijn
geworden omtrent de veiligheid van telecommunicatie over een gsm-netwerk,
vormt niet het bewijs van het bestaan van een praktisch werkbaar
manipulatiescenario in de relevante periode.

Ten slotte nog dit. Niet alles kan. We hoeven bijvoorbeeld een uitspraak als “ik kan
met een haarspeld de kluis van de Nederlandse Bank openen” niet serieus te
nemen. Om na te gaan of een bewering onder die laatste categorie van uitspraken
moet worden geschaard, is het bij tijd en wijle noodzakelijk om vrij diep in te gaan
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op bepaalde aspecten van informatie- en communicatietechnologie (ict), alsmede
van beveiliging.
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7.2. De architectuur en de beveiliging van gsm-netwerken

De architectuur van een gsm-netwerk

Dat

gsm-netwerken

die door

uiteenlopende

netwerkoperators

worden

geëxploiteerd voor wat betreft netwerktechnologie, -architectuur en -beveiliging
met elkaar corresponderen, vloeit voort uit de toepassing van de gsm-standaarden
van het ETSI en de gsm-specificaties waarin de GSM MoU van 7 september 1987
voorzag.
Over die gestandaardiseerde gsm-netwerkarchitectuur is in dit herzieningsonderzoek géén discussie ontstaan. Hierover is bovendien overvloedige
vakliteratuur voorhanden en is op internet veel informatie ontsloten.5 Hierna volgt
slechts een korte inleiding op de architectuur van een gsm-netwerk (2G) teneinde
(voor zover nodig) enkele termen te introduceren die later terugkomen.

Het gsm-toestel (‘the mobile station’) bestaat uit:
(1) het (mobiele) randapparaat (‘mobile equipment’). Aan deze hardware is een
uniek nummer verbonden, de ‘International Mobile Equipment Identity’ (IMEI);
(2) de simkaart. Dat is de drager van de ‘Subscriber Identity Module’ (SIM), die de
gebruiker verstrekt heeft gekregen van de netwerkoperator (telecomprovider) van
wie hij de mobiele-telecommunicatiediensten betrekt en van wiens gsm-netwerk
hij daarmee gebruik maakt. De simkaart is een gestandaardiseerde, verwisselbare
‘smartcard’ met een geheugen (flash memory) en een cryptografische
rekenmodule, die in principe dienst kan doen in ieder gsm-toestel.6
In de geheugenchip op de simkaart zijn onder meer opgeslagen:

5

Zie van de ETSI technical specifications onder veel meer: GSM 03.02 Network Architecture, versie
5.1.0 (mei 1996). Zie Van den Heuvel, achtergrondrapport, hoofdstuk 7, het GSM-netwerk.
Zie bovendien:
A. Leon-Garcia & I. Widjaja, Communication Networks. Fundamental Concepts and Key Architectures,
New York: McGraw-Hill 2001, p. 239-246;
J. Eberspächer, H.-J. Vögel, C. Bettstetter & C. Hartmann, GSM. Architecture, Protocols and Services,
Chichester: John Wiley & Sons 2009, p. 43-56;
G. Heine, GSM networks: protocols, terminology, and implementation, Norwood: Artech House 1999,
p. 13-38;
M. Rahnema, ‘Overview of the GSM System and Protocol Architecture’, IEEE Communications
Magazine 1993 (4), p. 92-100.
6 Zie K. Mayes & T. Evans, ‘Smart Cards for Mobile Communications’, in: K.E. Mayes &
K. Markantonakis, Smart Cards, Tokens, Security and Applications, New York: Springer 2008, p. 86.
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- een IMSI (‘International Mobile Subscriber Identity’), een uniek nummer van
doorgaans vijftien cijfers dat de gebruiker van die kaart naar het netwerk toe
identificeert;7
- een pincode van vier cijfers, waarmee de toegang tot de simkaart is afgesloten.
De gebruiker kan deze pincode zelf instellen;8
- een geheime cryptografische sleutel ki, die als invoervariabele dient in de
hieronder te bespreken veiligheidsmechanismen, alsmede
- de hierna te bespreken algoritmen waarmee de netwerkoperator de
veiligheidsprotocollen A3 en A8 heeft geïmplementeerd.

Het MSISDN (‘Mobile Station International Subscriber Directory Number’), kort
gezegd: het telefoonnummer waarop de gebruiker voor derden bereikbaar is, ligt
daarentegen niet opgeslagen in het geheugen van de simkaart.9 Alleen de IMSI
wordt in het gsm-netwerk gebruikt als technische identificatie van de simkaart. De
koppeling tussen de IMSI en het MSISDN vindt plaats in het gsm-netwerk (meer
specifiek: in het Home Location Register) van de netwerkoperator.10

7

De simkaart zelf wordt geïdentificeerd met een eigen ‘serienummer’, dat is opgeslagen in het
geheugen van de simkaart en geheel of ten dele leesbaar op de kaart is aangebracht, de ‘ICCID’
(‘Integrated Circuit Card Identifier’). Zie Engelse Wikipedia onder het lemma ‘Subscriber identity
module’, onder het kopje ‘ICCID’.
8 Ik laat de zogeheten PUK-code hier onbesproken.
9 Van de Ven deelt andersluidend mee in: Van de Ven, eindrapport d.d. 31 augustus 2015, bijlage 1,
onderzoeksrapport d.d. 31 augustus 2014, ongenummerde zestiende bladzijde: “De IMSI en het GSMnummer liggen vast op de SIM-kaart (…).”
Uiteraard doel ik in de hoofdtekst niet op de situatie dat een abonnee zijn MSISDN zelf opslaat in het
geheugen van de simkaart.
10 Zie Engelse Wikipedia onder het lemma ‘MSISDN’: “The MSISDN together with IMSI are two
important numbers used for identifying a mobile subscriber. The latter is stored in the SIM, i.e. the card
inserted into the mobile phone, and each IMSI uniquely identifies the mobile station, its home wireless
network, and the home country of the home wireless network, while the former is the number used for
routing calls to the subscriber. IMSI is often used as a key in the HLR ("subscriber database") and
MSISDN is the number normally dialed to connect a call to the mobile phone. A SIM has a unique IMSI
that does not change, while the MSISDN can change in time, i.e. different MSISDNs can be associated
with the SIM.”
Zie ook mededeling KPN bij e-mail van 18 juli 2016: “De identificerende kenmerken van een SIM kaart
zijn IMSI (International Mobile Subscriber Identity) en ICCID (Integrated Circuit Card IDentifier).
MSISDN is geen identificerend kenmerk van een SIM kaart, het wordt niet op de kaart opgeslagen.
IMSI wordt gebruikt als technische identificatie van de SIM kaart in het mobiele netwerk. In het
netwerk vindt de koppeling plaats tussen IMSI en MSISDN. ICCID is een internationaal identificerend
kenmerk van de fysieke SIM kaart (het “serienummer”). ICCID wordt opgeslagen op de SIM kaart en
wordt eveneens, al dan niet deels, fysiek leesbaar op de SIM kaart gedrukt.”
Het tijdelijke ‘mobile station roaming number’ (MSRN) laat ik hier onbesproken. Zie voor meer
informatie daarover: Van den Heuvel, achtergrondrapport, hoofdstuk 7, p. 7-9.
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De Regeling aftappen mobiele telecommunicatie GSM (oud) dicteerde dat de last
tot het aftappen van mobiele telecommunicatie over de band van deze drie hier
genoemde nummers kon leiden tot een tap:
(1).

het abonneenummer van de af te tappen gebruiker (MSISDN),

(2).

het nummer van het gebruikte randapparaat van de gebruiker (IMEI), en

(3).

het identiteitsnummer van de gebruiker (IMSI).11

Een gsm-toestel onderhoudt over een radioverbinding12 contact met het gsmnetwerk13 van een netwerkoperator.
De basisstations, ‘Base Transceiver Stations’ (BTS), vormen de contactpunten van
het gsm-toestel met het gsm-netwerk. Een basisstation omvat zowel zender
(‘transmitter’) als ontvanger (‘receiver’). Basisstations bevinden zich op de als
zodanig herkenbare gsm-masten, die vaak door meer netwerkoperators
gezamenlijk worden benut. Om een hele ‘cel’ te bestrijken zijn doorgaans drie

11

Regeling van 18 augustus 1994, Stcrt. 1994, 162. Zie hierboven, paragraaf 4.3, voor een weergave
van de tekst en voor een bespreking ervan.
12 Het woord ‘radioverbinding’ is hier in enkelvoud geschreven, maar in werkelijkheid onderhoudt het
gsm-toestel tegelijkertijd over twee frequenties (draaggolven) verbinding met het basisstation,
namelijk ‘uplink’ (waarover het gsm-toestel gegevens verzendt voor ontvangst door het basisstation)
en ‘downlink’ (waarover het basisstation gegevens verzendt voor ontvangst door het gsm-toestel). De
gebruikte kanalen hebben telkens een bandbreedte van ongeveer 200 kHz, en zij bevinden zich voor
wat betreft ‘primary’ GSM-900 in het gebied tussen 935 en 960 MHz voor ‘downlink frequencies’, en
tussen 890 en 915 MHz voor ‘uplink frequencies’. De ontwerpkeuze voor een iets langere golflengte
(lagere frequentie) van de ‘uplink frequencies’ houdt verband met het enigszins geringere
zendvermogen (van het gsm-toestel) dat voor deze langere golflengte toereikend is voor een
kwalitatief goede uplink-verbinding.
De gemiddelde kwaliteit van het telecommunicatieverkeer over de radioverbindingen wordt
bovendien sterk verbeterd door voor dat radioverkeer niet constant van twee dezelfde van die
beschikbare kanalen (uplink en downlink) gebruik te maken, maar door razendsnel (namelijk voor elk
opvolgend ‘frame’, dus iedere 4,615 milliseconden) te switchen tussen (beschikbare) frequenties. Dit
‘frequency hopping’, zoals dat heet, heeft als neveneffect dat degene die een gsm-gesprek wil
afluisteren niet uit de voeten kan met de signalen die hij onderschept zonder bekendheid met het
toegepaste ‘hopping-algoritme’ (t.w. een ‘pseudorandom sequence’ die bekend is bij zowel de zender
als de ontvanger).
Zie voor e.e.a. onder meer
Th. Haug, ‘Overview of GSM: Philosophy and Results’, International Journal of Wireless Information
Networks, 1994 (1), p. 7-16;
J. Scourias, Overview of GSM, University of Waterloo 1996 (internetpublicatie), p. 8-11;
G. Heine, GSM Networks: Protocols, Terminology, and Implementation, Norwood: Artech House 1999,
p. 89-93 en p. 354;
M. Rahnema, ‘Overview of the GSM System and Protocol Architecture’, IEEE Communications
Magazine 1993 (4), p. 94-95;
G. Sanders, L. Thorens e.a., GPRS Networks, Chichester: John Wiley & Sons 2003, p. 4-9.
Op het neveneffect van ‘frequency hopping’ (nl. beveiliging) wijst ook V. Kapoor & S. Tatke, Telecom
Today. Application and Management of Information Technology, New Delhi: Allied Publishers 1999,
p. 656-657.
13 Het gsm-netwerk van een netwerkoperator wordt ook wel een ‘GSM Public Land Mobile Network’
(PLMN) genoemd.

484
Onderdeel 7. Manipulatiescenario’s in het domein van de mobiele telecommunicatie

Conclusie inzake 11-02065 H

basisstations op één mast gepositioneerd, waarbij die basisstations ieder een
sector (van ongeveer 120o) van die ‘cel’ voor hun rekening nemen.
Basisstations zijn verbonden met een ‘Base Station Controller’, die de werking van
deze basisstations coördineert. Op hun beurt zijn de Base Station Controllers weer
verbonden met de centrale van een gsm-netwerk, een ‘Mobile Switching Center’
(MSC), kortweg de ‘switch’ genoemd, waarvan er in een groot gsm-netwerk
meestal meer dan één te vinden is.
Aan de ‘switch’ heeft de netwerkoperator een aantal modules gekoppeld, zoals:
-

één database met alle benodigde gegevens omtrent de gebruikers en de
door de netwerkoperator uitgegeven simkaarten, nl. het ‘Home Location
Register’ (HLR);

-

voor ieder deelgebied (‘area’) dat door het gsm-netwerk wordt bestreken
een database met gegevens omtrent de in dat deelgebied actieve gebruikers,
namelijk het ‘Visitor Location Register’ (VLR);

-

het ‘Equipment Identity Register’ (EIR), te weten: een database met
gegevens over de randapparatuur die op het gsm-netwerk actief is
(geweest);

-

het ‘Authentication Center’ (AUC), een server met een cryptografische unit
en een database die rechtstreeks is gekoppeld aan het Home Location
Register. Daarover later meer.14

Verbinding kan worden gelegd met (vaste of mobiele) toestellen van buiten het
gsm-netwerk waarmee de gebruiker is verbonden (het ‘thuisnetwerk’), en dit door
een koppeling via de ‘gateway-switch’ van het thuisnetwerk aan:
(1).

het netwerk voor vaste telefonie (PSTN, zowel analoog als digitaal), en

(2).

de gsm-netwerken van de andere netwerkoperators.

Bovendien biedt gsm – juist vanwege de standaardisatie – de mogelijkheid van
‘roaming’: ingeval de dekking van het thuisnetwerk ontbreekt kan rechtstreeks
toegang worden verkregen tot de gsm-netwerken van die (buitenlandse)
netwerkoperators met wie de eigen netwerkoperator een daartoe strekkend
contract heeft gesloten (‘gastnetwerken’).

14

Zie voor uitleg: Van den Heuvel, achtergrondrapport, hoofdstuk 7, (“het GSM-netwerk”), p. 7-11.
Wikipedia doet in dit verband ook goed dienst als vraagbaak.
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Als gevolg van een en ander kan de gebruiker met zijn gsm-toestel in principe
wereldwijd (‘global’) bellen en gebeld worden, uiteraard uitsluitend zolang hij
binnen het geografisch bereik is van een basisstation van het thuisnetwerk c.q. dat
van een gastnetwerk.

De beveiliging van gsm-verkeer

Inleiding

De ontwikkelaars van de gsm-standaard hadden niet alleen de ambitie om de
gebruiker meer gebruiksmogelijkheden en kwaliteit te bieden dan die van de oude
netwerken voor analoge mobiele telefonie (zoals in Nederland ATF-1, ATF-2 en ATF3). Het gsm moest de gebruiker bovendien minstens dezelfde veiligheid bieden als
die van zijn telecommunicatie over het vaste telefoonnet. ATF was namelijk
onveilig. Met een daarvoor geschikte ontvanger, een ‘kolibrie’15 of politiescanner
kon eenvoudig worden meegeluisterd met ATF-telefoongesprekken die binnen het
bereik daarvan vielen. Door het kopiëren (‘cloning’) van de identiteitsgegevens
waarmee een ander ATF-toestel zich legitiem op een ATF-netwerk aanmeldde, kon
een kwaadwillende gebruiker bovendien eenvoudig op kosten van die ander (of van
de ATF-netwerkoperator) bellen.16

Teneinde een en ander in te dammen werden in de gsm-standaard veiligheidsmechanismen opgenomen.17 Kort gezegd hebben die de volgende kenmerken:

15

Voor informatie over de ‘kolibrie’ verwijs ik graag naar de website van het bezienswaardige
(virtuele, Engelstalige doch Nederlandse) Cryptomuseum, waaruit ik citeer:
“Kolibrie was a car-phone intercept receiver developed by the Politie Verbindingsdienst (PVD) (Police
Signals Service) in The Netherlands in the early 1990s. It was intended for the interception of criminal
conversations on the Dutch NMT-900 cellular network, known as ATF-3. Kolibrie is Dutch for
Hummingbird. The use of Kolibrie lead to some debate during the public hearings of the Van Traa
Commission in 1995. It was gradually phased out when GSM became more popular.”
Zie: http://www.cryptomuseum.com/df/kolibrie/index.htm.
16 P. Chandra, ‘Security in Traditional Wireless Networks’, in: P. Chandra, A. Bensky e.a., Wireless
Security, Burlington/Oxford: Elsevier 2009, p. 369.
17 Wat betreft het primaire bronmateriaal van ETSI (oudere) ‘technical specifications’ (TS) verwijs ik
naar (onder veel meer):
ETSI GSM 03.20 version 3.3.2 January 1991;
ETSI TS 300.929 (GSM 03.20 version 5.0.1) May 1997;
ETSI TS 300.920 (GSM 02.09 version 5.0.0) November 1996 c.q. ETSI TS 300.920 (GSM 02.09 version
5.2.1) July 1998.
Zie voorts onder veel meer:
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(1) authenticatie, (2) anonimiteit, en (3) vertrouwelijkheid.18 Ik loop die kenmerken
successievelijk langs.

Authenticatie

Na aanmelding van een gsm-toestel op het gsm-netwerk van de netwerkoperator
die de desbetreffende simkaart heeft uitgegeven (het ‘thuisnetwerk’), zal het gsmtoestel allereerst ten opzichte van dat gsm-netwerk zijn identiteit moeten
bewijzen. Daartoe dient een authenticatieprocedure in de vorm van een
geautomatiseerd ‘challenge-response’-mechanisme.19 De simkaart is hiertoe
uitgerust met cryptografische software (bevattende een A3-algoritme) en een aan
de simkaart toegewezen unieke geheime cryptografische sleutel van 128 bits, de
‘ki’ genaamd. Deze ki wordt bij het productieproces geladen op de cryptografische
unit van de simkaart en is daarna niet meer benaderbaar. Zij blijft dus ook voor de
gebruiker zelf geheim. Binnen het gsm-netwerk waarbij de gebruiker is
aangesloten, is de aan zijn IMSI verbonden ki uitsluitend en gecodeerd20 opgeslagen

H. Federrath, Sicherheit mobiler Kommunikation. Schutz in GSM-Netzen, Mobilitätsmanagement und
mehrseitige Sicherheit, Wiesbaden: Springer Fachmedien 1999, p. 46-58;
R. Anderson, Security Engineering, Indianapolis: Wiley Publishing 2008, p. 606-617;
M. Stamp, Information Security. Principles and Practice, Hoboken: John Wiley & Sons 2006, p. 255260, en (de herziene druk) M. Stamp, Information Security. Principles and Practice, Hoboken: John
Wiley & Sons 2011, p. 381-389;
R.J. Sutton, Secure Communications: Applications and Management, Chichester: John Wiley & Sons
2002, p. 118-129;
Th. Stockinger, The GSM network and its privacy – The A5 stream cipher, 2005 (internetpublicatie);
J. Quirke, Security in the GSM system, 2004 (internetpublicatie);
M. Toorani & A.A. Beheshti, Solutions to the GSM Security Weaknesses, 2008 (internetpublicatie met
toestemming van The Institute of Electrical and Electronics Engineers);
K. Mayes & T. Evans, ‘Smart Cards for Mobile Communications’, in: K.E. Mayes & K. Markantonakis,
Smart Cards, Tokens, Security and Applications, New York: Springer 2008, p. 85-92;
P. Chandra, ‘Security in Traditional Wireless Networks’, in: P. Chandra, A. Bensky e.a., Wireless
Security, Burlington/Oxford: Elsevier 2009, p. 369-380.
Van den Heuvel bespreekt deze veiligheidsmechanismen bepaald niet onkritisch in zijn
achtergrondrapport, onder meer: hoofdstuk 7, p. 25-27.
18 Deze indeling van veiligheidskenmerken heb ik ontleend aan extracten uit het rapport van Racal
Research Ltd. “GSM System Security Study” van 10 juni 1988, en aan de ETSI ‘technical specification’
TS GSM 03.20 (februari 1992).
19 Ik heb in paragraaf 4.4 reeds een gedetailleerde beschrijving gegeven van een procedure voor
‘challenge-response authentication’ die toepassing vond binnen de JTS.
20 Gecodeerd door middel van een door de netwerkoperator gekozen A4-algoritme. Zie:
R.J. Sutton, Secure Communications: Applications and Management, Chichester: John Wiley & Sons
2002, p. 126;
Van den Heuvel, achtergrondrapport, hoofdstuk 7, p. 9 en 14.
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in het ‘Authentication Center’ (AUC) dat aan het ‘Home Location Register’ (HLR) is
gekoppeld.21
Zodra de authenticatieprocedure in gang wordt gezet, krijgt het gsm-toestel via het
basisstation waarmee het gsm-toestel contact heeft gelegd een willekeurig
gegenereerd getal van 128 bits (‘RAND’) als ‘random challenge’ aangeboden. Met
als invoervariabelen (1) dat ‘random’ getal en (2) zijn ki, moet de simkaart door
toepassing van het bedoelde A3-algoritme een nieuw getal van 32 bits berekenen,
een ‘signed response’ (‘SRES’) geheten.22 Die ‘response’ wordt vervolgens via het
basisstation het thuisnetwerk in geleid. Binnen dat thuisnetwerk wordt gecheckt of
het gsm-toestel heeft geantwoord met de juiste, dat wil zeggen: de ‘expected
response’ (‘XRES’).23 Zo ja (SRES = XRES), dan heeft het gsm-toestel met een hoge
graad van waarschijnlijkheid aangetoond dat de simkaart kennis draagt van de
toepasselijke ki zonder die ki zelf over de (onveilig geachte) radioverbinding te
verzenden. Daarmee is de authenticatie geslaagd.24

21

Ik citeer ter ondersteuning van deze mededeling uit: K. Mayes & T. Evans, ‘Smart Cards for Mobile
Communications’, in: K.E. Mayes & K. Markantonakis, Smart Cards, Tokens, Security and Applications,
New York: Springer 2008, p. 92:
“An important principle of the challenge response authentication mechanism is that the secret key (Ki)
is never revealed to the mobile or untrusted parts of the network. Furthermore, the functions A3 and
A8 should be designed in such a way that it is infeasible to determine Ki even if the attacker can observe
or control the parameters RAND, SRES/XRES and Kc.”
22 In formulevorm: XRES/SRES = A3(k , RAND). A3 betreft een op een ‘blockcipher’ gebaseerde
i
hashfunctie ten behoeve van authenticatie. Ofschoon ki en RAND elk 128 bits beslaan, worden van de
uitkomst van het A3-protocol (i.e. 128 bits) slechts 32 bits benut voor de samenstelling van de
XRES/SRES.
23 Het ligt in werkelijkheid ietsje complexer. Het ‘Authentication Center’ (AUC) beschikt als enige
onderdeel binnen het gsm-netwerk voor iedere IMSI over de bijbehorende geheime sleutel ki. Het
AUC stelt mede op basis daarvan een ‘authentication triplet’ op. Dat betreft een rijtje van drie
getallen, te weten: de RAND, de XRES en de kc (224 bits in totaal). Elke keer als het Home Location
Register (HLR) voor deze IMSI om een nieuw rijtje van drie getallen vraagt, genereert het AUC met
een ‘randomgenerator’ een willekeurig getal (RAND). Daarna berekent het AUC met de RAND en de
geheime ki die bij deze IMSI hoort: (1) (door toepassing van een A3-algoritme) de XRES (de ‘expected
response’), en (2) (door toepassing van een A8-algoritme) de kc (de encryptiesleutel). Het HLR stuurt
dit aldus verkregen ‘triplet’ naar het Visitor Location Register (VLR) van de ‘area’ (het
verzorgingsgebied) waarbinnen het gsm-toestel actief is geworden. Vervolgens checkt het VLR of de
SRES (de ‘signed response’) die het gsm-toestel heeft afgeleid van de hem aangeboden RAND (i.e. het
gegenereerde ‘random’ getal) overeenstemt met de XRES. Daarmee heeft het gsm-netwerk een
‘Authentication and Key Agreement’-procedure uitgevoerd zonder dat de ‘untrusted’ onderdelen van
het gsm-netwerk bekend zijn met de A3- en A8-algoritmen en/of met de ki die bij de desbetreffende
IMSI hoort.
24 De ‘authenticatie’ is dus in een gsm-netwerk (2G) niet wederzijds. Met andere woorden: alleen het
mobiele toestel authenticeert zich ten opzichte van het gsm-netwerk, terwijl het gsm-netwerk dat op
zijn beurt niet ten opzichte van het mobiele toestel hoeft te doen. Dat maakt de
authenticatieprocedure kwetsbaar voor een zogeheten ‘man-in-the-middle attack’. In het
(verbeterde) UMTS-netwerk (3G) is voorzien in een wederzijdse authenticatie. Ik kom hierop terug in
paragraaf 7.4.
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Anonimiteit

Anonimiteit beoogt de gebruiker te beschermen tegen bekendwording en misbruik
van zijn identiteit op het gsm-netwerk. Bij het ontwerp van het gsm is erop
toegezien dat de gebruiker met zijn gsm-toestel over de radioverbinding met het
gsm-netwerk zo min mogelijk zijn identiteit (de IMSI) prijsgeeft. Daartoe maakt het
gsm-toestel gebruik van variabele tijdelijke identiteiten, de ‘Temporary Mobile
Subscriber Identity’ (‘tMSI’), die het gsm-toestel na initiële aanmelding op het gsmnetwerk (met ‘zijn’ IMSI) en na een geslaagde authenticatie automatisch krijgt
toegewezen van het ‘Visitor Location Register’ (VLR). Het is de bedoeling in het gsmontwerp dat de geactiveerde gebruiker met enige regelmaat, bijvoorbeeld bij
gelegenheid van elk nieuw gsm-gesprek, van het VLR een nieuwe tMSI krijgt
toegewezen.

Vertrouwelijkheid

Na de initiële aanmelding en een geslaagde authenticatie kan de beoogde
telecommunicatie op gang komen. Teneinde vertrouwelijkheid te waarborgen
voorziet het gsm in de automatische versleuteling (encryptie) van de
gegevensstroom die digitaal over en weer wordt getransporteerd over de
radioverbindingen tussen het gsm-toestel en het basisstation (de ‘air interface’).
Daartoe is zowel het gsm-basisstation als het gsm-randapparaat (d.w.z. de
hardware van het gsm-toestel) uitgerust met een encryptie-algoritme (het ‘A5’algoritme).25 Dit A5-algoritme maakt voor iedere ‘sessie’ met dit gsm-toestel
gebruik van een variabele cryptografische sessiesleutel van 64 bits, de ‘kc’ genaamd.
Die kc wordt telkens per sessie separaat berekend met behulp van cryptografische
software (bevattende een ‘A8’-algoritme) waarmee de simkaart en het

25 Het A5-algoritme

is dus niet aangebracht op de simkaart, maar in de hardware van het gsm-toestel.
Zie K. Mayes & T. Evans, ‘Smart Cards for Mobile Communications’, in: K.E. Mayes & K. Markantonakis,
Smart Cards, Tokens, Security and Applications, New York: Springer 2008, waaruit ik citeer, p. 92:
“Because of problems with earlier mobile phone systems, GSM was designed to cipher the radio
transmissions and so it should not be possible for a third party to eavesdrop the calls. As the SIM is a
hardware security module one might think that it could cipher the call data, however SIMs were
historically too slow for handling real-time call data, both in terms of processing power and date I/O
speed. The solution was to build a ciphering algorithm (A5) into all GSM mobile phones which made
use of a temporary cipher key Kc (like a session key) from the SIM. This was a reasonable solution as
the mobile was much faster and the Kc was changed at each authentication.”
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Authentication Center (AUC) zijn uitgerust.26 Het gsm-basisstation waarmee de
radioverbinding wordt onderhouden krijgt vanuit het eigen gsm-netwerk telkens
de toepasselijke kc toegestuurd.27
Vervolgens converteert het A5-algoritme zowel in het gsm-toestel als in het gsmbasisstation waarmee het toestel is verbonden, de verzonden, resp. de ontvangen
gegevensstroom in hoog tempo van ‘plaintext’ naar ‘ciphertext’ en vice versa.28

Van het A5-algoritme bestaan verschillende versies, waarvan in Europa (de CEPTlanden) versie A5/1 werd gebruikt. Vanwege export-restricties werd elders het

26

Toelichting op het A8-algoritme. Met als invoervariabelen: (1) het ‘random’ getal (RAND) dat als
‘challenge’ werd aangeboden, en (2) de sim-specifieke ki, wordt door toepassing van het bedoelde A8algoritme telkenmale een nieuwe cryptografische sleutel (een getal van 64 bits) gegenereerd: k c
geheten, oftewel de sessiesleutel. In formulevorm: kc = A8(ki, RAND). A8 betreft een op een
‘blockcipher’ gebaseerde hashfunctie.
Zie voor termen als ‘blockciphers’ en ‘hashfunctions’: S. Vaudenay, A Classical Introduction to
Cryptography. Applications for Communications Security, New York: Springer 2006, p. 46 e.v., en p. 63
e.v., alsook Wikipedia.
27 Nadere informatie: naar verluidt om veiligheids- en inlichtingendiensten tegemoet te komen,
werden van de 64 bits waaruit een specifieke kc telkens bestaat de laatste tien bits automatisch op 0
gesteld. Als gevolg daarvan was kc in effect een (zwakkere) cryptografische sleutel van 54 bits. Deze
zwakheid speelde in het herzieningsonderzoek op zichzelf geen rol en leverde tussen Van de Ven en
Van den Heuvel geen verschil van mening op, vandaar dat ik hieraan uitsluitend deze voetnoot
besteed. Zie onder meer: P. Chandra, ‘Security in Traditional Wireless Networks’, in: P. Chandra,
A. Bensky e.a., Wireless Security, Burlington/Oxford: Elsevier 2009, p. 376, en Wikipedia (Engels),
lemma ‘A5/1’, onder ‘Security’.
28 De data van een gsm-gesprek worden heen en weer verzonden over twee radioverbindingen (nl.
uplink en downlink), en dit met een ‘bit rate’ van (in beide gevallen) 270 kb/s. De transmissie vindt
stapsgewijs plaats, namelijk in een voor dat gsm-gesprek toegewezen gedeelte van blokjes (‘frames’)
die telkens een duur van elk 4,615 milliseconden hebben. Voor één gsm-gesprek is in elk frame ruimte
voor iets meer dan 114 bits per verbinding (uplink, resp. downlink). De sessiesleutel (kc) tezamen met
het nummer van het frame (‘fn’) worden door het A5-algoritme telkens omgewerkt tot een pseudorandom getal van 114 bits dat vervolgens samen met de ‘plaintext’ door middel van de XOR-functie
wordt omgezet in een ‘ciphertext’.
Die ‘frames’ bevatten overigens niet enkel de gegevens van één telefoongesprek, maar de gegevens
van (ten hoogste) acht telefoongesprekken tezamen, die binnen de successievelijk verzonden ‘frames’
zorgvuldig worden verdeeld over acht ‘time slots’ (met in elke ‘time slot’ telkens genoeg ruimte voor
114 bits van één gesprek). De techniek waarmee deze kanaalefficiëntie wordt bereikt, een vorm van
‘multiplexing’, wordt ‘Time Division Multiple Access’ (TDMA) genoemd.
Zie voor A5 onder meer:
ETSI ETS 300 929 GSM 03.20 version 5.0.1 May 1997, Security related network functions, p. 46-48;
S.V. Kartalopoulos, Security of Information and Communication Networks, Hoboken: John Wiley 2009,
p. 143-144;
R.J. Sutton, Secure Communication: Applications and Management, Chichester: John Wiley & Sons
2002, p. 126-128;
H. Federrath, Sicherheit mobiler Kommunikation. Schutz in GSM-Netzen, Mobilitätsmanagement und
mehrseitige Sicherheit, Wiesbaden: Springer Fachmedien 1999, p. 54-55.
Over ‘multiplexing’ en ‘TDMA’ ook:
R.L. Freeman, Fundamentals of Telecommunications, Hoboken: John Wiley & Sons 2005, p. 468-476;
R.L. Freeman, Telecommunication System Engineering, Hoboken: John Wiley & Sons 2004, p. 763-772;
J.G. van Bosse & F.U. Devetak, Signaling in Telecommunication Networks, Hoboken: John Wiley & Sons
2007, p. 365-367;
V. Kapoor & S. Tatke, Telecom Today. Application and Management of Information Technology,
New Delhi: Allied Publishers 1999, p. 247-277.
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zwakkere A5/2 toegepast, en in een uitzonderlijk geval, ook in Europa, zelfs geheel
geen encryptie-algoritme (een optie die ‘A5/0’ wordt genoemd).29
De meeste gsm-randapparatuur kon met alle drie de versies van de A5-routine
overweg. De opdracht aan het gsm-toestel om A5 te activeren en (dus) om te
vercijferen was afkomstig van het gsm-basisstation. Die kon echter zo nodig ook
opdracht geven om niet te vercijferen (A5/0); in dat geval werd de gegevensstroom
vervolgens onvercijferd over de radioverbinding verzonden.30 Van deze zwakte kon
een apparaat als de IMSI-catcher gebruik maken.31

Comp128

Over hetgeen ik hiervoor heb beschreven is in dit herzieningsonderzoek weinig
discussie ontstaan. Thans ga ik enigszins dieper in op de authenticatieprocedure
waarvan het gsm-netwerk een geslaagde uitvoering vergde alvorens het gsmtoestel toe te laten tot zijn netwerkvoorzieningen. Over de toepassing van één
specifiek algoritme verschillen de meningen van Van den Heuvel en Van de Ven nog
steeds ernstig. De hiernavolgende beschouwing behelst de informatie zoals die
naar mijn mening correct is, met bewijsvoering. Bij de bespreking van het
manipulatiescenario van ‘sim cloning’ (het ‘kloonscenario’) kom ik terug op het
essentiële onderwerp dat ik hier aansnijd.

Het A5-algoritme uit de relevante periode (september 1997 – maart 1998) bestond
zoals gezegd uit drie gestandaardiseerde versies. Alle netwerkoperators maakten

29

Zie onder meer: R.J. Sutton, Secure Communication: Applications and Management, Chichester:
John Wiley & Sons 2002, p. 124.
30 H. Federrath, Sicherheit mobiler Kommunikation. Schutz in GSM-Netzen, Mobilitätsmanagement
und mehrseitige Sicherheit, Wiesbaden: Springer Fachmedien 1999, p. 55.
Van den Heuvel omschrijft deze constatering als volgt in zijn achtergrondrapport, hoofdstuk 7, p. 25:
“Het netwerk bepaalt welk niveau van encryptie op de spraakverbinding wordt toegepast. Het toestel
heeft op deze keuze geen invloed. Het is dus mogelijk vanaf het netwerk of een fake base station het
beveiligingsniveau van de verbinding aan te passen of geheel uit te schakelen. Ook van deze zwakte
maakt de IMSI-catcher gebruik.”
31 Zie daarover uitgebreid in paragraaf 7.4. Een andere zwakte in het gsm-beveiligingsontwerp betreft
het benutten van dezelfde kc zowel in het A5/1-encryptiealgoritme als in het zwakkere A5/2encryptiealgoritme. Zie o.a. Van den Heuvel, achtergrondrapport, hoofdstuk 7, p. 15: “De KC [kc, D.A.]
uit het A8-algoritme is input voor het A5-algoritme. A5 kent een zwakke (A5/2) en een sterke
versleuteling (A5/1). Het algoritme A5/2 blijkt na 2003 goed realtime te decoderen, waardoor de
sessie-specifieke KC kan worden verkregen, die vervolgens kan worden gebruikt om de communicatie
versleuteld met het sterke A5/1 algoritme te decoderen. Van deze zwakte is misbruik gemaakt.”
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in die tijd noodzakelijkerwijs gebruik van één van die drie versies (of alle drie).32 Dat
lag anders bij de algoritmen die de A3- en de A8-functies vervulden, dat wil zeggen:
algoritmen voor de authenticatie, respectievelijk voor het genereren van de
sessiesleutel (kc).33 Het stond elke netwerkoperator vrij om de benodigde A3- en
A8-algoritmen te implementeren met een zelfgekozen algoritme, zolang dat

32

Toelichting: een sterkere versie van het encryptie-algoritme A5, genaamd ‘A5/3’, is ontwikkeld uit
het ‘Kasumi-cipher’ met het oog op toepassing in het 3G-netwerk, en die versie is hier dus niet
relevant.
33 De gelijktijdige uitvoering van de protocollen voor A3 en A8 wordt ook wel de ‘authentication and
key agreement procedure’ (AKA) genoemd; zie P. Chandra, ‘Security in Traditional Wireless Networks’,
in: P. Chandra, A. Bensky e.a., Wireless Security, Burlington/Oxford: Elsevier 2009, p. 387, en zie Van
den Heuvel, achtergrondrapport, hoofdstuk 7, p. 12 en p. 25.
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algoritme voldeed aan bepaalde vereisten.34 Wereldwijde standaardisatie is (was)
in dit geval niet nodig.35, 36

34

Voor mijn onderbouwing van dit door Van de Ven betwiste punt, zie onder veel meer:
- ETSI ETS 300 929 GSM 03.20 version 5.0.1 May 1997, Security related network functions, p. 46
(onderstreping mijnerzijds, D.A.): “Algorithm A5 must be common to all GSM PLMNs and all mobile
stations (in particular, to allow roaming). The external specifications of Algorithm A5 are defined in
subclause C.1.3. The internal specifications of Algorithm A5 are managed under the responsibility of
GSM/MoU; they will be made available in response to an appropriate request. Algorithms A3 and A8
are at each PLMN operator discretion. Only the formats of their inputs and outputs must be specified.
It is also desirable that the processing times of these algorithms remain below a maximum value.
Proposals for Algorithm A3 and A8 are managed by GSM/MoU and available, for those PLMN
operators who wish to use them, in response to an appropriate request.”
- P. Chandra, ‘Security in Traditional Wireless Networks’, in: P. Chandra, A. Bensky e.a., Wireless
Security, Burlington/Oxford: Elsevier 2009, p. 375-376 (onderstreping mijnerzijds, D.A.): “The
important thing to note here is that A3 and A8 are not algorithms per se: they are just labels (reference
names) for algorithms. In other words, a service provider is free to use any algorithm that it wishes to
generate SRES from Ki and RAND. The GSM specification just uses the name A3 to reference such an
algorithm. Similarly, the service provider is also free to use any algorithm that it wishes to generate Kc
from Ki and the name A8 is just used by the specification to reference this algorithm. (…). GSM allows
the service provider to choose an algorithm for A3 and A8 implementation while still ensuring seamless
roaming among networks of different service providers. This is an important accomplishment and is
achieved because even though the authentication process is carried out between the ME and the
servicing MSC, the servicing MSC utilizes the HLR of the ME to authenticate the network. Indirectly
therefore, it is the home network of the ME which authenticates the ME into another service provider’s
network. Since the A3 and A8 algorithms need to execute only at the HLR and the SIM (both of which
“belong to” the service provider), they can be proprietary algorithms.”
- M. Toorani & A.A. Beheshti, Solutions to the GSM Security Weaknesses, 2008, p. 2 (onderstreping
mijnerzijds, D.A.): “Authentication and confidentiality of user data are in deposit of the secrecy of IMSI
and Ki. With disclosure of such numbers, anyone can impersonate a legitimate user. A3 and A8
algorithms are also implemented on every SIM. This means that each operator can determine and
change such algorithms independent of other operators and hardware manufacturers. Therefore, the
authentication will work when a user is roaming on other countries or operators since the local network
will query the HLR of the home network for the results and does not need to know the A3/A8 algorithm
of the home network.”
- K. Mayes & T. Evans, ‘Smart Cards for Mobile Communications’, in: K.E. Mayes & K. Markantonakis,
Smart Cards, Tokens, Security and Applications, New York: Springer 2008, p. 90 (onderstreping
mijnerzijds, D.A.): “Getting the algorithm (A3) right is also the network operator’s responsibility (…).
What the algorithm has to do, and the messages used to run the algorithm, are standardised, but the
actual algorithm is not.” En p. 96: “There are many GSM authentication algorithms in use and they
tend to be kept secret by the network operators. There was an example algorithm for GSM called
COMP128 that was made available to members of the GSM MoU Association, but was otherwise
expected to remain secret. A lot of mobile operators initially adopted the example algorithm. However
the algorithm was weak and relied on secrecy of its design for protection. Unfortunately and indeed
predictably, the secrecy could not be maintained and when a design document was “leaked” the
algorithm was successfully attacked and is no longer recommended for use.”
35 Nadere toelichting op dit door Van de Ven betwiste punt: in geval van roaming tracht een gsmtoestel buiten het bereik van zijn thuisnetwerk toegang te verkrijgen tot het gsm-netwerk van een
buitenlandse netwerkoperator (het ‘gastnetwerk’). In dat geval verzoekt (het VLR bij) de switch van
het gastnetwerk aan de gateway-switch van het thuisnetwerk om een voor de ‘roamende’ IMSI
toepasselijk ‘authentication triplet’ (i.e. het volgende trio van getallen: RAND, XRES, k c). De gatewayswitch van het thuisnetwerk vraagt vervolgens bij ‘zijn eigen’ AUC een (nieuw) ‘authentication triplet’
op en speelt de aldus verkregen informatie door aan de switch van het gastnetwerk. Daarmee kan die
switch van het gastnetwerk vervolgens een volwaardige authenticatie-procedure uitvoeren, zonder
bekend te (hoeven) zijn met de sim-specifieke ki en zonder bekend te (hoeven) zijn met het toegepaste
A3-algoritme van het thuisnetwerk. Ten behoeve van de vertrouwelijkheid van de telecommunicatie
tussen het ‘roamende’ gsm-toestel enerzijds en de basisstations van het gastnetwerk anderzijds wordt
de switch van het gastnetwerk tevens voorzien van de kc; immers, dat is het derde getal in het
authentication triplet dat aan de switch van het gastnetwerk beschikbaar is gesteld. Encryptie van de
gegevensstroom vergt dus niet dat het gastnetwerk bekend is met de sim-specifieke ki en met het
desbetreffende A8-algoritme voor het genereren van de sessiesleutel (kc), maar uiteraard wél
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Voor netwerkoperators bestond (tevens) de mogelijkheid om het A3-protocol en
het A8-protocol gezamenlijk te implementeren, dat wil zeggen: één algoritme voor
deze twee protocollen.37 De A3- en A8-protocollen vergen namelijk algoritmen met
dezelfde cryptografische eigenschappen (‘hashfuncties’), beide werkzaam op een
input van de ki en de RAND, beide 128 bits, terwijl van de output van (ook) 128 bits
slechts 32 bits hoeven te worden benut voor de SRES/XRES en 64 (effectief 54)38
bits voor de sessiesleutel kc. Geheime ETSI-documenten (gsm-specificaties) gaven
voor een dergelijk gecombineerd A3/A8-algoritme ook één voorbeeld, namelijk het
algoritme onder de naam ‘Comp128’. Daarvan wordt versie 1 afgekort tot
‘Comp128v1’.39
Gelijk bij de bekendwording van het bestaan van A5/1 en A5/2,40 werd het onder
cryptoanalisten en hackers al snel niets minder dan competitieve topsport om
Comp128v1 te achterhalen en met behulp daarvan een methode te ontwikkelen

bekendheid met de toepasselijke kc en het standaard-encryptiealgoritme (A5). Zie o.a. P. Chandra,
‘Security in Traditional Wireless Networks’, in: P. Chandra, A. Bensky e.a., Wireless Security,
Burlington/Oxford: Elsevier 2009, p. 376.
36 In lijn met vorige voetnoten: Van den Heuvel, achtergrondrapport, hoofdstuk 7, p. 13
(onderstreping mijnerzijds, D.A.): “Iedere provider kan zelf kiezen welke A3- en A8-algoritmes worden
gebruikt, zolang deze algoritmes zowel op de door die provider verstrekte SIM-kaart aanwezig zijn, als
in het AuC van die provider. Ook al bevindt het mobiele toestel zich in een ander land dan het thuisland,
en wordt gebruik gemaakt van het netwerk van een buitenlandse provider waarmee de provider van
de gebruiker een contract heeft afgesloten (‘roaming’), dan nog is het ‘triplet’ (rand, kc en sres)
uiteindelijk afkomstig van het AuC van de provider van de gebruiker, die het via zijn HLR desgevraagd
toezendt aan de buitenlandse provider bij wie wordt geroamd. Het mobiele toestel van de gebruiker is
voor de toepassing van de A3- en A8-algoritmes dus niet afhankelijk van de manier waarop de provider
op wiens netwerk hij ‘roamt’ de A3- en A8-algoritmes heeft geïmplementeerd.”
37 Zie onder veel meer: P. Chandra, ‘Security in Traditional Wireless Networks’, in: P. Chandra,
A. Bensky e.a., Wireless Security, Burlington/Oxford: Elsevier 2009, p. 376.
38 Zie voetnoot 27.
39 Zie vorige voetnoten. Zie tevens (en ik citeer):
- H. Federrath, Sicherheit mobiler Kommunikation. Schutz in GSM-Netzen, Mobilitätsmanagement und
mehrseitige Sicherheit, Wiesbaden: Springer Fachmedien 1999, p. 53: “Da die Algorithmen A3 und A8
stets gleichzeitig verwendet werden, bietet sich ein kombinierter Algorithmus A3/A8 an, der beide
Werte – natürlich unterschiedlich - berechnet. Eine Implementation für A3/A8 ist inzwischen bekannt
geworden unter dem Namen COMP128.”
- Prof. M. Walker, Chairman ETSI SMG 10 - GSM Security, & dr. K. Vedder, schriftelijke verklaring van
mei/juni 1998 (internetpublicatie): “We have recently seen a publication on the Internet describing a
cryptographic attack against the COMP 128 algorithm. This algorithm, which is also known as the GSM
MoU Example algorithm, is distributed to members of the GSM MoU and may be used as an
authentication algorithm in a GSM network. COMP 128 is not an ETSI standard algorithm and, to the
best of our knowledge, it has never been recommended by ETSI. Also, COMP 128 is not mandated by
the GSM MoU for use by its members. The GSM standard was defined so as to allow network operators
to choose or design their own authentication and cipher key generation algorithm, subject only to
conforming to standard input and output lengths. (…)” (onderstreping mijnerzijds, D.A.).
- K. Mayes & T. Evans, ‘Smart Cards for Mobile Communications’, in: K.E. Mayes & K. Markantonakis,
Smart Cards, Tokens, Security and Applications, New York: Springer 2008, p. 96.
- (idem) Van den Heuvel, achtergrondrapport, hoofdstuk 8, p. 8.
40 Zie over de ontsluiting van A5/1 onder veel meer: K. Nohl, Attacking Phone Privacy, BlackHat 2010
Lecture Notes, 2010 (internetpublicatie). Deze kwestie speelde in het herzieningsonderzoek op
zichzelf geen rol, vandaar dat ik aan dit onderwerp uitsluitend in deze voetnoot aandacht besteed.
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om alsnog bekend te (kunnen) worden met de ‘ki’ van een simkaart.
Netwerkveiligheid (2G) staat of valt bij geheimhouding van het A3/A8-algoritme en
de ki.41 Om die reden is het personaliseren van de simkaart binnen het
productieproces omgeven met allerlei veiligheidswaarborgen. Cryptoanalisten en
hackers zien het daarentegen als hun taak zwakheden daarin publiekelijk bloot te
leggen. Op internet is de zoektocht naar Comp128v1 in retrospect nog steeds goed
te volgen.
De oudste duidelijke aanwijzing voor een zwakte in Comp128v1 met ontmaskering
van een sim-specifieke ki tot gevolg, betreft een internetpublicatie van Briceno,
Goldberg & Wagner van 13 april 1998.42 Het achterhalen van de structuur van
Comp128v1 bleek het resultaat van (1) uitlekken van geheime gegevens omtrent
Comp128v1,43 (2) ‘reverse engineering’, (3) de beschikking over een gsm-toestel,
(4) bekendheid met de pincode van de desbetreffende simkaart, en (5) het
vervolgens ongeveer acht uur lang (geautomatiseerd) bestoken van dat gsm-toestel
(lees: die simkaart) met uiteenlopende verzoeken om ‘signed responses’.44 Uit de

41

Of dat in veiligheidstechnisch opzicht verstandig is, is aan discussie onderhevig. ‘Security through
obscurity’ is een concept dat binnen de cryptografie door velen als achterhaald wordt beschouwd. Die
visie staat bekend als ‘Kerckhoffs’s principle’, genoemd naar de Nederlandse taalkundige en
cryptoloog Auguste Kerckhoffs (1835-1903).
42 M. Briceno, I. Goldberg & D. Wagner, GSM Cloning, 13 april 1998 (internetpublicatie); zie tevens
een persbericht van gelijke datum afkomstig van de Smartcard Developer Association
(http://www.scard.org/press/19980413-01/); zie ook van dezelfde auteurs: An implementation of the
GSM A3A8 algorithm. (Specifically, COMP128.), 1998 (internetpublicatie).
43 Belangrijke delen van een uitgebreid geheim rapport van het Engelse Racal Research Ltd., “GSM
System Security Study”, van 10 juni 1988 lekten op 3 maart 1997 uit via de hackerswebsite Cryptome.
De betreffende passages zijn met enig zoeken op internet terug te vinden.
Zie ook Van den Heuvel, achtergrondrapport, hoofdstuk 8, p. 8.
44 Zie ook:
- de al genoemde schriftelijke verklaring van prof. M. Walker, Chairman ETSI SMG 10 - GSM Security,
& dr. K. Vedder, van mei/juni 1998: “It is claimed that about 160,000 challenges are sufficient to derive
the key. This may be a little on the optimistic side. However, accepting it as true, the attack requires
physical possession and continuous interrogation of the card for some 8 hours. The attack is effective
only against one SIM, or to be precise one subscription, at a time. Compromise of a specific subscriber’s
key has no impact on keys used by other subscribers, and hence the security offered by the network to
its subscribers on the whole. Moreover, as an interrogation is possible only after verification of the
user’s PIN by the SIM, the attack requires knowledge of this secret PIN.”
- H. Federrath, Sicherheit mobiler Kommunikation. Schutz in GSM-Netzen, Mobilitätsmanagement und
mehrseitige Sicherheit, Wiesbaden: Springer Fachmedien 1999, p. 81-82 (onderstreping mijnerzijds):
“Neben der im vorangegangenen Abschnitt beschriebenen Überwachung von Teilnehmern steht die
Frage, ob es möglich ist, unberechtigt auf Kosten anderer zu telefonieren.
Der Authentikationsmechanismus A3 des GSM (siehe Abschnitt 2.4.2) soll dies in Verbindung mit der
SIM-Karte (siehe Abschnitt 2.2.4) verhindern. Leider sind die Spezifikationen für die Algorithmen nicht
öffentlich. Inzwischen sind jedoch Unterlagen zu einem Algorithmus COMP128 verfügbar. COMP128
soll sowohl A3 als auch A8 implementieren. Er ist im Internet z.B. unter
http://www.scard.org/gsm/a3a8.txt veröffentlicht. Nachdem einige Schwächen von COMP128
entdeckt wurden, war folgender Angriff möglich: Der Angreifer muß für einige Zeit im Besitz der SIM Karte und der PIN des Teilnehmers sein, auf dessen Kosten er telefonieren will. Der Angriff wird offline,
d.h. ohne Kommunikation mit dem GSM-Netz, durchgeführt. Nach etwa 150.000 Anfragen an die
SIMKarte läßt sich der geheime Schlüssel Ki ermitteln. Somit ist es dann online möglich, auf die
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aldus verkregen vele ‘responses’ op uiteenlopende ‘challenges’ kon de simspecifieke ki van de desbetreffende simkaart worden afgeleid. Deze ‘brute force
attack’ was in cryptoanalytisch opzicht wellicht bewonderenswaardig, maar het
leverde – voor het onderwerp van deze herzieningszaak – geen praktisch werkbaar
scenario voor manipulatie op. Bovendien werd omtrent deze prestatie niet eerder
gepubliceerd dan (kort) na afloop van de relevante periode (september 1997 –
maart 1998).
Van den Heuvel maakt in zijn achtergrondrapport melding van een herhaling van
dit experiment door de Duitse hackersgemeenschap, waarbij met de
computerkracht van destijds elf uren nodig bleken voor het achterhalen van de ki
van de desbetreffende simkaart.45
Nadien heeft nog meer cryptoanalyse op Comp128v1 plaatsgehad, waarbij telkens
stappen werden gezet op weg naar een ‘realtime’-ontsluiting van de ki, maar dat is
van (ruim) ná 1998.46, 47
Van andere algoritmen ter implementatie van de A3/A8-protocollen zijn geen
zwakheden bekend geworden.48

Challenge (RAND) mit der korrekten Response (SRES) zu antworten. Ein Angreifer könnte also jetzt eine
"Kopie" einer berechtigten SIM -Karte anfertigen.
Der beschriebene Angriff wurde durch die Arbeiten von Marc Brienco (Smart Card Developers
Association), Ian Goldberg und Dave Wagner (beide University of California in Berkeley) möglich und
ist im Internet unter http://www.isaac.cs.berkeley.edu/isaac/gsm.html beschrieben. Je nach
verwendetem Chipkartenleser und Rechner soll der Angriff derzeit etwa 8 bis 12 Stunden dauern, um
Ki zu ermitteln. Da der Angriff auf einer gefundenen Schwäche von COMP128 beruht, funktioniert er
nur mit SIM -Karten von Betreibern, die diesen Algorithmus verwenden. Eine Übersicht über Betreiber,
die COMP128 nicht verwenden, ist im Internet unter http://www.scard.org/gsm/ zu finden.” (De
laatstgenoemde link geeft helaas dat overzicht niet, D.A.).
45 Van den Heuvel, achtergrondrapport, hoofdstuk 8, p. 10.
46 Zie J.R. Rao, P. Rohatgi, H. Scherzer & S. Tinguely, ‘Partitioning Attacks: Or How to Rapidly Clone
Some GSM Cards’, Proceedings of the 2002 IEEE Symposium on Security and Privacy (S&P’02), IEEE
2002; de auteurs sluiten niet uit dat de door hen ontwikkelde methode toepasselijk is op andere
algoritmen dan Comp128, maar zij hebben dat klaarblijkelijk niet zelf vastgesteld.
Zie bovendien de uitleg van het programma Sim Scan door de ontwikkelaar ervan, Dejan Kaljevic,
waarop ik hieronder in paragraaf 7.3 terugkom (zie aldaar voor verwijzingen). Ik heb geen
aanwijzingen gevonden dat het programma Sim Scan versie 1 vóór 1998 verkrijgbaar was. Zie ook Van
den Heuvel, achtergrondrapport, hoofdstuk 8, p. 11.
47 De zwakte van Comp128v1 werd eind 1999 in bepaalde mate hersteld door de ontwikkeling van
een vervangend algoritme, Comp128v2. Het duurde nog enkele jaren voordat de simkaarten die
waren voorzien van Comp128v1 vervangen waren geworden door simkaarten die waren voorzien van
het verbeterde Comp128v2-algoritme. Zie daarover Van den Heuvel, achtergrondrapport, hoofdstuk
7, p. 27, en hoofdstuk 8, p. 10.
48 Zie met name ook H. Federrath, Sicherheit mobiler Kommunikation. Schutz in GSM-Netzen,
Mobilitätsmanagement und mehrseitige Sicherheit, Wiesbaden: Springer Fachmedien 1999, p. 82,
hierboven geciteerd.
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7.3. Het kloonscenario

Inleiding

Onder het klonen van een simkaart (‘sim cloning’) wordt verstaan het uitrusten van
een blanco simkaart met de gegevens van een reeds uitgegeven simkaart, en
daarvan in het bijzonder de sim-specifieke IMSI, de sim-specifieke ki en het door de
netwerkoperator geïmplementeerde A3/A8-algoritme. Daarna is de weg vrij om
met de simkloon te bellen op kosten van de rechtmatige houder van de gekloonde
simkaart, c.q. van diens netwerkoperator. Tegelijkertijd bellen met twee identieke
simkaarten is binnen het gsm-netwerk technisch uitgesloten, maar afzonderlijk
(d.w.z. ongelijktijdig) bellen met twee identieke simkaarten kan wél.
Het klonen van simkaarten vormt een aantasting van het verdienmodel van
netwerkoperators en van het vertrouwen dat de gebruikers in de veiligheid van het
gsm-netwerk stellen. De in paragraaf 7.2 omschreven veiligheidsmechanismen van
het gsm-systeem zijn erop gericht om klonen te bemoeilijken, terwijl
netwerkoperators tevens alert zijn op deze mogelijkheid en methoden hebben
ontwikkeld om klonen in netwerkgedrag op te merken.49

Van de Ven heeft ‘sim cloning’ voorgedragen als scenario van manipulatie. Ik citeer:
“De meest eenvoudige oplossing is om de gegevens zoals deze op een taplast
(Hl1) vermeld zijn, middels een “kloon” toestel in het netwerk te introduceren
en door middel van dit “kloon” toestel gemanipuleerde communicatie de
tapkamer (LEA domain) in te importeren. ( “spoofen”).”50
Van de Ven rept hier van “de meest eenvoudige oplossing”. Losjes redenerend
wellicht, maar de vraag is uiteraard of het door Van de Ven voorgedragen

49 Van den Heuvel geeft een niet-limitatieve opsomming van die methoden in zijn achtergrondrapport,

hoofdstuk 7, p. 28-29. Zie ook de hieronder te bespreken brief van KPN d.d. 11 juni 2015.
50 Van de Ven, eindrapport d.d. 31 augustus 2015, bijlage 1, onderzoeksrapport d.d. 31 augustus 2014,
ongenummerde zestiende bladzijde. Zie deze mededeling ook in: Van de Ven, eindrapport d.d. 31
augustus 2015, bijlage 2, onderzoeksrapport van 5 december 2014, p. 18. Aldaar gaat deze
mededeling van Van de Ven vergezeld van een verwijzing naar een ETSI-document, namelijk:
“Technical Specification 3GPP TS 33.107 V6.0.0 (2003—09), “Lawful interception architecture and
functions (Release 6)” september 2003”. Die versie (“6.0.0 van september 2003”) trof ik niet aan, maar
wel de ‘omliggende’ versies 5.6.0 van september 2003 en 6.6.0 van december 2005. Deze ETSI‘technical specifications’ hebben echter (de naam zegt het al) beide een 3G-netwerk (UMTS) tot
onderwerp. Bovendien komen in deze documenten de onderwerpen ‘cloning’ en ‘spoofen’ geheel niet
ter sprake. De verwijzing gaat dus om meer redenen mank.
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kloonscenario standhoudt indien het tot in detail onder de loep wordt genomen in
het licht van de door mij in onderdeel 5 omschreven randvoorwaarden. Bovendien,
het gaat er niet alleen om of het mogelijk is om van een simkaart een kloon te
vervaardigen, maar of van de simkaart die in gebruik is bij een specifiek persoon
onder de tap (i.c. Baybaşin) in de praktijk van 1997/1998 een kloon kon worden
geconstrueerd.

Hieronder bespreek ik de argumenten van Van de Ven en de tegenwerpingen van
Van den Heuvel. Pas op het eind bespreek ik de vraag of – zelfs aangenomen dat
gsm-technologie en gsm-beveiligingsmechanismen sim-cloning toelaten – het
kloonscenario een praktisch werkbaar scenario van manipulatie oplevert.

De argumenten van Van de Ven

Ik laat Van de Ven zelf aan het woord in z’n meest uitgebreide variant. Daarbij zou
ik tevens zijn voetnoten hebben overgenomen, ware het niet dat die ontbreken. Ik
citeer Van de Ven:
“Een bruikbare methode om gemanipuleerd audiomateriaal in een tapkamersysteem te importeren is door gebruik te maken van een “gekloond” GSMtoestel.
Middels dit “gekloonde” GSM-toestel is het mogelijk om vanuit Nederland
een verbinding op te zetten die parallel loopt aan het “getapte” nummer en
vervolgens kan er gemanipuleerd audiomateriaal in het Nederlandse
tapkamersysteem (LEA domain) worden ingevoerd.
Omdat binnen het GSM-netwerk maar één IMSI/IMEI paar per tijdseenheid
wordt toegestaan, is het niet mogelijk dat zowel het originele GSM-toestel als
het “gekloonde” GSM-toestel gelijktijdig in het GSM netwerk actief zijn. Het
GSM-toestel dat in het GSM-netwerk actief is blokkeert automatisch het
andere toestel.
Bij deze vorm van manipulatie is het noodzakelijk om een “kloon” van een
originele SIM-kaart te kunnen maken.
Een SIM-kaart bevat standaard 29 files waarvan slechts de IMSI
(International Mobile Subscriber Identity) en de Ki (geheime sleutel) nodig zijn
voor het maken van een bruikbare “kloon”.
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Een “kloon” van een originele SIM-kaart is op een aantal manieren te maken:
• Direct. Door gebruik te maken van een geschikt kopieer-systeem een exacte
kopie van de oorspronkelijke SIM-kaart te maken.
• Door het achterhalen van de sleutel (Ki) door gebruik te maken van bijv. een
IMSI-catcher. Deze methode is veel omslachtiger en vergt ook veel meer tijd
(aantal uren < 15) maar is wel uitvoerbaar.
• Middels een aantal bekende besturingscodes mbv. “hidden SMS-data
packets” de informatie die op de SIM-kaart is opgeslagen uit te kunnen lezen.
• De eenvoudigste oplossing is om bij de GSM-operator van het te “klonen”
nummer een Duo-SIM kaart te regelen.
(…).
Door mijn ervaringen opgedaan bij mijn oude werkgever weet ik dat deze
methode wordt/werd gebruikt door diensten die zich met telecommunicatie
en interceptie hiervan bezig houden.
Het zou wenselijk zijn om een wetenschappelijk onderzoek te laten doen naar
de mogelijkheid om, met gebruikmaking van de technologische
mogelijkheden zoals beschikbaar in de jaren 1995 — 1998 en gebruikmakend
van de SIM-kaart met het comp128-V1 algoritme, een kloon-kaart te maken
die volledige functionaliteit biedt.”51

Een eerste bespreking van de argumenten van Van de Ven

In theorie en met voorbijgaan aan allerlei details is het klonen van een simkaart
(‘sim cloning’) een bruikbare methode om vervalste gespreksaudio in het domein
van de tapkamer te introduceren. Denkbaar is bijvoorbeeld dat over twee
gekloonde gsm-toestellen een door twee stemacteurs nagebootst telefoongesprek
wordt gevoerd of een bestand met een ‘gemanipuleerd’ telefoongesprek wordt
afgespeeld.52 Het gsm-netwerk zal in dat geval het ene gsm-toestel herkennen als
het gsm-toestel waarop de tap-last betrekking heeft, en het andere als
(bijvoorbeeld) het gsm-toestel van een bekende crimineel. De audio en de
gespreksgegevens worden vervolgens via de DTI in de netwerkomgeving van de
netwerkoperator doorgespeeld naar de signaling server in de tapkamer, alwaar
daarvan op reguliere wijze registratie plaatsvindt.

51

Zie Van de Ven, eindrapport d.d. 31 augustus 2015, bijlage 2, onderzoeksrapport van 5 december
2014, p. 18-19.
52 Zie over de mogelijkheid c.q. waarschijnlijkheid van een en ander onderdeel 5 van deze conclusie.
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Van de Ven betoogt hierboven (en ik citeer hem andermaal) dat van de gegevens
op de simkaart “slechts de IMSI (International Mobile Subscriber Identity) en de Ki
(geheime sleutel) nodig zijn voor het maken van een bruikbare “kloon””. Die
mededeling is echter niet juist, en in elk geval onvolledig. De toepassing van simcloning vergt namelijk dat is voldaan aan ten minste drie noodzakelijke
voorwaarden, te weten het achterhalen van c.q. bekendheid met:
(1).

de IMSI van de simkaart van het beoogde slachtoffer;

(2).

de sim-specifieke ki van de simkaart van het beoogde slachtoffer, én

(3).

de structuur van het A3/A8-algoritme dat door de netwerkoperator van het
beoogde slachtoffer in het beveiligingssysteem van zijn gsm-netwerk is
geïmplementeerd.

Kortom, Van de Ven vergeet de vermelding van noodzakelijke voorwaarde nr. 3:
bekendheid met en kwetsbaarheid van het toegepaste A3/A8-algoritme. De
‘response’ (‘SRES’) die benodigd is voor een geslaagde authenticatie van het gsmtoestel ten opzichte van het thuisnetwerk kan immers uitsluitend worden berekend
door een interactie tussen de sim-specifieke geheime cryptografische sleutel ki én
het door de netwerkoperator geïmplementeerde A3-algoritme.53
Dát Van de Ven deze derde voorwaarde verzuimt te melden, is wel zo consequent
van hem. Van de Ven betoogt namelijk dat alle netwerkoperators hetzelfde A3/A8algoritme hebben geïmplementeerd, te weten Comp128v1, zodat de derde
noodzakelijke voorwaarde, naar ik Van de Ven begrijp, geen afzonderlijke
bespreking behoeft.
Laat ik noodzakelijke voorwaarde nr. 1 (het achterhalen van de IMSI) voor wat zij
is. Er bestond voorafgaande aan en tijdens de relevante periode (september 1997
– maart 1998) inderdaad een apparaat dat tot het achterhalen van de IMSI in staat
was: de IMSI-catcher, de naam zegt het al. Ik kom op de gebruiksmogelijkheden van
dit toestel uitgebreid terug in paragraaf 7.4.

53

Nogmaals: ki is – tezamen met het willekeurig gegenereerde getal RAND dat door het gsm-netwerk
als ‘challenge’ aan het gsm-toestel is aangeboden – input voor de A3-routine. De ‘signed response’
(SRES) is de output van de A3-routine. Zonder de juiste (d.w.z. de door de netwerkoperator
geïmplementeerde) A3-routine kan dus geen juiste ‘response’ worden gegenereerd. Een en ander is
uitgebreid besproken in paragraaf 7.2.
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Wederom de ki

Noodzakelijke voorwaarde nr. 2 houdt in: bekendheid met de ki. Anders dan ten
aanzien van de op simkaart aanwezige attributen als de IMSI, voorzien de gsmspecificaties in het treffen van de zwaarste veiligheidsmaatregelen teneinde te
voorkomen dat de geheime sleutel ki kan worden uitgelezen nadat deze versleuteld
is opgeslagen in de cryptografische module die onderdeel uitmaakt van de
simkaart.54 Ik heb geen enkele aanwijzing gevonden dat zich in deze maatregelen
een zwakte heeft geopenbaard. Nadat de ki is geladen kan de cryptografische
processor hiermee rekenen, maar kan de ki dus niet meer worden gelezen of
opgevraagd. Dit betekent dat de ki niet eenvoudig kan worden overgeschreven of
worden gekopieerd, zoals we dat kennen van een kopieermachine van
documenten. De ki moet daarentegen door cryptoanalyse worden ontsloten.55
Hierop kom ik terug. Eerst noodzakelijke voorwaarde nr. 3.

54

Zie KPN, mailbericht van 18 juli 2016: “Met betrekking tot de sleutel ki kan aangevuld worden dat
KPN de sleutel ki nooit deelt met anderen. KPN deelt de sleutel ki zelfs niet rechtstreeks met de
producent van de SIM kaarten. Met een geheime methode wordt het transport van de sleutel k i tussen
KPN en de producent van de SIM kaart geheel vermeden. Deze methode voorkomt eveneens
(onbedoelde) opslag van ki sleutels bij de producent. De sleutel ki is daarom alleen (versleuteld en
onbereikbaar) beschikbaar op de SIM kaart en in het netwerk. Het achterhalen van k i via KPN of de
producent van de SIM kaart vereist het omzeilen van een set aan zeer zware en geheime
beveiligingsmaatregelen. KPN acht het achterhalen van ki vrijwel uitgesloten.”
K. Mayes & T. Evans, ‘Smart Cards for Mobile Communications’, in: K.E. Mayes & K. Markantonakis,
Smart Cards, Tokens, Security and Applications, New York: Springer 2008, p. 90: “The IMSI is not a
strong secret and if the SIM is not PIN locked it can be read from the card. (…). The secret Ki is a very
strong/sensitive secret and has to be stored in an attack and tamper-resistant manner by the smart
card.”
Zie ETSI TS 300 922 (GSM 02.17 version 5.0.1), April 1997, p. 11, onder 5.3: “All reasonable steps shall
be taken to ensure that the algorithms (A3 and A8) and subscriber authentication key (Ki) cannot be
read, altered, manipulated or bypassed in such a way as to reveal secret information. All MS processes
which require the use of the subscriber authentication key shall be performed internally by the SIM.”
55 Zie met name mijn voetnoten in de subparagraaf hieronder over “kopiëren van een simkaart”, onder
“methoden om de ki te bemachtigen”.
Het hier bedoelde simpele ‘uitlezen’, ‘overschrijven’ of kopiëren van de ki – indien dat al mogelijk zou
zijn – zou namelijk geen verband moeten houden met cryptoanalyse en vindt dus in dat geval
onafhankelijk van de geïmplementeerde A3/A8-algoritmen plaats. In geen van de sites over dit
onderwerp zag ik echter aanwijzingen voor het bestaan van ‘algoritme-onafhankelijk’ klonen
(overschrijven c.q. “kopiëren”); in alle gevallen wordt klonen – nog steeds – uitsluitend gerealiseerd
door gebruik te maken van zwakheden in het hierna te bespreken Comp128v1-algoritme, door
cryptoanalyse dus.
Bijvoorbeeld, op de vraag: “How do you clone a sim card?” antwoordde Barry D. Lewis (mede-auteur
van boeken als Wireless Networks for Dummies en Computer Security for Dummies) in 2015 op de
website Quora (onderstreping mijnerzijds): “Cloning though is a lot harder, especially if you are
assuming use of the cloned SIM on the network. (…). From what I know you need the symmetric key
(Ki) to clone it fully and that key is only known by the vendor - the card will not disclose it.” Zie:
https://www.quora.com/How-do-you-clone-a-SIM-card.
De gedachte dat het hier toch slechts de markt voor consumenten en hackers betreft en dat de best
geoutilleerde inlichtingendiensten als de Amerikaanse NSA en het Britse GCHQ, met een jaarbudget
van wellicht honderden miljoenen voor ‘research and development’, technisch geen moeite zullen
hebben met het uitlezen van de ki wordt weerlegd door informatie afkomstig van de ‘Snowden-leak’:
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Wederom Comp128v1

Inleiding

Bekendheid met en kwetsbaarheid van het door de netwerkoperator
geïmplementeerde A3/A8-algoritme betreft de derde noodzakelijke voorwaarde.
De twee stellingen van Van de Ven op dit punt laten zich in de kern als volgt
samenvatten:
(1).

Comp128v1 was tijdens de relevante periode (september 1997 – maart
1998) reeds ‘gebroken’, en dit algoritme vormde dus geen hindernis voor
sim-cloning, én

(2).

PTT Telecom (KPN) en Libertel (Vodafone) pasten indertijd Comp128v1 toe
als A3/A8-algoritme voor hun gsm-netwerk (2G).

Ik bespreek die stellingen afzonderlijk.

Stelling 1: “Comp128v1 was reeds gebroken”

In paragraaf 8.3 van hoofdstuk 8 van zijn achtergrondrapport behandelt Van den
Heuvel de vraag of er aanleiding is om te veronderstellen dat de zwakte van
Comp128v1 in of voorafgaande aan de relevante periode (d.w.z. vóór april 1998)
had geresulteerd in een praktisch werkbaar kloonscenario. Hiervoor, in paragraaf
7.2, onder het kopje ‘Comp128’ besprak ik diezelfde historie van de cryptoanalyse
van het Comp128v1-algoritme, die was gericht op het ontmaskeren van de simspecifieke ki teneinde (uiteindelijk) de mogelijkheid van sim-cloning aan te tonen.
Die aldus weergegeven historie verleent echter géén steun aan de stelling dat door
middel van het doorbreken van de beveiliging die Comp128v1 (tot op zekere
hoogte) bood, sim-cloning indertijd (september 1997 – maart 1998) tot de reële,
praktische mogelijkheden behoorde. Integendeel, hetgeen over de cryptoanalyse
van Comp128v1 bekend is geworden wijst erop dat pas ná de relevante periode
kenbare stappen zijn gezet in de richting van een ontsluiting van de ki.

NSA en GCHQ moeten zich voor het bemachtigen van o.a. ki’s bedienen van (‘ordinaire’) diefstal. Zie
J. Scahill & J. Begley, ‘The Great Sim Heist. How Spies Stole the Keys to the Encryption Castle’, The
Intercept 19 februari 2015.
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Wat stelt Van de Ven hier aan argumenten tegenover? Meer specifiek over de
kwetsbaarheid van Comp128 heeft hij in antwoord op vragen van mijn kant bij brief
van 2 juni 2014 de volgende mededelingen gedaan:
“De moeilijkste oplossing om de inhoud van een SIM-kaart (de Ki) te kunnen
achterhalen is een OtA (Over the Air) aanval waarbij de Ki kan worden
achterhaald. Dit kan mbv. “Brute Force” en mbv. de zgn. “Rainbow-Tables”
worden gedaan waarbij “Brute Force” tijdrovend en storingsgevoelig is terwijl
de “Rainbow-Tables” een snelle oplossing kunnen bieden.”
Nadere onderbouwing en verwijzingen ontbreken.

Commentaar mijnerzijds. “Brute Force” betreft vermoedelijk een verwijzing naar
het werk van Briceno, Goldberg & Wagner,56 aan wie ik hierboven al refereerde. Zij
publiceerden over hun cryptoanalytisch experiment (kort) ná de relevante periode,
namelijk op 13 april 1998. Bij toepassing van de door hen gedemonstreerde
methode wordt een met Comp128v1 geladen simkaart bestookt met vele
uiteenlopende verzoeken om ‘signed responses’, waarna uit de grote hoeveelheid
uitvoervariabelen die zodoende worden geproduceerd de ki kan worden afgeleid.
Vanwege de door mij hierboven opgesomde beperkingen die daaraan – indertijd –
bleken te zijn verbonden, kan deze methode binnen het bestek van deze
herzieningszaak

niet

worden

aangemerkt

als

een

praktisch

werkbaar

kloonscenario.
Briceno, Goldberg & Wagner bespreken in hun bijdrage bovendien uitdrukkelijk de
mogelijkheid van het ‘over the air’-klonen57 door middel van eenzelfde ‘brute force
attack’ als door hen toegepast op het gsm-toestel dat hun fysiek ter beschikking
stond bij de uitvoering van het experiment. Zij hebben deze mogelijkheid van ‘over
the air’-klonen echter zelf niet gedemonstreerd, maar zij achten het technisch

56

M. Briceno, I. Goldberg & D. Wagner, GSM Cloning, 13 april 1998 (internetpublicatie); zie ook van
dezelfde auteurs: An implementation of the GSM A3A8 algorithm. (Specifically, COMP128.), 1998
(internetpublicatie).
57 Het ‘over the air’-klonen, waarover Van de Ven spreekt, heeft als voordeel dat een fysieke
beschikbaarheid van het gsm-toestel niet is vereist. In geval van ‘over the air cloning’ wordt het gsmtoestel namelijk over ‘the air interface’ benaderd door bijvoorbeeld een ‘fake basestation’, zoals een
IMSI-catcher. De methode om ki vervolgens te achterhalen onderscheidt zich overigens in
cryptoanalytisch opzicht niet van het geval waarin het gsm-toestel en de simkaart fysiek wél
beschikbaar zijn. Zie ook Van den Heuvel, achtergrondrapport, hoofdstuk 8, p. 12.
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uitvoerbaar.58, 59 Van ‘proven technology’ is op dat moment nog geen sprake. Van
de Ven’s simpele verwijzing naar een ‘brute force attack’ ‘over the air’ is daarmee
wel erg kort door de bocht. ‘Over the air’ of niet, blijft staan dat ik geen
aanwijzingen zie voor de stelling dat de Nederlandse (of Turkse) politie de
mogelijkheid van zo’n ‘brute force attack’ vóór april 1998 daadwerkelijk ter
beschikking stond.

Dat klemt temeer voor Van de Ven’s verwijzing naar de “snellere” ‘rainbow
tables’.60 Dat concept is pas in 2003 bedacht.61 Het berekenen van de tabellen zelf
vereist de enorme rekenkracht62 die pas enkele jaren na 2003 ter beschikking is

58

Ik citeer uit hun bijdrage: “We wish to emphasize that we have only demonstrated how to clone a
phone if given physical access to the phone (or its SIM chip). Many will probably be interested in the
question of whether these attacks can be performed “over the air” (i.e. by accessing the target
cellphone remotely with specialized radio equipment). While we cannot rule out the possibility that
someone may learn how to perform “over the air” cloning, we have not demonstrated such an attack
in our work.”
59 In een ‘update’ uit 1999 schreven deze auteurs (onderstreping mijnerzijds):
“Since then, extensive conversations with many knowledgeable GSM engineers has caused us to
conclude that over-the-air attacks must be considered available to the sophisticated attacker in
practice. We still have not attempted to build a laboratory demonstration (it would apparently be
illegal to do this type of research under US law), but the GSM experts we've spoken with have
confirmed that it should be possible and practical to do so. They have reported that a number of
aspects of the GSM protocols combine to make it possible to mount the mathematical chosen-input
attack on COMP128, if one can build a fake base station. Such a fake base station does not need to
support the full GSM protocol, and it may be possible to build one with an investment of approximately
$10k.
Some technical expertise is probably required to pull off the over-the-air cloning attack, and the attack
requires over-the-air access to the target handset for a relatively long period of time. Therefore, this
may be considered a lower level of risk than that found in old US analog systems with no authentication
at all. Nonetheless, please note that it would be a mistake to underestimate the technical
sophistication or the financial resources of some of today's attackers: some of them are surprisingly
well-positioned to mount even relatively sophisticated and costly attacks. Therefore, we feel that the
new information provides evidence that over-the-air cloning must be considered a very real threat
which should not be ignored.”
60 Een ‘Rainbow table’ is, ik citeer de Engelse Wikipedia: “a precomputed table for reversing
cryptographic hash functions, usually for cracking password hashes.” Dergelijke tabellen moeten dus
nog wel afzonderlijk voor de desbetreffende hashfunctie vooraf berekend worden. De Nederlandse
Wikipedia vermeldt (onderstreping mijnerzijds): “Een rainbow table is een eenvoudige tabel met
allerlei mogelijke wachtwoorden en de hashes van deze wachtwoorden. Hij wordt gebruikt om
wachtwoorden te testen op veiligheid, of om ze te kraken. De techniek is vele malen sneller dan de
brute force-techniek, waarbij de hashes van de wachtwoorden nog moeten worden berekend. De
rainbow table is samengesteld volgens Philippe Oechslins faster time-memory trade-off technique. Het
maken van een dergelijke tabel kost weliswaar veel rekentijd en opslagcapaciteit, maar zodra de tabel
berekend is, kan een wachtwoord-hash snel omgezet worden in het gebruikte wachtwoord.”
61 P. Oechslin, ‘Making a Faster Cryptanalytic Time-Memory Trade Off’ (Advances in Cryptology:
Proceedings of CRYPTO 2003, 23rd Annual International Cryptology Conference), Lecture Notes in
Computer Science 2729, Springer 2003. Zie ook Van den Heuvel, achtergrondrapport, hoofdstuk 5,
p. 19, en hoofdstuk 8, p. 16 e.v.
62 J. Graham, R. Howard & R. Olsen, Cyber Security Essentials, Boca Raton/London/New York: CRC
Press 2011, p. 166 (onderstreping mijnerzijds): “Rainbow tables are specific to the algorithm used by
the authentication system (such as the NTLM hashes or message-digest algorithm 5 [MD5] hashes)
and can be very large. Generally, attackers generate rainbow tables using a brute force approach to
password generation, but it is possible for an attacker to generate rainbow tables from a password
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gekomen, namelijk met de introductie van krachtige grafische processoren
(GPU’s).63

Kortom, de eerste stelling van Van de Ven is op z’n minst uiterst discutabel. Er zijn
diverse goede argumenten die voor het tegendeel van zijn stelling pleiten, en zijn
onderbouwing schiet in elk geval tekort.

Stelling 2: “PTT Telecom en Libertel gebruikten indertijd Comp128v1”

Nogmaals moet worden benadrukt dat alle in de strafzaak van Baybaşin
onderschepte mobiele telecommunicatie is afgewikkeld over het gsm-netwerk (2G)
van hetzij PTT Telecom (KPN), hetzij Libertel (Vodafone).64 De simkaarten van
Baybaşin waren alleen aan de gsm-netwerken van deze twee netwerkoperators
verbonden. De door Van de Ven betrokken stelling houdt in dat deze
netwerkoperators ter beveiliging van de telecommunicatie over hun respectieve
gsm-netwerken (2G) allebei het zwakke Comp128v1 hadden geïmplementeerd.65
Van den Heuvel heeft het tegendeel van deze stelling betoogd. Van den Heuvel
deelde daarover mee dat het binnen kringen van deskundigen algemeen bekend
was dat PTT Telecom en Libertel nooit gebruik hebben gemaakt van Comp128 en
initieel voor een cryptografisch sterkere implementatie hebben gekozen.66 Voor die
mededeling van Van den Heuvel is inderdaad publiekelijk steun te vinden.67 Van die
dictionary. In any case, the generation process is extremely time consuming and computationally
expensive.”
63 Zie bijvoorbeeld de mededeling van Karsten Nohl op zijn presentatie d.d. 23 juli 2013 op de Black
Hat-conferentie in Las Vegas, sheet 7, te downloaden via: http://www.slideshare.net/silpol/us13nohlrootingsimcardsslides. Die maakt in 2013 melding van “1 Year precomputation”, en dat met
“large hard disks & GPU”. Dit betreft enkel nog maar de rainbow tables van een cryptografisch
achterhaalde 56 bits DES Key voor OtA-update-encryption.
64 Zie paragraaf 1.1 van deze conclusie, ‘Overzicht van de getapte lijnen’.
65 Van de Ven schreef bijvoorbeeld in een e-mail van 19 maart 2015 aan de rechter-commissaris, de
raadsvrouw en mij zonder enig voorbehoud: “De COMP128 algoritmes zijn implementaties van de A3
en A8 algoritmes, zoals gedefinieerd in de GSM-standaards. (…). Comp128v1 is de zwakste uitvoering
van de familie van Comp128-algoritmes, dit algoritme is langdurig binnen het GSM-systeem gebruikt,
tot 2000.” Ook mondeling liet Van de Ven mij meermalen uitdrukkelijk weten dat KPN en Vodafone
van Comp128v1 gebruik hebben gemaakt.
66 Van den Heuvel, achtergrondrapport, hoofdstuk 7, p. 14.
67 In 1999 plaatste het overheidskritische en (doorgaans) goed geïnformeerde Buro Jansen & Janssen
op zijn website een lezenswaardig artikel onder de naam “Mobiele telefoons. Van afluisteren tot
plaatsbepaling”, waaruit ik citeer (vetgedrukt in het origineel, onderstreping mijnerzijds):
“De COMP-128 hack
Voor het versleutelen van de authentificatieprocedure zijn een aantal protocollen in gebruik. Een van
de meest wijdverbreide is COMP-128. Enige tijd geleden kwam een groep Amerikaanse smartcarddeskundigen in het nieuws omdat ze in staat waren om GSM SIM-kaarten te klonen. Ze konden, als ze
in het bezit waren van de originele SIM-kaart, het geheime getal Ki afleiden. Dit deden ze door
herhaaldelijk tegenover de kaart te doen alsof men een telefoon was die zojuist een verzoek tot
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andere, door PTT Telecom en Libertel gebruikte A3/A8-algoritmen is de structuur
en inhoud tot op heden onbekend gebleven, aldus Van den Heuvel.68

Van de Ven heeft daarentegen van meet af aan zowel mondeling als schriftelijk
volgehouden dat PTT Telecom en Libertel wel degelijk gebruik maakten van
Comp128v1. Hieronder bespreek ik de argumenten die hij heeft aangedragen in
antwoord op vragen mijnerzijds bij brief van 24 maart 2015.69 Eerst volgen mijn
vragen. Ik citeer uit mijn brief van 24 maart 2015:
“(…). Zoals gezegd wordt algoritme A5.1 niet gegenereerd door A3 of A8,
noch (meer specifiek) door het Comp128v1-algoritme.
4.6. Kunt u commentaar geven op dit voorlopig inzicht? (…).
De A3- en A8-algoritmen kunnen worden geïmplementeerd door een en
hetzelfde Comp128v1-algoritme. De (al eerder gestelde) vraag is nog steeds
of dat ook daadwerkelijk is gebeurd door KPN/PTT en Vodafone/Libertel. Om
die reden stel ik die vraag nogmaals (…):
4.7. Heeft KPN/PTT of Libertel/Vodafone voorafgaande aan het jaar 2000
gebruik gemaakt van dit Comp128v1-algoritme, ter implementatie van de
A3- en A8-algoritmes?
4.8. Zo ja, waarop is uw antwoord gebaseerd?

identificatie had ontvangen. Het gebruikte COMP-128 bleek zo zwak te zijn dat, door de antwoorden
op deze vele verzoeken te vergelijken, het getal Ki kon worden afgeleid. Met Ki in de hand kon een
duplicaat van de SIM gemaakt worden en had men een kloon in handen. De voor GSM gebruikte
crypto-algoritmen zijn in miljoenen telefoons en honderdduizenden basisstations ingebouwd. Toch zijn
deze algoritmen nooit openbaar gemaakt: alle bedrijven die telefoons of basisstations bouwen moeten
Non-Disclosure Agreements tekenen voor men inzage krijgt. Het gevolg is dat er geen
wetenschappelijke controle op de kwaliteit van deze algoritmen is geweest. Dit is de achterliggende
oorzaak van de COMP-128 hack, en het is zeer waarschijnlijk dat ook de andere beveiligingen in het
GSM-protocol zwakker zijn dan de makers doen voorkomen. In Nederland is het COMP-128 protocol
in ieder geval bij KPN en bij Libertel niet in gebruik. Een klein aantal vroege GSM-providers was al
jarenlang op de hoogte van de zwakheden van COMP-128. Deze selecte club heeft dus voor andere
algoritmen gekozen, maar is "vergeten" om de rest van de wereld op de hoogte te stellen. Het gevolg
is dat in 90 procent van de GSM-telefoons ter wereld gebruik wordt gemaakt van SIM-kaarten die te
klonen zijn.” Zie: http://www.burojansen.nl/artikelen_item.php?id=233.
Ter toelichting, het in deze passage beschreven experiment van Amerikaanse smartcard-deskundigen
die in staat waren het getal ki af te leiden uit de ‘antwoorden’ op vele ‘verzoeken tot identificatie’
(door mij resp. ‘responses’ en ‘challenges’ genoemd), betreft evident het door mij genoemde werk
van de smartcard-deskundigen Briceno, Goldberg & Wagner uit april 1998.
68 Ik heb geen aanwijzingen voor het tegendeel kunnen vinden.
69 Mijn brief d.d. 24 maart 2015 en het antwoord van Van de Ven bij ongedateerde brief van 27 april
2015 zijn als bijlage 4 gevoegd bij Van de Ven, eindrapport d.d. 31 augustus 2015, p. 133-151 van het
pdf-bestand van het gehele rapport met bijlagen.
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4.9. Indien u daartoe verwijst naar de GSM MoU of enige andere
documentatie, kunt u dan daarbinnen de precieze passage en bladzijde
aanwijzen waarop u uw antwoord baseert?
4.10. Indien u uw antwoord baseert op de noodzaak tot standaardisatie, kunt
u dit dan toelichten?”
Daarop antwoordde Van de Ven bij ongedateerde brief van 27 april 2015:
“Antwoord op vraag 4.6:
Dat ben ik niet met u eens. A3 en A8 worden volgens de GSM-specificaties
gebaseerd op comp128v1. A5 is zoals hiervoor beschreven een gevolg van A3
en A8 en dus ook gebaseerd op comp128v1.
Antwoord op vraag 4.7 en op vraag 4.8:
Aangezien A3 en A8 onderdeel uitmaken van de specificaties van de GSM en
het mij niet bekend is dat KPN/PTT of Libertel/Vodafone een afwijkend
algoritme gebruikten, moet ik ervan uitgaan dat Comp128v1 door beide is
gebruikt. Ik heb tot nu toe geen reden om aan te nemen dat dit anders is. Ik
voeg voor de volledigheid een overzicht toe van publicaties betreffende GSMsecurity en in het bijzonder het gebruik van de algoritmen A3, A5 en A8.
Antwoord op vraag 4.9: n.v.t.
Antwoord op vraag 4.10:
Gezien het feit, dat meerdere providers in Nederland met een en hetzelfde
toestel gebeld moeten kunnen worden en dat het ook mogelijk moet zijn om
internationaal met verschillende buitenlandse operators te kunnen werken,
is het noodzakelijk dat een ieder gebruik maakt van dezelfde set algoritmes.”
Commentaar mijnerzijds.
Van de Ven’s antwoord op vraag 4.6 is onjuist. De gsm-specificaties dicteren de
netwerkoperators niet om Comp128 toe te passen voor de implementatie van A3en A8-protocollen binnen hun gsm-netwerk. Het A5-algoritme is binnen het gsm
daarentegen wél gestandaardiseerd, doch (anders dan Van de Ven meent) niet
“een gevolg van A3 en A8”.70
70

Zie voor algemene informatie hierover paragraaf 7.2, onder het kopje ‘Comp128’, met inbegrip van
alle voetnoten.
Dat Van de Ven’s kennis op het terrein van gsm-security naar mijn inzicht op elementair niveau
tekortschiet wijzen ook zijn volgende mededelingen omtrent dit onderwerp uit. Ik citeer Van de Ven
uit een e-mail van 14 februari 2015:
“Comp128v1
Dit is een onderwerp wat in overleg tussen Neherlab, toen nog PTT onderzoeksinstelling, en het
TIVC/SVIC is opgenomen. Een direct gevolg is dat comp128v1 nog een tijd bestaan heeft, maar dat er,
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Het antwoord van Van de Ven op vraag 4.7 en 4.8 houdt niet meer in dan dat hij
(Van de Ven) niet beter weet dan dat Comp128 door KPN/PTT en Libertel/Vodafone
is gebruikt. Een dergelijk beroep op het ‘argumentum ad ignorantiam’ gaat alleen
op indien betrokkene ter zake kundig is en/of goed heeft gezocht.71 In dit geval gaat
het argument mank.72
Het antwoord van Van de Ven op vraag 4.10 is niet in harmonie met het
beveiligingsontwerp van het gsm-systeem. In paragraaf 7.2 kwam naar voren dat
het voor de mogelijkheid van ‘roaming’ juist niet nodig is dat het gastnetwerk
gebruik maakt van hetzelfde algoritme als waarmee de A3- en A8-protocollen in het
thuisnetwerk zijn geïmplementeerd. Sterker nog, het gastnetwerk hoeft geen
enkele weet te hebben van de specifieke A3- en A8-algoritmen van het
thuisnetwerk en kan zelf gebruik maken van andere A3- en A8-algoritmen.73

De mededelingen van KPN en Vodafone

Ik zet de feiten op een rijtje. Zoals gezegd verschillen Van den Heuvel en Van de
Ven van oordeel over de vraag of KPN/PTT en/of Vodafone/Libertel in de periode
vóór het jaar 2000 ter beveiliging van hun gsm-netwerken (2G) gebruik hebben
gemaakt van het kwetsbaar gebleken Comp128v1. Ik heb hierboven aangetoond
dat – anders dan Van de Ven ingang wil doen vinden – de gsm-specificaties niet de
toepassing van Comp128v1 stipuleerden. Comp128v1 betrof binnen de gsmspecificaties een voorbeeldalgoritme, dat niettemin door veel netwerkoperators
wel degelijk is geïmplementeerd. Op internet vond ik reeds een bevestiging voor de
i.v.m. de kraakbaarheid van de sleutel 10 van de 64bits, welke effectief de sleutel vormden, zijn
vastgezet, zodat de sleutelruimte van 64 bits naar 54bits werd teruggebracht. Dit betekent dat het
aantal mogelijke combinaties met een factor 1024 (2**10 = 1024) werd teruggebracht, het aantal
state-overgangen werd teruggebracht en waveletpatronen van de verschillende sleutels werden in de
interceptieapparatuur ingevoerd. Het gevolg van deze operatie was, dat vanaf 1996 praktisch
gesproken goed, A5.1 nagenoeg real-time, kraakbaar was.”
In een vervolg-e-mail van 17 februari 2015, schreef Van de Ven in antwoord op mijn vraag “Heeft KPN
of heeft Libertel naar jouw oordeel gebruik gemaakt van Comp128?” het volgende:
“Voor zover ik weet heeft PTT altijd gebruik gemaakt van Comp128v1, zowel in de oorspronkelijke
versie als later ook in de gedegradeerde vorm (64bits key met 10 vaste posities, effectief 54bits key).”
Deze mededelingen bevatten naast enkele onnodige mystificaties twee feitelijke onjuistheden,
namelijk: (1) KPN en Libertel hebben géén gebruik gemaakt van Comp128 (zie hoofdtekst), en (2) er
zijn in werkelijkheid geen aanwijzingen dat A5/1 (reeds) “vanaf 1996 praktisch gesproken goed
nagenoeg real-time kraakbaar was.” Belangrijker is nog dat Van de Ven de verschillende
beveiligingsconcepten van A3/A8/Comp128 en A5 met elkaar verwart.
Op Van de Ven’s expertise ter zake wordt teruggekomen in paragaaf 12.2.
71 Zie over het ‘argumentum ad ignorantiam’ hierboven paragraaf 3.2, in een voetnoot bij
‘onderzoekspijler 1’.
72 Terzijde, de publicaties die Van de Ven aan zijn bericht toevoegde, ondersteunen zijn stellingen niet.
73 Zie nogmaals de onderstreepte citaten in de desbetreffende voetnoten in paragraaf 7.2.
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stelling van Van den Heuvel, namelijk dat in welingelichte kringen al langer bekend
was dat KPN/PTT Telecom en Vodafone/Libertel in afwijking van verscheidene
andere netwerkoperators hebben afgezien van het gebruik van Comp128v1.

De vraag aan welk A3/A8-algoritme KPN en Vodafone indertijd voor hun
respectieve 2G-netwerken toepassing hebben gegeven, is daarmee nog niet
beantwoord. Dit antwoord kan het beste worden verkregen van KPN en Vodafone
zelf. Om die reden heeft de rechter-commissaris beide netwerkoperators
schriftelijk benaderd en hen bereid gevonden enkele vragen te beantwoorden.
Vodafone antwoordde bij brief van 9 juni 2015, KPN bij brief van 11 juni 2015.
Uit deze antwoorden blijkt dat noch KPN, noch Vodafone het Comp128v1algoritme hebben geïmplementeerd binnen hun respectieve gsm-netwerken (2G)
van vóór het jaar 2000. Wat betreft de toentertijd door deze netwerkoperators wél
gebruikte algoritmen is géén van beide netwerkoperators bekend geworden met
kwetsbaarheden die hebben kunnen leiden tot het klonen van destijds door hen
uitgegeven simkaarten.

Conclusie over Comp128v1

Beide stellingen van Van de Ven en de door hem gegeven onderbouwing ervan zijn
kwestieus. De vraag of de kwetsbaarheden van Comp128v1 reeds in de relevante
periode hadden geleid tot een werkbaar kloonscenario kan weliswaar nog tot
discussie aanleiding geven, al heeft Van de Ven, hoewel daartoe uitgenodigd, aan
het debat daarover geen enkele serieuze bijdrage geleverd. Zijn (tweede) stug
volgehouden stelling echter dat KPN en Vodafone indertijd gebruik maakten van
Comp128v1 acht ik door nader onderzoek weerlegd.

Methoden om de ki te bemachtigen

Inleiding

Ik heb hiervoor verscheidene noodzakelijke voorwaarden voor sim-cloning
besproken. Bekendheid met het algoritme waarmee de netwerkoperator de A3/A8protocollen heeft geïmplementeerd is voor sim-cloning een vereiste, maar dat is
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niet het enige obstakel. Ik bespreek thans de vier methoden voor sim-cloning die
Van de Ven iets meer concreet heeft aangedragen. Ik citeer Van de Ven nogmaals
volledig en ik bespreek daarna telkens de vraag of mag worden aangenomen dat
deze door hem genoemde methoden vóór en tijdens de relevante periode
überhaupt bestonden. Van de Ven:
“Een “kloon” van een originele SIM-kaart is op een aantal manieren te maken:
• Direct. Door gebruik te maken van een geschikt kopieer-systeem een exacte
kopie van de oorspronkelijke SIM-kaart te maken.
• Door het achterhalen van de sleutel (Ki) door gebruik te maken van bijv. een
IMSI-catcher. Deze methode is veel omslachtiger en vergt ook veel meer tijd
(aantal uren < 15) maar is wel uitvoerbaar.
• Middels een aantal bekende besturingscodes mbv. “hidden SMS-data
packets” de informatie die op de SIM-kaart is opgeslagen uit te kunnen lezen.
• De eenvoudigste oplossing is om bij de GSM-operator van het te “klonen”
nummer een Duo-SIM kaart te regelen.”
Kopiëren van een simkaart

“Direct. Door gebruik te maken van een geschikt kopieer-systeem een exacte kopie
van de oorspronkelijke SIM-kaart te maken,” aldus Van de Ven, losjes redenerend.
Zoals hiervoor opgemerkt laat de ki op een simkaart zich niet eenvoudig
overschrijven of kopiëren. Voor het herleiden van de ki op een simkaart is
cryptoanalyse vereist, hetgeen door toename van de rekenkracht van computers
tegenwoordig navenant sneller kan worden uitgevoerd dan voorheen.

Er is met een zoekactie op internet informatie over software en hardware voor simcloning te vinden. Die software moet worden gebruikt in combinatie met een
‘smart card reader’ of een ‘sim card reader’.
Van het door Dejan Kaljevic geschreven programma Sim Scan stamt versie 1 (naar
ik begrijp) uit 1998. Het is niet duidelijk welke functionaliteiten dit programma toen
bood. Versie 2 van dit programma (uit 2003) voert een snellere ‘brute force attack’
uit dan waarover Briceno, Goldberg & Wagner in 1998 hebben gepubliceerd. Er zijn
namelijk minder verzoeken om ‘signed responses’ nodig. Sim Scan versie 2 werkt
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echter uitsluitend op de “GSM SIM MoU A3,A8 ciphering algorithm”, dat wil zeggen:
op Comp128v1.74
Voor andere software/hardware die op internet wordt aangeboden geldt hetzelfde
als voor Sim Scan. Als wordt voorbijgegaan aan jubelende bewoordingen over simcloning (“very easy”) en de verkrijgbare informatie aan nadere beschouwing wordt
onderworpen, blijkt – althans volgens de mededelingen op de door mij gevonden
sites – dat zelfs in recente jaren sim-cloning allerminst eenvoudig is en (nog steeds)
uitsluitend kan worden geëffectueerd op simkaarten die zijn uitgerust met het
kwetsbare Comp128(v1).75
74 Zie http://vergnes.eric.free.fr/Sat/XSat/Preaking/sim_scan/SIM_SCAN.TXT. Dit document is (naar ik

begrijp) door Kaljevic opgemaakt op 17 maart 2003 en heeft betrekking op Sim Scan versie 2.0.0. Uit
de verwijzing naar het copyright voor de jaren 1998-2003 maak ik op dat Kaljevic zijn eerste versie in
1998 heeft ontwikkeld. Kaljevic kan hiernaar niet meer worden bevraagd, aangezien hij zeer
vermoedelijk is overleden. Het ligt m.i. niet voor de hand dat Sim Scan versie 1 (uit 1998) meer
toepassingsmogelijkheden bood dan versie 2 (uit 2003).
Zie voorts Van den Heuvel, achtergrondrapport, hoofdstuk 8, p. 11-12.
75 Zie de volgende websites (onderstreping mijnerzijds), telkens van vrij recente datum:
- ‘The Hacker Store’ op een in 2014 opgemaakte webpagina: “Not every SIM Card is clone-able, There
are two types of SIM Card : COMP128v1: The most popular and clone-able version of SIM Cards (….).
COMP128v2: The newer SIM’s, Capable of better 3G Reception, Video Call Support, New and Secure
firmware, Complex Design, Very (I mean very fu*king very) hard. (…) IF you don’t get the First Value,
The SIM IS Un-cloneable !” (http://www.thehackerstore.net/2014/04/sim-card-cloning-makeduplicate-mobile.html). Dezelfde tekst is te vinden op de website van ‘real hackers point’ in 2013:
http://realhackerspoint.blogspot.nl/2013/07/Cloning-A-Number.html.
- ‘Caintech.co.uk. All thing computer, security and hacking related', op een webpagina uit 2014: “SIM
cards are manufactured based on three algorithms COMP128v1, COMP128v2 and COMP128v3. It is
important note currently only COMP128v1 version SIM cards can be cloned, since this is the only
algorithm, which has been cracked, bear in mind that 70% of all the SIM cards we use are
COMP128v1.”(https://caintechnews.wordpress.com/2014/03/25/how-to-make-a-cloned-sim-card/).
- ‘Galaxy hacker’ op een webpagina uit 2014: “The first trick I will discuss is an activity that is becoming
quite prevalant, SIM cloning. If you have paid attention to any cell phone related tutorials in the past,
then you may remember cloning being made popular by certain public figures like Kevin Mitnick in
order to place calls on the bill of another subscriber. Well, even with GSM this trick still holds relevant.
How could such a flaw exist in a system that is obviously concentrated on preventing such fraudulant
use? The flaw is within the COMP128 authentication algorithm used as an instantiation of A3/A8
widely used by gsm providers. Unfortunately for these providers, the COMP128 algorithm is just not
strong enough to prevent fraud. We attack the algorithm by using a chosen-challenge attack, which
works by forming a number of specially-chosen challenges and querying the SIM card for each one.
Then by analyzing the responses from these queries, we are able to determine the value of the secret
key that is used for authentication.” http://galaxyehacker.blogspot.nl/2014/01/how-to-makeduplicate-sim-card-clone.html.
- Op de vraag: “How do you clone a sim card?” antwoordde Barry D. Lewis (mede-auteur van boeken
als Wireless Networks for Dummies en Computer Security for Dummies) in 2015 op de website Quora:
“Cloning though is a lot harder, especially if you are assuming use of the cloned SIM on the network.
MOBILEdit will clone a SIM but I believe it cannot connect to a network. From what I know you need
the symmetric key (Ki) to clone it fully and that key is only known by the vendor - the card will not
disclose it.” En van Jake Stow op diezelfde website: “However, we are not in the stone age so SIM cards
have protection on which prevents the authentication key from being copied and could potentially
'brick' the SIM card if it is copied. This will only occur if the SIM card is a v2 SIM or later.” Stow bedoelt
met “v2 SIM or later”: Comp128v2 of opvolgers. Zie: https://www.quora.com/How-do-you-clone-aSIM-card.
De opmerking van Lewis dat de ‘cloned SIM’ van Mobiledit “cannot connect to a network” stemt
overeen met de mededeling van Mobiledit zelf, zie de website van Mobiledit,
http://www.mobiledit.com/sim-cloning: “The cloned SIM will never connect to an operator’s
network!”
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Kortom, sim-cloning behoort weliswaar in theorie tot de technische mogelijkheden,
maar gaat in de praktijk gebukt onder zware handicaps. De op internet
gepresenteerde technieken behelzen allereerst niet het simpelweg overschrijven
of kopiëren van de ki. De ki moet als resultaat van toegepaste cryptoanalyse worden
afgeleid.76
Een tweede obstakel betreft de voorwaarde dat de toegepaste cryptografische
routines voor de beveiligingsfuncties A3 en A8 bekend zijn geworden én
cryptografisch kwetsbaar zijn. Aan deze voorwaarden is met Comp128v1 voldaan,
met als gevolg dat de ki van Comp128v1-simkaarten kan worden achterhaald. Dat
geldt – volgens de mededelingen van deze netwerkoperators – echter niet voor de
algoritmen die PTT Telecom en Libertel destijds voor die functies hebben
geïmplementeerd.
Er is in de derde plaats een vermoedelijke begrenzing in de tijd. Ik vond namelijk
überhaupt geen enkele aanwijzing voor de beschikbaarheid van software of
hardware ten behoeve van sim-cloning van vóór april 1998, uitsluitend van daarna.
Er is ten slotte ook nog een praktisch probleem voor dit kloonscenario, als dat al
kon worden uitgevoerd. Deze methode voor het kopiëren van simkaarten vergt
namelijk de fysieke beschikbaarheid van de simkaarten van Baybaşin, ten minste
voor een substantieel aantal uren, en dit telkens zodra hij overging op het gebruik
van een andere simkaart. Dat geldt trouwens ook (zo nodig) voor de simkaarten
van gesprekspartners van Baybaşin. Een en ander is natuurlijk wel te verwezenlijken
(heimelijk wegnemen en later heimelijk terugbezorgen), maar dat bergt een niet
onaanzienlijk risico van ontdekking in zich, zeker als dit stelselmatig moet
plaatsvinden. Bovendien is deze diefstal eenvoudigweg niet te realiseren als de

- Op C/Net wordt een simkloon te koop aangeboden (overigens slechts voor het maken van back ups):
“Gsm Mobile Phone Sim Card clone Scanner Editor, sim cloning. Create back up copies of your sim card
using this utility. The back up data is encrypted by DES algorithm that indeed meets the Data
Encryption Standard. It is not necessary for users to worry about the data will be copied by the other.
Cracking rate is nearly 100% for COMP128 V1 algorithm and faster than any current product in the
market.” http://download.cnet.com/GSM-SIM-Utility/3000-18508_4-10396246.html;
- Zie H. Federrath, Sicherheit mobiler Kommunikation. Schutz in GSM-Netzen, Mobilitätsmanagement
und mehrseitige Sicherheit, Wiesbaden: Springer Fachmedien 1999, p. 82: “Da der Angriff auf einer
gefundenen Schwäche von COMP128 beruht, funktioniert er nur mit SIM-Karten von Betreibern, die
diesen Algorithmus verwenden.”
76 Zie de Engelse Wikipedia onder ‘phone cloning’: “A GSM SIM card is copied by removing the SIM
card and placing a device between the handset and the SIM card and allowing it to operate for a few
days and extracting the KI, or secret code.”
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gebruiker van het gsm-toestel (Baybaşin c.q. zijn gesprekspartners) dit doorlopend
gebruikt of onder zich houdt.77

De IMSI-catcher

“Door het achterhalen van de sleutel (Ki) door gebruik te maken van bijv. een IMSIcatcher. Deze methode is veel omslachtiger en vergt ook veel meer tijd (aantal uren
< 15) maar is wel uitvoerbaar,” aldus Van de Ven.
Van de Ven doelt hier op het reeds besproken ‘over the air’-klonen van een
simkaart door middel van een ‘brute force attack’. Deze mogelijkheid betreft een
variant op de hiervoor beschreven methode, met dien verstande dat de fysieke
beschikbaarheid van de simkaart van het slachtoffer thans niet vereist is, maar wél
dat de simkaart gedurende een substantieel aantal uren ongestoord in de nabijheid
is van het toestel dat ‘over the air’-klonen ondersteunt teneinde die – destijds
tijdrovende – aanval uit te voeren. Dit toestel (een IMSI-catcher?) heeft immers
geen onbeperkt ontvangst- en zendbereik. Over de toepassingsmogelijkheden van
de IMSI-catcher in dit verband, kom ik in de volgende paragraaf te spreken.
Deze methode van ‘over the air’-klonen vergt echter onverminderd het bestaan van
software waarmee sim-cloning kan worden bewerkstelligd, alsook de aanwending
van het kwetsbare Comp128v1-algoritme. Mijn opmerkingen hierboven onder het
kopje “kopiëren van een simkaart” zijn dan ook onverkort van toepassing.

Het uitlezen van een simkaart

“Middels een aantal bekende besturingscodes mbv. “hidden SMS-data packets” de
informatie die op de SIM-kaart is opgeslagen uit te kunnen lezen,” behelst een door
Van de Ven niet nader onderbouwde methode waarbij volgens hem met behulp
van het versturen van speciale sms-berichten de beveiligingssleutel ki van
simkaarten kan worden achterhaald.
Als ik het goed zie, verwijst Van de Ven met deze methode naar het benutten van
een kwetsbaarheid in de simkaarten die worden gebruikt voor het 3G-netwerk
UMTS. Dat mobiele-telecommunicatienetwerk werd overigens niet eerder dan in

77 Op basis van het tapdossier is mijn indruk dat Baybaşin zeer verknocht was aan zijn gsm-toestel(len).

Bovendien heeft Baybaşin nooit verklaard, ook niet bij zijn laatste verhoor op 28 oktober 2015, dat hij
zijn gsm-toestellen voor langere tijd kwijt was.
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1999 geoperationaliseerd.78 Deze simkaarten betreffen zogeheten ‘Java cards’,79
die op afstand – dat wil zeggen: ‘over the air’ (OtA) – door de netwerkoperator
kunnen worden geüpdatet. De beveiligingssleutel die bij een onjuiste
cryptografische implementatie kan worden achterhaald, betreft echter een andere
sleutel dan de veelbesproken ki; het gaat hier enkel om de beveiligingssleutel voor
encryptie van gegevens die over de OtA-verbinding worden getransporteerd (nl.
een “56 bit DES key from OTA response signature”).80 De technologie (Java cards)
en functionaliteit (‘over the air’-updaten) die deze kwetsbaarheid bevat, werd dus
pas na de relevante periode geïntroduceerd. De kwetsbaarheid werd vervolgens
onder de noemer ‘sim card rooting attack’ door Karsten Nohl81 gedemonstreerd in
2013.82 De gedemonstreerde methode kon niet eerder in de praktijk worden
gebracht dan nadat met de cryptografische ontwerpkennis en de beschikbare
hardware van 2012 een geëigende ‘rainbow table’ kon worden gegenereerd. Het
genereren van de tabel, overigens zonder 100%-garantie op succes, duurde een
volledig kalenderjaar.83, 84
78

Zie 3GPP 3G TS 21.101 version 1.0.0 1999-10 en 3GGP beschrijving van ‘release 1999’ op
www.3gpp.org/specifications/releases/77-release-1999.
79 ‘Java’ verwijst naar een programmeertaal. Zie Wikipedia, Nederlandse en Engelse versie, onder
‘Java’ (programmeertaal). Aan de hier bedoelde simkaarten (Java cards) is een extra computermodule
en geheugen toegevoegd, waardoor applicaties geschreven in Java op de simkaart kunnen draaien.
Zie over de historie van Java-cards: B. du Castel, Personal History of the Java Card, 6 oktober 2013
(internetpublicatie), https://sites.google.com/site/personalhistoryofthejavacard/. Du Castel noemt
weinig concrete data, maar uit het artikel kan worden opgemaakt dat in februari 1998 pas de tweede
Java-card ter wereld werd geproduceerd (hijzelf bezit nog steeds de eerste). Het is dus volstrekt
onwaarschijnlijk dat vóór april 1998 Java-cards in Nederland commercieel verkrijgbaar waren.
80 Zie de presentatie van Karsten Nohl d.d. 23 juli 2013 op de Black Hat-conferentie in Las Vegas, sheet
7, te downloaden via: http://www.slideshare.net/silpol/us-13nohlrootingsimcardsslides.
81 Zie de Duitstalige Wikipedia voor informatie over Karsten Nohl. Van den Heuvel bespreekt hem in
zijn achtergrondrapport, hoofdstuk 5, p. 22.
82 Zie de presentatie van Karsten Nohl d.d. 23 juli 2013 op de Black Hat-conferentie 2013 in Las Vegas,
te downloaden via: http://www.slideshare.net/silpol/us-13nohlrootingsimcardsslides (de lezing zelf
is ook op YouTube af te spelen). Zie de berichtgeving over die lezing op: https://threatpost.com/weakencryption-enables-sim-card-root-attack/101557/; https://threatpost.com/sim-card-vulnerabilitycould-affect-hundreds-of-millions-of-cell-phones/101430/;http://www.mobileeurope.co.uk/PressWire/telcos-respond-to-nohl-sim-card-vulnerability-with-ota-block-solution. Dat deze hackersconferentie zeer serieus moet worden genomen blijkt wel uit het feit dat generaal Keith Alexander,
toenmalig directeur van de NSA en leidinggevende van het US Cyber Command, zelf ook spreker was.
Zie tevens de presentatie van K. Koscher en E. Butler op de hackersconferentie Defcon in 2013, ‘The
Secret Life of SIM Cards’, https://www.defcon.org/images/defcon-21/dc-21-presentations/KoscherButler/DEFCON-21-Koscher-Butler-The-Secret-Life-of-SIM-Cards-Updated.pdf.
83 Zie telkens de presentatie van Karsten Nohl d.d. 23 juli 2013 op de Black Hat-conferentie 2013 in
Las Vegas, http://www.slideshare.net/silpol/us-13nohlrootingsimcardsslides, sheet 7.
84 Zie over de ‘sim card rooting attack’ ook de website van de onderneming van Karsten Nohl, Security
Research Labs, https://srlabs.de/bites/rooting-sim-cards/. Daaruit kan worden opgemaakt dat de ‘sim
card rooting attack’ voortborduurt op de cryptoanalyse van A5/1 en op de daartoe gegenereerde
‘rainbow tables’. Ik citeer:
“OTA commands, such as software updates, are cryptographically-secured SMS messages, which are
delivered directly to the SIM. While the option exists to use state-of-the-art AES or the somewhat
outdated 3DES algorithm for OTA, many (if not most) SIM cards still rely on the 70s-era DES cipher.
DES keys were shown to be crackable within days using FPGA clusters, but they can also be recovered
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Kortom, het gebruik van “hidden SMS-data packets” leidt – zoals ik deze materie
begrijp – niet tot het achterhalen van de geheime sleutel ki binnen een relevant
kloonscenario. Mocht ik mij vergissen en doelt Van de Ven op iets anders,85 dan kan
ik slechts constateren dat iedere denkbare toelichting daarop ontbreekt.

Een duo-simkaart

“De eenvoudigste oplossing” is volgens Van de Ven het “regelen” van een duosimkaart bij de netwerkoperator.
Duo-simkaarten zijn twee verschillende simkaarten met dezelfde identificerende
kenmerken (i.e. dezelfde IMSI en ICCID).86 Duo-simkaarten bestaan, daarover geen
misverstand. Deze worden door een netwerkoperator op de telecommarkt als setje
aangeboden; dat kan voor de gebruiker voordelen hebben, bijvoorbeeld ééntje
voor in de car-kit, de andere voor in het gsm-toestel.87
Zo’n setje is hier echter niet aan de orde. In een praktisch werkbaar kloonscenario
moet de tweede (duo)-simkaart achteraf alsnog gefabriceerd (kunnen) worden,
omdat het slachtoffer niet geneigd zal zijn zelf een duo-simkaart aan te schaffen
teneinde de politie ter wille te zijn. Het op een later moment vervaardigen van een
duo-simkaart is evenwel uitsluitend uitvoerbaar als van de originele simkaart de
IMSI en de ki bekend zijn. Deze methode staat daarmee op één lijn met het reeds

much faster by leveraging rainbow tables similar to those that made GSM’s A5/1 cipher breakable by
anyone.
To derive a DES OTA key, an attacker starts by sending a binary SMS to a target device. The SIM does
not execute the improperly signed OTA command, but does in many cases respond to the attacker with
an error code carrying a cryptographic signature, once again sent over binary SMS. A rainbow table
resolves this plaintext-signature tuple to a 56-bit DES key within two minutes on a standard computer.”
Dat het kraken van het A5/1-algoritme de cryptografische ontwikkelingen en de rekenkracht vergde
van grafische kaarten uit de tweede helft van het eerste decennium van de eenentwintigste eeuw met
een rekenkracht groter dan die van een supercomputer uit 1998, wordt beschreven in: Van den
Heuvel, achtergrondrapport, hoofdstuk 8, p. 13-36, zie met name p. 29.
85 Een andere mogelijkheid is dat Van de Ven beoogde te verwijzen naar het werk van Collin Mulliner
en Charlie Miller uit 2009. Mulliner & Miller hebben een aanval beschreven die met gebruik van smsberichten en het benutten van de (in de hoofdtekst genoemde) OtA-functionaliteit leidt tot de
buitenwerkingstelling of het misbruik van smartphones (maar niet op de wijze als door Van de Ven
bedoeld).
Zie C. Mulliner & C. Miller, ‘Injecting SMS Messages into Smart Phones for Security Analysis’, 2009
(internetpublicatie), https://www.usenix.org/legacy/event/woot09/tech/full_papers/mulliner.pdf
en zie voor de presentatie van Mulliner op het zestiende ‘Chaos Communication Congress’ (“16C3”)
in 2009 te Berlijn: http://mulliner.org/security/sms/feed/smsfuzz_26c3.pdf.
86 Zie voor een nadere toelichting, Van den Heuvel, achtergrondrapport, hoofdstuk 7, p. 21:
“In de vorige alinea kwam de optie van een set van SIM-kaarten met dezelfde geheime gegevens al
aan de orde. Voor de leesbaarheid gebruiken we hierna de term ‘DUO-kaart’ voor een kaart uit een set
van kaarten met dezelfde identificerende kenmerken (IMSI en KI).”
87 Bijvoorbeeld T-mobile op: https://service.t-mobile.nl/app/answers/detail/a_id/1958/related/1.
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besproken ‘kopiëren van een simkaart’, met dien verstande dat thans de
medewerking van de netwerkoperator wordt verondersteld.88

Zoals gezegd hoeft het achterhalen van de IMSI geen groot obstakel te vormen.89
Het bemachtigen van de ki is daarentegen een ander verhaal. Tenzij de
netwerkoperators een afzonderlijk register van ki’s bijhouden voor inlichtingen- en
opsporingsdiensten (hetgeen in Nederland bij mijn weten niet het geval is), kunnen
medewerkers van de netwerkoperator ook zelf een ki niet meer achterhalen. De ki
is binnen het gsm-netwerk opgeslagen in het Authentication Center (AUC) en
daarin versleuteld met een geheim A4-algoritme.90 De cryptografische unit op de
simkaart staat het aflezen van geheime sleutels niet toe, zoals ik hierboven heb
betoogd; de ki kan alleen met cryptoanalyse worden afgeleid uit de door de
simkaart gegenereerde ‘responses’ op uiteenlopende ‘challenges’. Met andere
woorden, het achteraf “regelen” van een duo-simkaart is in Nederland allerminst
een eenvoudige opgave.
De vraag rijst vervolgens ook nog of netwerkoperators als KPN en Vodafone – als zij
daartoe in verband met het voorgaande al in staat zouden zijn – desgevraagd bereid
kunnen worden gevonden om onverplicht de ki’s van hun cliënten ter beschikking
te stellen aan de politie of inlichtingendiensten. Het antwoord laat zich m.i.
moeiteloos raden.91

88

KPN, mailbericht van 18 juli 2016:
“(…). ICCID en IMSI worden in het productieproces van een SIM kaart gebruikt in een stap die bekend
staat als “personalisatie”. Het productieproces, waaronder personalisatie, is een in de branch
gereguleerd, zeer streng beveiligd proces om misbruik van SIM kaarten te voorkomen, waaronder
kloning. Kernprincipe van de beveiliging van het SIM productieproces is dat de productie van een SIM
slechts éénmaal op basis van de combinatie van IMSI en ICCID plaatsvindt. Zes maanden na productie
van een SIM kaart worden alle gegenereerde gegevens gebruikt in het personalisatieproces bij de SIM
kaart leverancier onomkeerbaar vernietigd. Het kopiëren van een bestaande, niet fysiek beschikbare
SIM kaart op basis van het productie- en leveringsproces acht KPN zeer onwaarschijnlijk.
Met betrekking tot SIM kloning met behulp van een duo SIM kunnen wij het volgende melden. Een
“duo SIM” betreft inderdaad een setje van twee geheel identieke kaarten. Duo SIM kaarten worden in
het proces van KPN altijd op één moment gelijktijdig geproduceerd volgens bovenstaand beschreven
productieprincipe en de kaarten worden alleen als set afgeleverd bij een klant. Het KPN proces voorziet
om beveiligingsredenen niet in het achteraf leveren van een tweede duo kaart die identiek is aan de
eerste geleverde kaart. Indien een klant een bestaande SIM kaart heeft en wenst over te gaan op een
duo SIM, dan wordt op dat moment een geheel nieuw setje geproduceerd en geleverd. Identificerende
kaartkenmerken IMSI en ICCID van de oude kaart verschillen altijd geheel van de nieuwe kaarten van
het duo setje. De oude SIM kaart wordt in het netwerk gedeactiveerd, de nieuwe duo kaart wordt
direct daarna geactiveerd. Het maken van een kopie van een bestaande, niet fysiek beschikbare SIM
kaart op basis van het productie- en leveringsproces van een duo SIM acht KPN daarom eveneens zeer
onwaarschijnlijk.”
89 Zie daarover de volgende paragraaf.
90 Hierboven besproken in paragraaf 7.2.
91 KPN, mailbericht van 18 juli 2016:
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Mijn conclusie is dat ook deze door Van de Ven losjes gepresenteerde methode van
sim-cloning, gelijk de andere, als zeer onwaarschijnlijk moet worden bestempeld.

Over de waarde van de mededeling van Van de Ven dat “door [zijn] ervaringen
opgedaan bij [zijn] oude werkgever [hij] weet (…) dat deze methode wordt/werd
gebruikt door diensten die zich met telecommunicatie en interceptie hiervan bezig
houden”, kom ik hieronder in paragraaf 7.4 nog meer uitgebreid te spreken. Juist
omdat op basis van het voorgaande ernstig mag worden betwijfeld of er überhaupt
een relevant kloonscenario heeft bestaan (althans met behulp van andere dan
Comp128v1-simkaarten), wordt een onderbouwing van deze mededeling node
gemist.

De waarschijnlijkheid van sim-cloning als werkbaar manipulatiescenario

Mededelingen van KPN en Vodafone

Wat er ook zij van de theoretische mogelijkheden voor sim-cloning, in dit verband
dient tevens meegewogen te worden in hoeverre er daadwerkelijk aanwijzingen
bestaan voor de toepassing van een dergelijk scenario. Ook dit is namelijk
nagevraagd bij KPN en Vodafone. KPN deelde mee dat het:
“(…) geen enkele geval van fraude kent op basis van het klonen van een KPN
SIM-kaart. Hierbij kan vermeld worden dat onze organisatie systemen heeft
die gebruik van gekloonde SIM-kaarten detecteren. Gebruik van een
“Met betrekking tot de sleutel ki kan aangevuld worden dat KPN de sleutel ki nooit deelt met anderen.
KPN deelt de sleutel ki zelfs niet rechtstreeks met de producent van de SIM kaarten. Met een geheime
methode wordt het transport van de sleutel ki tussen KPN en de producent van de SIM kaart geheel
vermeden. Deze methode voorkomt eveneens (onbedoelde) opslag van ki sleutels bij de producent. De
sleutel ki is daarom alleen (versleuteld en onbereikbaar) beschikbaar op de SIM kaart en in het netwerk.
Het achterhalen van ki via KPN of de producent van de SIM kaart vereist het omzeilen van een set aan
zeer zware en geheime beveiligingsmaatregelen. KPN acht het achterhalen van k i vrijwel uitgesloten.
Voor de volledigheid, dit principe is toegepast op generaties SIM kaarten uit de betreffende periode.
Authenticatie bij nieuwere generaties SIM kaarten is gebaseerd op andere principes.”
Jaspers (PIDS) hierover in zijn antwoordbrief van 20 augustus 2015, p. 8, antwoord op vraag 54:
“Alleen als er de beschikking is over het betreffende GSM-toestel of als de netwerkaanbieder de
kerngeheimen van zijn netwerkbeveiliging prijsgeeft kunnen gemanipuleerde gesprekken in het GSMnetwerk ingebracht worden die, als het betreffende GSM-toestel onder tap staat, dan ook in de
tapkamer belanden. Mij is niet bekend dat netwerkaanbieders in Nederland de kernbeveiliging van
hun netwerk prijsgeven aan derden of dat de opsporing het GSM-toestel van een verdachte afneemt
om zelf gesprekken te kunnen genereren.”
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gekloonde SIM-kaart laat sporen in het netwerk na, op basis waarvan
detectie kan plaatsvinden.”92
Vodafone deelde mee:
“Vodafone is niet bekend met fraude gerelateerd aan het klonen van een SIMkaart op het Vodafone netwerk van voor het jaar 2000.”93
Van den Heuvel bespreekt in zijn achtergrondrapport, hoofdstuk 7, p. 28-29, een
aantal van de methoden voor detectie van het gebruik van een simkloon. Van deze
methoden maakt ook KPN gewag (zonder die uitdrukkelijk te bespreken). Die
methoden maken het m.i. kansrijk dat het gebruik van een simkloon zou zijn
opgemerkt, hoewel niet bekend is hoe groot die kans daadwerkelijk is. Die kans
heeft zich in elk geval in de periode vóór het jaar 2000 volgens de mededelingen
van KPN en Vodafone niet verwezenlijkt. De mededelingen van KPN en Vodafone
maken het daardoor op zichzelf al (aanzienlijk) minder waarschijnlijk dat toepassing
is gegeven aan het kloonscenario.

De complexiteit van het kloonscenario

Ten slotte nog enkele opmerkingen over de complexiteit van het kloonscenario.
Ook als we, omwille van de discussie, over enkele – m.i. onneembare – hindernissen
weten heen te stappen, resteren nog meer praktische problemen voor de
uitvoering van een kloonscenario.

Ik citeer eerst Van de Ven:
“Omdat binnen het GSM-netwerk maar één IMSI/IMEI paar per tijdseenheid
wordt toegestaan, is het niet mogelijk dat zowel het originele GSM-toestel als
het “gekloonde” GSM-toestel gelijktijdig in het GSM netwerk actief zijn. Het
GSM-toestel dat in het GSM-netwerk actief is blokkeert automatisch het
andere toestel.”94
Van den Heuvel heeft over dit onderwerp opgemerkt:

92

Brief KPN d.d. 11 juni 2015.
Brief Vodafone d.d. 9 juni 2015.
94 Zie Van de Ven, eindrapport d.d. 31 augustus 2015, bijlage 2, onderzoeksrapport van 5 december
2014, p. 18-19.
93
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“Binnen het ontwerp van het GSM-systeem is het niet mogelijk dat twee
toestellen met eenzelfde SIM-kaart gelijktijdig bellen of gebeld kunnen
worden. Wel is het mogelijk dat twee toestellen gelijktijdig zijn aangemeld op
het netwerk, doch slechts één enkel toestel is het actieve toestel.
(…).
Het verschil tussen een DUO-kaart en een gekloonde SIM-kaart is dat het
Home Location Register (HLR) weet dat het [in het eerste geval, D.A.] om een
legitiem uitgegeven DUO-kaart gaat. Het kan daarmee onderscheid maken
met een gekloonde kaart. De registratie van de DUO-kaart in het HLR
voorkomt dat een geconstateerde dubbele kaart op het GSM-netwerk wordt
geblokkeerd. Het netwerk moet actie ondernemen als een telefoon van een
duo-SIM wordt uitgeschakeld, namelijk een locatie-update-procedure
uitvoeren om het andere toestel actief te maken.”95
Deze mededelingen zijn in elk geval niet met elkaar in strijd. Ik leg die dan ook ten
grondslag aan de volgende conclusies.
Als de aanwezigheid van het gekloonde gsm-toestel op het gsm-netwerk al niet tot
uitval leidt c.q. al niet door het fraudedetectiesysteem van de netwerkoperator
wordt opgemerkt, kan het kloonscenario alleen worden uitgevoerd als beoogd,
indien het gsm-toestel met de simkloon op gezette tijden ten opzichte van het gsmtoestel met de originele simkaart het primaire (actieve) gsm-toestel is geworden.
Die toestand zal echter niet snel onopgemerkt voorbijgaan aan de gebruiker van de
originele simkaart. Die zal bijvoorbeeld – om voor hem onverklaarbare redenen –
op bepaalde momenten geen gebruik kunnen maken van zijn gsm-toestel, c.q.
onbereikbaar zijn, dan wel moet hij zich met zijn gsm-toestel telkenmale opnieuw
aanmelden bij het gsm-netwerk door zijn gsm-toestel uit/aan te zetten (teneinde
binnen het gsm-netwerk weer als het primaire gsm-toestel te worden
geregistreerd). Kortom, zeker bij een stelselmatige toepassing van het
kloonscenario, is er een aanzienlijke kans op detectie en op verstoringen in zowel
het gsm-netwerk als in het gebruik van het originele gsm-toestel. Een kloonscenario
zal aan dergelijke problemen op een of andere wijze het hoofd moeten kunnen
bieden.96
95

Van den Heuvel, achtergrondrapport, hoofdstuk 7, p. 21.
Bij gelegenheid van de bijeenkomst van de begeleidingscommissie van 5 december 2014 schetste
Van den Heuvel in dit verband een gang van zaken waarin aan deze complexiteiten inderdaad – tot
op zekere hoogte – het hoofd wordt geboden. In zijn schets zou voor ieder gemanipuleerd gsmgesprek Baybaşin rechtstreeks onder observatie moeten hebben gestaan; immers, alleen als Baybaşin
zelf niet belt of wordt gebeld kan het vervalste gesprek via het gekloonde gsm-toestel het gsmnetwerk worden ingevoerd zonder verstoring daarvan en van de gebruiksmogelijkheden van het
originele gsm-toestel (t.w. dat van Baybaşin). Niet alleen de observatoren, maar ook de politie96
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Conclusie over het kloonscenario

Voor daadwerkelijke en praktische toepassing van het kloonscenario is vereist dat
de manipulator heeft beschikt over klonen van alle simkaarten van Baybaşin
waarover de ‘gesprekken’ zijn gevoerd waarvan de authenticiteit thans wordt
betwist. Dat zijn dus klonen van simkaarten van twee netwerkproviders, KPN en
Vodafone. Daarbij laat ik het eventueel benodigde klonen van de simkaarten van
(vermeende) gesprekspartners van Baybaşin buiten beschouwing.

Aan alle methoden van sim-cloning zijn verscheidene beletsels verbonden die het
naar mijn inzicht hoogst onwaarschijnlijk maken dat aan het kloonscenario
uitvoering is kunnen worden gegeven. Het belangrijkste beletsel voor het
kloonscenario is dat – naar moet worden aangenomen – KPN en Vodafone ieder de
simkaarten voor hun respectieve 2G-netwerken van vóór het jaar 2000 hebben
uitgerust met een ander A3/A8-algoritme dan het kwetsbaar gebleken Comp128v1,
terwijl van de door deze netwerkoperators geïmplementeerde algoritmen geen
bruikbare kwetsbaarheden bekend zijn geworden.
Daar komt nog bij dat naar de mededelingen van KPN en Vodafone indertijd geen
detectie van het gebruik van gekloonde simkaarten heeft plaatsgehad, hoewel dat
bij uitvoering van het kloonscenario wél had mogen worden verwacht. Een en
ander brengt mee dat het kloonscenario geen praktisch werkbaar scenario van
manipulatie oplevert en dat de toepassing ervan in deze zaak als zeer
onwaarschijnlijk moet worden aangemerkt.

technici met het gekloonde gsm-toestel zullen zich moeten bevinden binnen het bereik van hetzelfde
basisstation als dat waarop het gsm-toestel van Baybaşin aanstraalt (anders is detectie van het
gekloonde toestel door het gsm-netwerk vrijwel onvermijdelijk). Als de vermeende gesprekspartner
van Baybaşin een bestaand persoon is, geldt voor hem eenzelfde gang van zaken en zal ook diens gsmtoestel moeten zijn gekloond, etc. En dat alles voor ieder vervalst gsm-gesprek….. Bij die gang van
zaken zijn elke keer om en nabij twaalf personen betrokken, aldus schetste Van den Heuvel. Van de
Ven reageerde daarop desgevraagd met de mededeling dat drie man voldoende is. Ik vraag mij echter
af of beiden wel over hetzelfde spraken. Ik kan het verder niet beoordelen.
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7.4. Het IMSI-catcher-scenario

De werking van een IMSI-catcher

Beschrijving

Op de website Security.nl, een website van ondernemers in de IT-security, valt in
het volgende bericht van 28 februari 2002 een beeldende (doch onvolledige)
beschrijving van de IMSI-catcher te lezen:
“Criminelen opgelet: wie denkt veilig met zijn vooruitbetaalde mobiele
telefoon duistere zaken te kunnen bespreken omdat de politie toch niet weet
welke telefoon ze moet afluisteren, kan binnenkort van een koude kermis
thuiskomen. De politie beschikt namelijk vanaf volgende week over een nieuw
opsporingsmiddel om gebruikers van mobiele telefoons met een prepaidkaart te kunnen achterhalen. Met behulp van de zogenaamde IMSIcatcher kan de politie het IMSI-nummer van een mobiele telefoon
achterhalen. Telefoonaanbieders kunnen met deze gegevens een
bestandsanalyse uitvoeren om te achterhalen welk telefoonnummer
correspondeert met het IMSI-nummer. Vervolgens kunnen de
opsporingsautoriteiten de mobiele telefoon gericht afluisteren.
Hoe werkt dit nu in de praktijk? Een observatieteam volgt een verdachte,
waarvan wel bekend is dat hij vaak mobiele telefoons gebruikt, maar
waarvan het nummer niet te achterhalen is. Dat kan bijvoorbeeld omdat de
verdachte gebruik maakt van pre-paid telefoonkaarten. Maar het is ook van
toepassing als de verdachte een buitenlands nummer gebruikt dat niet te
achterhalen is. In de toekomst kan de IMSI-catcher trouwens ook ingezet
worden tegen andere vooruitbetaalde communicatie- of mobiele
internetdiensten.
In het busje van het observatieteam staat de IMSI-catcher, bediend door een
technicus van het Korps Landelijke Politiediensten. Als de technicus de IMSIcatcher aanzet doet het apparaat zich voor als een steunzender97 van het
GSM-netwerk. Alle mobiele telefoons in de omgeving van deze
nepsteunzender worden geforceerd om zich te boeken bij deze
nepsteunzender. Zodra de telefoons zich omboeken meldt het ‘netwerk’ dat
het tijdelijke identificatiegetal van de telefoon (Temporary Mobile Subscriber
Identity) niet meer geldig is. De mobiele telefoon meldt zich dan automatisch
opnieuw aan met zijn IMSI-nummer bij de nep-cel. De IMSI-catcher registreert
97

Voetnoot D.A.: Hetgeen hier ‘steunzender’ wordt genoemd heb ik hierboven betiteld als
‘basisstation’. ‘Nepsteunzender’ wordt in de vakliteratuur meestal ‘fake basestation’ of ‘virtual base
station' genoemd. Ik gebruik de term ‘virtueel basisstation’ of ‘gefingeerd basisstation’. Het virtuele
basisstation onderscheidt zich van het echte (‘reële’) basisstation, dat onderdeel is van het gsmnetwerk van de netwerkoperator.
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dit IMSI-nummer. Nadat dit is gebeurd zet de technicus het apparaat weer
uit. De telefoon meldt zich opnieuw aan, nu bij het echte netwerk. De
gebruiker van de telefoon merkt - als het goed is - niets van de grote
wisseltruc die toegepast is. Vervolgens moet het observatieteam nog twee
tijdstippen en locaties vastleggen waarop de verdachte zijn mobiele telefoon
gebruikt.
De opsporingsdienst beschikt nu over het IMSI-nummer van de mobiele
telefoon waarmee de verdachte belt, het tijdstip waarop gebeld is en de
locatie waar gebeld is. Vervolgens worden de telefoonaanbieders benaderd.
In de databestanden van de telefoonaanbieder is opgeslagen welk
telefoonnummer bij welk IMSI hoort. Door met de gegevens van de
opsporingsambtenaar de databestanden te doorploegen, kan de
telefoonaanbieder het nummer van de gebruikte mobiele telefoon
achterhalen.98 Nu is het voor de opsporingsdiensten mogelijk om de mobiele
telefoon direct af te luisteren en de verkeersgegevens van de mobiele
telefoon op te vragen.”99
De hier bedoelde IMSI-catcher100 betreft meer specifiek de GA900, ontwikkeld door
ingenieurs Rainer Bott en Joachim Frick van de onderneming Rohde & Schwarz, een
grote Duitse producent van elektronica en telecommunicatie-apparatuur.101 Het
heeft er alle schijn van dat dit apparaat in de jaren negentig uniek was, in die zin

98

Opmerking D.A.: Anders dan dit citaat doet vermoeden, kon een telefoontap krachtens art. 125g
(oud) Sv en op de voet van de Regeling aftappen mobiele telecommunicatie GSM (oud) ook worden
gelast onder vermelding van uitsluitend de IMSI en/of de IMEI, indien bekend.
99 Zie: https://www.security.nl/posting/2835/IMSI-catcher+in+Nederland+ingevoerd.
100 Over de werking van de IMSI-catcher in algemene zin, zie onder meer:
Van den Heuvel, achtergrondrapport, hoofdstuk 9, in dit verband met name p. 11-15;
H. Federrath, Sicherheit mobiler Kommunikation. Schutz in GSM-Netzen, Mobilitätsmanagement und
mehrseitige Sicherheit, Wiesbaden: Springer Fachmedien 1999, p. 80-81;
D. Fox, ‘IMSI Catcher’, Datenschutz und Datensicherheit 1997 (21), p. 539;
D. Fox, ‘Der IMSI Catcher’, Datenschutz und Datensicherheit 2002 (26), p. 212-215;
D. Strobel, IMSI Catcher (Seminararbeit Universität Bochum), 2007;
Th. Mayer, IMSI-catcher Detection System (Master Thesis Freiburg), 2012;
D. Wehrle, Open Source IMSI-catcher (Master-Arbeit Freiburg), 2009.
101 Zie de website van Rohde & Schwarz. Er bestaan overigens varianten van dit product onder de
namen GA090 en GA901, maar dat laat ik in de hoofdtekst onbesproken. Ik geef in de hoofdtekst een
beschrijving van de hier bedoelde IMSI-catcher in de variant met de meest uitgebreide
toepassingsmogelijkheden waarin dit apparaat indertijd verkrijgbaar was (i.e. GA901), zonder me
verder te bekommeren om de exacte productnaam. Zie ook Rohde & Schwarz, tweede antwoordbrief
d.d. 28 augustus 2015, antwoord op vervolgvraag 1.2.1: “De GA900 is de eerste generatie IMSI
catchers die door Rohde & Schwarz is ontwikkeld. Navraag leert dat de GA090 naar alle
waarschijnlijkheid een specifieke variant is van de GA900 waarin niet nader bekende features en
functies zijn uitgeschakeld. Eén en ander hangt hierbij samen met bepalingen in verschillende landen
en omgevingen die zulke beperkingen vereisen om een IMSI catcher te mogen toepassen. Over de
GA090 is niet langer nadere informatie beschikbaar, voor zover bekend is nooit een GA090 in
Nederland verkocht danwel toegepast.”
Over de GA901 meldt de productfolder van de GA900 (BTVE-Eg, 16-03-1995, Rev 1,1): “The IMSIcatcher GA900 can be extended to the GSM/PCN Catcher GA901 at any time. The GA901 contains all
the functions the GA900 features. Additionally, calls going out from MS can be intercepted. Incoming
calls (calls to mobile) cannot be intercepted.”
In essentie bespreek ik dus in de hoofdtekst de GA901-variant.
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dat het destijds als enige apparaat op de markt deze functionaliteit aanbood.102 Of
deze schijn werkelijkheid is, vormt nog steeds onderwerp van debat, en daarop kom
ik terug.
De IMSI-catcher GA900 betreft (betrof) een modificatie van reeds bestaande
meetapparatuur van Rohde & Schwarz.103
De GA900 doet zich voor als basisstation van een gsm-netwerk en dringt zich als
zodanig op aan de actieve gsm-toestellen die zich binnen een bepaalde straal rond
de IMSI-catcher bevinden. Door het uitzenden van een voldoende krachtig
bakensignaal,104 beginnen die actieve gsm-toestellen zich vervolgens aan te melden
bij dit virtuele basisstation. Zij geven daarbij in opdracht van het virtuele
basisstation hun IMSI én IMEI prijs.105

Een test-gsm-toestel is onderdeel van de GA900. Dat test-gsm-toestel bevat een
simkaart met een eigen IMSI, alsmede een eigen IMEI in het randapparaat.106 Door
de aanwezigheid van deze component is de GA900 in staat tot interceptie en
afhandeling van telefoongesprekken die van het ingevangen gsm-toestel uitgaan.

102 Rohde & Schwarz,

tweede antwoordbrief d.d. 28 augustus 2015: “Rohde & Schwarz is volgens onze
visie in die periode pionier geweest op het gebied van IMSI catching.”
103 Zie Van den Heuvel, achtergrondrapport, hoofdstuk 9, p. 17. Ook: Rohde & Schwarz, tweede
antwoordbrief d.d. 28 augustus 2015, antwoorden op vragen 1.6.4 en 1.6.5. Zie ook D. Wehrle, Open
Source IMSI-catcher (Master-Arbeit Freiburg), 2009, p. 41.
104 Te weten een bakensignaal over het ‘broadcast control channel’ (BCCH) dat wat betreft ‘local area
code’ (LAC) afwijkt van dat van het reële basisstation (verdere details niet van belang).
Zie over het BCCH: J.G. van Bosse & F.U. Devetak, Signaling in Telecommunication Networks, Hoboken:
John Wiley & Sons 2007, p. 366-367 en 372-373.
105 Zie Rohde & Schwarz, antwoordbrief d.d. 23 maart 2015, antwoord op vraag 1.5: “In veel gevallen
(zo ook in de GA900) wordt echter actief catchen uitgevoerd waarbij de IMSI catcher zich als “man in
the middle” gedraagt als transparant basisstation die voorts actief de IMSI’s verzamelt binnen een
gedefinieerde omgeving en alle data, inclusief spraak, doorgeeft aan het netwerk.” Zie ook antwoord
op vraag 1.6.
Zie tevens ‘die Beschreibung’ van het procedé “zum Identifizieren des Benutzers eines Mobiltelefons
oder zum Mithören der abgehenden Gespräche” in het ‘Offenlegungsschrift DE 199 20 222 A1’ d.d.
3 mei 1999.
Zie ook het Europees octrooi EP 1051053B1 van Rohde & Schwarz, dat als eerste claim vermeldt:
“Method for identifying a mobile telephone (MS) in a public digital cellular mobile telephony network,
a virtual base station (VBTS) with a test mobile telephone (TMS) connected thereto being operated in
spatial proximity to the mobile telephone (MS), the network base station (BTS1), assigned to the
selected location, having the highest power being used to ascertain, through a cell monitoring by
means of the test mobile telephone (TMS), the list (BA) of all base stations adjacent to the location,
there being selected therefrom a base station (BTS2), which is adjacent to the base station (BTS1) of
highest power assigned to the selected location, and the virtual base station (VBTS) being then
operated on its channel frequency (BCCH) with a power which, at the mobile telephone (MS), is greater
than that of the network base station (BTS1) associated with the location, and with an area code which
differs from the area code (LAC) associated with the location, and the mobile telephone (MS) being
thereby caused to reselect to the virtual base station (VBTS) and exchange its parameters (IMSI, IMEI)
with the latter.”
106 Zie Rohde & Schwarz, tweede antwoordbrief d.d. 28 augustus 2015, antwoord op vraag 1.3.2. Zie
Van den Heuvel, achtergrondrapport, hoofdstuk 9, p. 14.
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De GA900 is dus bij machte om de mobiele gesprekken die tot stand komen indien
met het ingevangen gsm-toestel wordt uitgebeld, te onderscheppen en door te
geleiden aan het gsm-netwerk. Inkomende gesprekken kunnen daarentegen niet
worden onderschept.107
In de communicatie met het ingevangen gsm-toestel kan de GA900 niet overweg
met encryptie.108 Deze hindernis kan worden omzeild doordat de IMSI-catcher als
(virtueel) basisstation beschikt over de mogelijkheid om te bepalen dat de
communicatie met het gsm-toestel onvercijferd verloopt (A5/0).109 Richting het
gsm-netwerk past het test-gsm-toestel van de GA900 wél de gebruikelijke encryptie
toe, overeenkomstig de voorzieningen van het desbetreffende gsm-netwerk.110
Aan verkeersgegevens registreert de operator van het aangewende gsm-netwerk
onder meer (1) de IMSI van de in de GA900 geplaatste simkaart, en (2) de IMEI van
het richting het gsm-netwerk gebruikte test-gsm-toestel dat onderdeel uitmaakt
van de GA900.111

107

Rohde & Schwarz, tweede antwoordbrief d.d. 28 augustus 2015, antwoord op vraag 1.3.1. Zie ook
antwoord op vraag 1.6.1: “Inkomende gesprekken als hier genoemd kunnen niet worden onderschept.
Zelfs als de IMSI van het ingevangen mobiele toestel (de target) wordt gedupliceerd middels cloning,
zelfs dan biedt de GA900 deze functionaliteit niet.”
Zie ook: D. Strobel, IMSI Catcher (Seminararbeit Universität Bochum), 2007: “Since the IMSI Catcher
establishes a regular connection with a SIM, it is not possible to tap more than one phone call at the
same time. It should be also clear, why incoming phone calls cannot be patched through. The
subscriber has no direct connection to the network operator. Hence, he is not approachable for
incoming calls.”
Zie tevens D. Fox, ‘Der IMSI Catcher’, Datenschutz und Datensicherheit 2002 (26), p. 214
(onderstreping mijnerzijds): “Technisch ist jedoch durch vergleichsweise geringe Änderungen in der
Betriebssoftware eine Variante des Geräts möglich, die von einem “gefangenen” Handy abgehende
Gespräche mitschneiden kann.”
De eerste antwoordbrief van Rohde & Schwarz d.d. 23 maart 2015 vermeldt abusievelijk dat ook
inkomende gesprekken konden worden afgeluisterd. Dit abuis is in de tweede antwoordbrief d.d. 28
augustus 2015 expliciet hersteld. Diezelfde vergissing wordt gemaakt in: D. Fox, ‘IMSI Catcher’,
Datenschutz und Datensicherheit 1997 (21), p. 539. Die vergissing herstelde Fox (impliciet) in zijn
artikel uit 2002.
108 Zie Rohde & Schwarz, tweede antwoordbrief d.d. 28 augustus 2015, antwoord op vraag 7.1.2: “De
verbinding tussen het ingevangen toestel en de GA900 is te allen tijde onversleuteld. De GA900
ondersteunt geen A5.1 / A5.2 encryptie aan de zijde van het zelf opgezette netwerk”, en antwoord op
vraag 8.3: “(…) wellicht helpt het u te verklaren dat de GA900 niet in staat is om A5.1 /A5.2
versleuteling te kunnen decrypten.” Er bestaan geen modules die de GA900 alsnog in staat stellen te
decrypten (zie antwoord op vraag 7.1.4). Het product uit 2006 kan dit wél.
109 Zie ook Van den Heuvel, achtergrondrapport, hoofdstuk 9, p. 14. Van den Heuvel wijst op het risico
dat op het display van het ingevangen gsm-toestel de waarschuwing verschijnt dat de versleuteling is
uitgezet. Sommige gsm-toestellen beschikken over die faciliteit.
110 Zie Rohde & Schwarz, tweede antwoordbrief d.d. 28 augustus 2015, antwoord op vraag 1.3.2: “Een
uitgaand gesprek wordt door de IMSI catcher afgehandeld als gesprek zonder encryptie tussen het
toestel en de GA900 en voorts richting het netwerk transparant doorgegeven met gebruikmaking van
de normale netwerkencryptie, indien deze door de providers wordt toegepast. De GA900 beschikt over
een eigen interne SIM kaart die in de basis een eigen onafhankelijk IMSI nummer gebruikt.”
111 Zie Rohde & Schwarz, tweede antwoordbrief d.d. 28 augustus 2015, antwoord op vraag 1.3.3, dat
ik hieronder in de hoofdtekst volledig citeer.
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Meer transparantie112 kan echter worden bereikt door in (het test-gsm-toestel van)
de GA900 een gekloonde simkaart te plaatsen, teneinde zoveel mogelijk de
identiteit van het ingevangen gsm-toestel over te nemen.113 Het maskeren van de
IMEI vindt daarentegen plaats door geregeld te wisselen van randapparaat. Op de
vraag:
“(…) welke netwerkidentiteit werd (…) door de provider geregistreerd? Betrof
dat de netwerkidentiteit van de IMSI-catcher (IMEI) en de daarin geplaatste
SIM-kaart (IMSI)? Of betrof dat de gehele of gedeeltelijke netwerkidentiteit
(de IMSI en IMEI) van het ingevangen mobiele station (het ‘mobieltje’)?”
antwoordde Rohde & Schwarz:
“In beginsel registreert het netwerk de IMSI van de in de GA900 geplaatste
SIM kaart en het IMEI nummer van de richting het netwerk gebruikte mobiele
telefoon die onderdeel uitmaakt van de GA900.
Waar gewenst werd indertijd gebruik gemaakt van zogenoemde SIM cloning
om een maximale transparantie naar het netwerk te garanderen, hiermee
kon dan de identiteit van de target worden aangenomen. SIM cloning is geen
functionaliteit van de GA900 maar betreft een externe oplossing waarover
verschillende diensten konden beschikken, hier heeft Rohde & Schwarz geen
producten voor danwel bemoeienis mee. Het IMEI nummer van de GA900 is
afhankelijk van de toegepaste mobiele telefoon die onderdeel uitmaakt van
het systeem voor communicatie naar het netwerk. In veel gevallen wordt dit
toestel regelmatig gewisseld wanneer anonimiteit naar het netwerk
benodigd is. In geval van SIM cloning kan dus gesproken worden van
nagenoeg volledige transparantie.”114
In antwoord op een soortgelijke vraag deelde Rohde & Schwarz mee:
“Indien een uitgaand telefoongesprek werd gevoerd waarbij de GA900 het
betreffende toestel heeft ingevangen dan worden het IMSI en IMEI nummer
van de GA900 door de netwerkprovider geregistreerd zoals bij 1.3.3. is
112

Met ‘transparantie’ wordt hier bedoeld dat het gebruik van een IMSI-catcher als ‘man in the
middle’ door de andere communicatiepartijen niet wordt opgemerkt, zulks door alle communicatiegegevens over en weer ongewijzigd door te geven. Als volledige transparantie wordt bewerkstelligd,
is de IMSI-catcher als het ware onzichtbaar. Of dat werkelijk zo is, is onderwerp van A. Dabrowski,
N. Pianta e.a., IMSI-Catch Me If You Can: IMSI-Catcher-Catchers, 2014 (internet-publicatie).
113 Ik merk op dat zo’n simkloon nog wel moet kunnen worden vervaardigd. Dat was nou juist voor
andere simkaarten dan Comp128-simkaarten een (tot nu toe onoverkomelijke) barrière. Zie paragraaf
7.3. Zonder simkloon geen transparantie. De CDR’s (verkeersgegevens) laten in dat geval de IMSI en
trouwens ook de IMEI van de GA900 zien.
114 Rohde & Schwarz, tweede antwoordbrief d.d. 28 augustus 2015, antwoord op vraag 1.3.3.
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toegelicht. Praktisch leidt dit tot de volgende mogelijke registraties door de
netwerkprovider:
- IMSI van de eigen SIM kaart in de GA900.
- IMSI van de ingevangen target, in het geval dat de SIM kaart van die target
gecloond is.
- IMEI van het mobiele toestel die onderdeel uitmaakt van de GA900. Deze
mobiele toestellen werden nogal eens gewisseld om anonimiteit te
garanderen.
Overigens is bij gebruik van de eigen IMSI van de GA900 gebruiker doorgaans
nummerblokkering ingeschakeld.”115
Tot zover de werking van de GA900.

Van welke zwakheden in de gsm-beveiliging maakt de IMSI-catcher gebruik?

IMSI-catchers kunnen in beginsel onder meer de volgende manco’s in de beveiliging
van het gsm-verkeer (2G) benutten:
(1).

De authenticatieprocedure is eenzijdig: jegens het gsm-netwerk waarmee
het gsm-toestel contact legt moet het gsm-toestel zijn identiteit bewijzen
met een geslaagde uitvoering van een ‘challenge-response’-procedure. Het
gsm-netwerk hoeft zich op zijn beurt echter niet jegens het gsm-toestel te
bewijzen. “Het is dus mogelijk een toestel verbinding te laten maken met een
nep GSM-netwerk,” aldus Van den Heuvel.116

(2).

De maximale responstijd in de authenticatieprocedure is langer dan
wenselijk. Ten behoeve van de authenticatie van de gebruiker en het
uitwisselen van de sessiesleutel (kc), biedt het gsm-netwerk aan het gsmtoestel zoals gezegd een ‘challenge’ aan. Voor de ‘response’ krijgt het gsm-

115

Rohde & Schwarz, tweede antwoordbrief d.d. 28 augustus 2015, antwoord op vraag 3.6.1. Zie ook
het antwoord op vraag 7.1.1 (onderstreping in het origineel):
“In aansluiting op de antwoorden bij 1.3.3 en 3.6.1 is het volgende van toepassing:
- Bij gebruik van cloning is voor de ontvanger van het telefoongesprek geen onderscheid zichtbaar
tussen een direct gesprek danwel een ingevangen gesprek via de GA900. Dit geeft dus maximale
transparantie.
- Indien geen cloning werd toegepast en dus logischerwijs nummerblokkering van toepassing is dan
kan dit in bepaalde gevallen voor de ontvanger van het telefoongesprek opgemerkt worden als zijnde
afwijkend van een normale situatie waarin nummerherkenning is ingeschakeld.
- Door de netwerkprovider kan mogelijk worden vastgesteld dat een IMSI catcher actief is op basis van
het IMEI nummer ervan, al is dit niet erg waarschijnlijk.”
116 Van den Heuvel, achtergrondrapport, hoofdstuk 7, p. 10 en p. 25, alsook hoofdstuk 9, p. 9-10, en
p. 21. Terzijde, een aanval op de vertrouwelijkheid van de communicatie waarbij dataverkeer tussen
twee partijen wordt onderschept en doorgegeven door zich als het ware ‘tussen’ de twee
communicerende partijen in te positioneren, wordt in de cryptologie een ‘man-in-the-middle attack’
genoemd.

526
Onderdeel 7. Manipulatiescenario’s in het domein van de mobiele telecommunicatie

Conclusie inzake 11-02065 H

toestel zodanig veel tijd ter beschikking gesteld dat de ‘challenge’ intussen
kan worden doorgestuurd naar een door een IMSI-catcher ingevangen gsmtoestel. De IMSI-catcher geeft vervolgens de van het gsm-toestel ontfutselde
‘response’ door aan het gsm-netwerk, waarna de authenticatie-procedure
succesvol kan worden voltooid.117
(3).

Het gsm-netwerk bepaalt welk niveau van encryptie op de spraakverbinding
wordt toegepast. Het gsm-toestel heeft op deze keuze geen invloed. Het is
dus mogelijk om vanaf het gsm-netwerk – of een virtueel basisstation – het
beveiligingsniveau van de radioverbinding aan te passen (van A5/1 naar het
zwakkere A5/2) of geheel uit te schakelen (A5/0).118

De wettelijke grondslag

Met de inwerkingtreding van de Telecommunicatiewet op 15 december 1998,
vormden de artikelen 3.10, vierde lid, onderdeel a, (oud) en 13.4, tweede lid, (oud)
van de Telecommunicatiewet119 een wettelijk kader voor de exploitatie van de
117

Deze kwetsbaarheid is voor de herzieningszaak niet relevant. Zie Van den Heuvel, achtergrondrapport, hoofdstuk 7, p. 25, en hoofdstuk 9, p. 9-10 en p. 22. De GA900 beschikte niet over deze
modaliteit, zoals ook Van den Heuvel opmerkt. De opvolgende productlijn van Rohde & Schwarz uit
2006 daarentegen wél. Zie ter bevestiging van die conclusie Rohde & Schwarz, tweede antwoordbrief
d.d. 28 augustus 2015, antwoord op vraag 8.3 (onderstreping mijnerzijds):
“Wij kunnen slechts bevestigen dat de producten van Cellxion alsook MMI en Rohde & Schwarz zijn
ontwikkeld voor gelijkwaardige toepassingen. Toevoeging van genoemde spraakversleuteling en
doorgeleiden van challenge response kunnen inderdaad als innovatie aangemerkt worden.”
Die innovatie betrof voor de goede orde de producten van Cellxion en MMI, en dus niet de GA900.
Zie voor de verschillende generaties IMSI-catchers van Rohde & Schwarz: Van den Heuvel,
achtergrondrapport, hoofdstuk 9, p. 22.
118 H. Federrath, Sicherheit mobiler Kommunikation. Schutz in GSM-Netzen, Mobilitätsmanagement
und mehrseitige Sicherheit, Wiesbaden: Springer Fachmedien 1999, p. 55.
Van den Heuvel omschrijft deze constatering als volgt in zijn achtergrondrapport, hoofdstuk 7, p. 25:
“Het netwerk bepaalt welk niveau van encryptie op de spraakverbinding wordt toegepast. Het toestel
heeft op deze keuze geen invloed. Het is dus mogelijk vanaf het netwerk of een fake base station het
beveiligingsniveau van de verbinding aan te passen of geheel uit te schakelen. Ook van deze zwakte
maakt de IMSI-catcher gebruik.”
Zie bovendien Van den Heuvel, achtergrondrapport, hoofdstuk 7, p 13, en hoofdstuk 9, p. 9-10 en
p. 22.
Wikipedia vat de eerste en de derde zwakheid als volgt samen: “The GSM specification requires the
handset to authenticate to the network, but does not require the network to authenticate to the
handset. This well-known security hole is exploited by an IMSI catcher. The IMSI catcher masquerades
as a base station and logs the IMSI numbers of all the mobile stations in the area, as they attempt to
attach to the IMSI-catcher. It allows forcing the mobile phone connected to it to use no call encryption
(A5/0 mode) or to use easily breakable encryption (A5/1 or A5/2 mode), making the call data easy to
intercept and convert to audio.”
119 Deze bepalingen luidden bij inwerkingtreding van de Telecommunicatiewet voor zover relevant:
Art. 3.10 [gebruik actieve scanapparatuur, D.A.]:
“1. Onze Minister kan, in overeenstemming met Onze Minister van Justitie, toestemming geven tot
een gebruik van de frequentieruimte dat afwijkt van het bepaalde bij of krachtens dit hoofdstuk,
wanneer dit noodzakelijk is ter beëindiging van strafbaar gedrag jegens een persoon. [Denk aan
ontvoeringen en gijzelingen, D.A.]
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IMSI-catcher.

De

IMSI-catcher

wordt

namelijk

beschouwd

als

een

radiozendapparaat dat afwijkend gebruik maakt van de frequentieruimte en het
reguliere gebruik van de frequentieruimte verstoort.120 Met de inwerkingtreding op
1 september 2001 van de artikelen 126na (oud) en 126ua (oud) verankerde het

2. Onze Minister kan, in overeenstemming met Onze Minister van Binnenlandse Zaken, toestemming
geven tot een gebruik van de frequentieruimte dat afwijkt van het bepaalde bij of krachtens dit
hoofdstuk, wanneer dit noodzakelijk is in het belang van de veiligheid van de staat.
3. In overeenstemming met Onze Minister van Justitie onderscheidenlijk Onze Minister van
Binnenlandse Zaken, kan bij ministeriële regeling van het toestemmingsvereiste, bedoeld in het eerste
of tweede lid, vrijstelling worden verleend onder bij die regeling te stellen voorschriften.
4. In afwijking van het eerste lid is gebruik van frequentieruimte dat afwijkt van het bepaalde bij of
krachtens dit hoofdstuk eveneens mogelijk wanneer dit nodig is teneinde toepassing te kunnen geven
aan de strafvorderlijke bevoegdheden tot het onderzoek van telecommunicatie, mits:
a. dit gebruik plaatsvindt met behulp van apparatuur die voldoet aan bij algemene maatregel van
bestuur te stellen eisen en door bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen ambtenaren;
b. daartoe een last wordt verstrekt door een tot het onderzoek van telecommunicatie bevoegde
autoriteit, en
c. dit plaatsvindt met het doel de informatie, bedoeld in artikel 13.4, eerste lid, onderscheidenlijk artikel
13.4, tweede lid, te achterhalen en onverkorte toepassing van artikel 13.4 onvoldoende het belang van
de strafvordering dient.”
Art. 13.4 [bestandsanalyse, D.A.]:
“1. Aanbieders van openbare telecommunicatienetwerken en openbare telecommunicatiediensten
zijn verplicht aan de autoriteiten de informatie te verstrekken die noodzakelijk is om die autoriteiten
in staat te stellen de bij de wet in het belang van de strafvordering of in het belang van de veiligheid
van de staat geregelde bevoegdheden tot het aftappen of opnemen van telecommunicatie, dan wel
tot het vorderen van gegevens ter zake van alle verkeer dat over een openbaar
telecommunicatienetwerk, dan wel met gebruikmaking van openbare telecommunicatiediensten,
plaatsvindt, te kunnen uitoefenen. Deze verplichting omvat in ieder geval het desgevraagd aan de
autoriteiten meedelen van het aan een gebruiker verleende nummer en de door hem afgenomen
openbare telecommunicatiedienst, en het desgevraagd aan de autoriteiten meedelen van de bij een
nummer behorende naam-, adres-, postcode- en woonplaatsgegevens.
2. Indien de in het eerste lid bedoelde informatie niet bij de aanbieders van openbare
telecommunicatienetwerken en openbare telecommunicatiediensten bekend is, zijn zij verplicht de
informatie te achterhalen en te verstrekken op een bij algemene maatregel van bestuur te bepalen
wijze. Teneinde aan deze verplichting te kunnen voldoen, bewaren de aanbieders de daartoe
benodigde, bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen gegevens, voor een termijn van drie
maanden, nadat de gegevens voor het eerst zijn verwerkt.
3. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld met betrekking tot de wijze van
verstrekking van de informatie, bedoeld in het eerste lid, en de wijze waarop daartoe de gegevens
beschikbaar worden gehouden.”
De algemene maatregel van bestuur waarmee uitvoering werd gegeven aan het derde lid van art. 13.4
betreft het Besluit van 26 januari 2000, houdende regels voor de verstrekking van gegevens door
aanbieders van openbare telecommunicatienetwerken en -diensten met het oog op het onderzoek
van telecommunicatie (Besluit verstrekking gegevens telecommunicatie), Stb. 2000, 71.
120 Zie Kamerstukken II 1996/97, 25 533, nr. 3, p. 84: “In bijzondere gevallen kan het nodig zijn dat
radiozendapparaten worden gebruikt waarmee bewust het gebruik van bepaalde frequentieruimte
wordt gestoord teneinde bijvoorbeeld gijzelingen of ontvoeringen te beëindigen. Bij de huidige stand
van de techniek kan worden gedacht aan radiozendapparaten waarmee de mobiele telefonie binnen
het bereik van een GSM-basisstation (een territoir in de orde van grootte van enige vierkante
kilometers) wordt gestoord teneinde de identiteit van een gebruiker van mobiele randapparatuur vast
te stellen. Met dergelijke apparaten kan via radiogolven aan de randapparatuur van een GSM-net voor
mobiele telefonie een impuls worden gegeven waardoor de zogenaamde IMSI (International Mobile
Subscriber Identity) wordt gegenereerd en vervolgens door ontvangstapparatuur wordt afgelezen. Dit
kan nuttig zijn om vervolgens een telefoontap te plaatsen. Deze apparaten worden daarom IMSIcatcher genoemd.”
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Wetboek van Strafvordering bevoegdheden die correspondeerden met de
genoemde bepalingen van de Telecommunicatiewet.121
Op 1 maart 2002 trad het Besluit bijzondere vergaring nummergegevens
telecommunicatie in werking.122 Dit besluit gaf een uitwerking van de genoemde
bepalingen van de Telecommunicatiewet. Pas vanaf dat moment had het
strafvorderlijk gebruik van de IMSI-catcher een volwaardige wettelijke grondslag,
met dien verstande dat de IMSI-catcher uitsluitend mocht worden aangewend
teneinde nummergegevens te vergaren. “Indien de apparatuur is voorzien van een
inrichting die het, al dan niet in combinatie met het selectieproces, bedoeld onder
a, mogelijk maakt om telecommunicatie af te luisteren of op te nemen, dient deze
inrichting uitgeschakeld en vergrendeld te zijn,” dicteerde art 2, eerste lid, aanhef
en onder c van dat besluit. Met de IMSI-catcher mocht niet worden afgeluisterd.
Daarvoor moesten de geëigende wettelijke wegen worden bewandeld.

De praktijk

De vraag is nog wel vanaf wanneer de GA900 door de Nederlandse politie en/of de
Nederlandse inlichtingendiensten feitelijk in gebruik is genomen. In het citaat bij
aanvang van deze paragraaf kan worden gelezen dat de politie niet eerder dan met
ingang van 1 maart 2002 is overgegaan tot het aanwenden van deze technologie in
een strafvorderlijke context, gelijk met de inwerkingtreding van het genoemde
besluit.123 Ik heb op zichzelf geen aanleiding om aan de juistheid van deze
informatie te twijfelen. Dit sluit echter niet uit dat enige politie- of
inlichtingendienst op een eerder moment dan in het jaar 2002 kon beschikken over
een exemplaar van dit apparaat. Voor het gebruik van dit radiozendapparaat met
toestemming van (toen) de minister van Verkeer en Waterstaat – bijvoorbeeld in
situaties van gijzeling – bood art. 3.10, eerste lid, Telecommunicatiewet immers
een wettelijke grondslag sinds 15 december 1998. Hierop was het Besluit
bijzondere vergaring nummergegevens telecommunicatie niet van toepassing.

121

Wet van 5 april 2001 tot wijziging van bepalingen met betrekking tot de verwerking van
persoonsgegevens, Stb. 2001, 180.
122 Besluit van 18 december 2001, houdende regels voor de vergaring van nummergegevens door
middel van afwijkend frequentiegebruik en bestandsanalyse met het oog op het onderzoek van
telecommunicatie (Besluit bijzondere vergaring nummergegevens telecommunicatie), Stb. 2002, 31.
123 Ook: Netkwesties d.d. 8 maart 2002: http://www.netkwesties.nl/editie32/artikel1.html.
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De GA900 was beslist niet goedkoop. Fox maakt in 2002 melding van een bedrag
van 200.000 tot 300.000 euro.124 Niet dat men voor dat bedrag met de GA900
zorgeloos uit de voeten kon.125 Het gebruik van een IMSI-catcher kan namelijk
leiden tot verstoringen van het gsm-netwerk.126 Ook de betaling van de belkosten
leverde naar verluidt hevige discussie op tussen de politie en de
netwerkoperators.127

“Scenario 3”

Het rapport van 23 december 2014

Van de Ven draagt in zijn rapport van 23 december 2014 de IMSI-catcher voor als
cruciaal bestanddeel van een scenario van manipulatie.128 In dit scenario kan met

124

D. Fox, ‘Der IMSI Catcher’, Datenschutz und Datensicherheit 2002 (26), p. 214. Fox bedoelt de
exportversie van de GA900, dat wil zeggen: met afluistermogelijkheid (van uitgaande gesprekken),
kortom: de GA901. Zie ook de Duitse Wikipedia (zonder bronvermelding). Ik kan niet uitsluiten dat het
artikel van Fox (ook) de bron is voor de mededeling in de Duitse Wikipedia. Inmiddels zijn IMSIcatchers vele malen goedkoper en behoort zelfbouw tot de technische mogelijkheden.
125 Zie Netkwesties d.d. 8 maart 2002 (vindplaats hierboven): “Alleen opsporingsambtenaren van de
KLPD mogen de apparatuur bedienen, volgens de minister van Justitie omdat alleen zij over de nodige
expertise beschikken. Het bedienen van de apparatuur, zonder dat er op grote schaal storingen
optreden is moeilijk, de technicus moet constant aan de knop zitten die het vermogen regelt: teveel
vermogen, en telefoons vallen weg over een groot gebied, te weinig vermogen en de boef valt niet op
te sporen.”
De Engelse Wikipedia maakt melding van de volgende problemen waarmee het gebruik van een IMSIcatcher gepaard gaat:
“The assignment of an IMSI catcher has a number of difficulties:
1. It must be ensured that the mobile phone of the observed person is in standby mode and the correct
network operator is found out. Otherwise, for the mobile station, there is no need to log in to the
simulated base station.
2. Depending on the signal strength of the IMSI-catcher, numerous IMSIs can be located. The problem
is to find out the right one.
3. All mobile phones in the catchment area have no access to the network. Incoming and outgoing calls
cannot be patched through for these subscribers. Only the observed person has an indirect connection.
4. There are some disclosing factors. In most cases, the operation cannot be recognized immediately
by the subscriber. But there are a few mobile phones that show a small symbol on the display, e.g. an
exclamation point, if encryption is not used. This "Ciphering Indication Feature" can be suppressed by
the network provider, however, by setting the OFM bit in EFAD on the SIM card. Since the network
access is handled with the SIM/USIM of the IMSI-catcher, the receiver cannot see the number of the
calling party. Of course, this also implies that the tapped calls are not listed in the itemized bill.
5. The assignment near the base station can be difficult, due to the high signal level of the original
base station.”
126 Op het minimaliseren daarvan ziet art. 2, eerste lid, aanhef en onder a (oud) van het Besluit
bijzondere vergaring nummergegevens telecommunicatie.
127 Aldus Van den Heuvel, achtergrondrapport, hoofdstuk 9, p. 23-24.
128 Zie Van de Ven, brief die onder de noemer ‘Verslag van 23 december 2014 van nader onderzoek
naar de mogelijke oorzaken van de op de analoge banden aangetroffen anomaliteiten’ is gevoegd als
bijlage 3 bij Van de Ven, eindrapport d.d. 31 augustus 2015, pdf-pagina’s 125-132 van in totaal 602
pagina’s. Ik noem deze brief hierna steeds: het rapport van 23 december 2014.
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toepassing van dit apparaat, of beter gezegd: noodzakelijkerwijze met “twee
gekoppelde” GA900’s, ongemerkt vervalste gespreksinhoud naar het tapsysteem
worden geleid en aldaar geregistreerd. Ik citeer Van de Ven in zijn meest
uitgebreide toelichting (onderstreping en vetgedrukt in het origineel):
“Op 19 december 2014 heb ik een bezoek gebracht aan het bedrijf Rohde &
Schwarz gevestigd te Nieuwegein.
Aldaar werd ik te woord gestaan door [een medewerker van Rohde &
Schwarz, D.A.].
De [medewerker van Rohde & Schwarz] vertelde mij al 22 jaar werkzaam te
zijn bij de firma Rohde & Schwarz en zeer nauw betrokken te zijn bij alle insen outs van het interceptie-apparaat de IMSI-Catcher (IC), beter bekend als
Virtueel Basisstation.
De IC waarover wij spraken was geënt op het G2 en het G2,5 netwerk. Dit
netwerk wordt gebruikt vanaf 1992 tot heden.129 De IC welke gebruikt wordt
voor het G2 en het G2,5 netwerk heeft het nummer GA 900 gekregen.
Dit apparaat was een basis apparaat. Met dit apparaat was het mogelijk om
de “logging” te zien en “live mee te luisteren” met het gesprek dat onder de
tap stond.
Dit apparaat was, met enige technische kennis, uit te bouwen van een basis
apparaat tot een geavanceerd apparaat. Dit was absoluut niet de bedoeling
van de leverancier.
Op de vraag of het mogelijk is om ongemerkt externe audio middels een
aangepast (geavanceerd) apparaat aan het tapsysteem aan te bieden, is de
[medewerker van Rohde & Schwarz] duidelijk.
Het is mogelijk om opgenomen audio door een technische ingreep in te
voegen in de getapte telefoonlijn.
Door twee IC’s te koppelen is het mogelijk dat er een transparante verbinding
blijft tussen de beller en de gebelde waardoor de IC’s niet zichtbaar worden
op de CDR’s, dit is onder andere te wijten aan de restrictie dat in het JTSprotocol eventuele doorschakelingen niet goed verwerkt worden.
SCENARIO 3
Met behulp van 2 IC's kunnen gesprekken ingevoegd in de getapte
telefoonlijnen.
De verklaring van de fabrikant van de IC alsmede mijn betrokkenheid bij de
ontwikkeling van en ervaring met de IC ondersteunen dit scenario.
Voorts is de fabrikant bereid, onder een beperkt aantal voorwaarden, een
demonstratie van deze mogelijkheid te verzorgen.
(…).

129

Zijdelingse opmerking D.A. Het gsm-netwerk (2G) werd in Nederland in 1994 in werking gesteld.
Zie onderdeel 4 van deze conclusie.
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Conclusie:
Door diverse opleidingen en cursussen welke ik gevolgd heb, mijn
betrokkenheid bij het ontwikkelen van een systeem voor GSM-interceptie én
op basis van de door mij gevoerde gesprekken en de hieruit verkregen
informatie kan ik alleen maar concluderen dat het gebruikte GSM netwerk
(G2 & G2.5)130 “lek” is en daardoor gevoelig is voor manipulatie van het
netwerk (G2 & G2.5) en daardoor ook voor de binnen dat netwerk gevoerde
gesprekken.
Het gevolg van deze conclusie, voornamelijk gebaseerd op “scenario 3”, is
dat het ook mogelijk is dat de telefoongesprekken, zoals deze op de
Magnetisch Optische schijven zijn vastgelegd, wel degelijk gemanipuleerde
informatie kunnen bevatten.”131
Kortom, volgens Van de Ven is het gsm-netwerk “lek” en gevoelig voor manipulatie.
Deze conclusie is naar zijn zeggen voornamelijk gegrond op scenario 3, en dat is wat
ik hier het ‘IMSI-catcher-scenario’ noem. Naar meer specificatie dan “de koppeling
van twee uitgebouwde IC’s” zoekt men in het werk van Van de Ven tevergeefs. De
conclusie inzake het veiligheidslek is kennelijk gestoeld op mededelingen van
Rohde & Schwarz, en op de kennis die Van de Ven op uiteenlopende wijze zelf heeft
opgedaan met het toestel dat door Rohde & Schwarz is ontwikkeld (de GA900).
Het rapport d.d. 23 december 2014 van Van de Ven bevat bovendien het aanbod
om het IMSI-catcher-scenario te demonstreren. Een ‘proof of concept’ is voor de
evaluatie van een manipulatiescenario van wezenlijk belang. Ik meende dat het
noodzakelijk was om voorafgaand aan die demonstratie kennis te verwerven over
de achterliggende technologie, opdat de begeleidingscommissie kon begrijpen wat
ze te zien zou krijgen.132

De mededelingen van Rohde & Schwarz bij brief van 23 maart 2015

130 Opmerking mijnerzijds. Van de Ven spreekt hier over het “gebruikte” gsm-netwerk. Hij doelt daarbij

naar ik aanneem op de gsm-netwerken van PTT Telecom en Libertel waarover de afgetapte mobiele
telecommunicatie tijdens de relevante periode (september 1997 - maart 1998) werd afgewikkeld. Ik
begrijp in dat verband zijn viervoudige verwijzing naar 2.5G echter niet. Daarmee wordt doorgaans
‘General Packet Radio Service’ (GPRS) bedoeld. Deze ‘packet-switched services’ (een supplement op
gsm (2G) bestemd voor versnelde data-overdracht) werden niet eerder dan in 2000/2001 in de gsmnetwerken (2G) geïntroduceerd. Zie voor het jaar van introductie onder meer R.J. Bates, GPRS.
General Packet Radio Service, New York: McGraw-Hill 2004, p. 57, en zie de Engelse Wikipedia onder
het lemma ‘GSM’ (onderdeel: ‘history’).
131 Zie ongenummerde zesde en zevende bladzijden uit: Van de Ven, rapport d.d. 23 december 2014,
gevoegd als bijlage 3 bij Van de Ven, eindrapport d.d. 31 augustus 2015. Zie p. 131 en 132 van het pdfbestand van het eindrapport met bijlagen.
132 Zie het verslag van de bijeenkomst van de begeleidingscommissie van 9 februari 2015.
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Het rapport van Van de Ven d.d. 23 december 2014, waaruit ik zo-even citeerde,
gaf de rechter-commissaris en mij aanleiding Rohde & Schwarz te benaderen met
een reeks van vragen. Hierboven is al melding gemaakt van antwoordbrieven van
Rohde & Schwarz.133 De brief van 23 maart 2015 ving als volgt aan (onderstreping
mijnerzijds):
“Wij achten het van belang u op voorhand het volgende te melden: In uw brief
vinden wij de opmerking dat een gesprek op informele basis heeft
plaatsgevonden met de door u genoemde heer J.W.M. van de Ven. Tijdens dit
informele gesprek is door hem expliciet gesteld dat de zaak geen directe
betrekking heeft op producten van Rohde & Schwarz. Tijdens dit gesprek zijn
derhalve verschillende vragen uitsluitend beantwoord op basis van neutrale
technische beoordeling en theoretische (on)mogelijkheden. In dat gesprek is
reeds aangegeven bij de van toepassing zijnde vragen dat onze oplossing niet
over de vermeende manipulatiemogelijkheden beschikt.”134
Vraag 3.1 luidde:
“Heeft ROHDE & SCHWARZ apparatuur ontwikkeld waarmee een uitgaand
telefoongesprek kan worden gevoerd met gebruik van de IMSI- en IMEIidentiteit van een specifieke mobiele telefoon, en waarbij door deze
apparatuur van ROHDE & SCHWARZ audio wordt verstuurd?”
Daarop deelde Rohde & Schwarz mede (onderstreping in het origineel):
“Neen. De IMSI catcher kan middels de GA900 uitsluitend een door de
subscriber geïnitieerd uitgaand telefoongesprek transparant doorgeven. De
GA900 faciliteert expliciet niet in het versturen van zelf toegevoegde audio,
slechts transparante doorgifte van de oorspronkelijke bron (het mobiele
toestel die actief “gecatcht” is) is mogelijk.”
Naar aanleiding van vraag 3.6 deelde Rohde & Schwarz mede:
“De apparatuur van Rohde & Schwarz in die periode beperkte zich tot
uitsluitend de GA900. Hiermee was transparante doorgifte van gesprekken
mogelijk waarbij meegeluisterd kon worden. Manipulatie van IMSI, IMEI of
audio was geen bestanddeel van deze oplossing.”

133

Beide brieven zijn (mede) ondertekend door de medewerker van Rohde & Schwarz met wie Van
de Ven had gesproken.
134 Rohde & Schwarz eerste antwoordbrief d.d. 23 maart 2015, p. 1.
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Vraag 6 werd door de rechter-commissaris als volgt toegelicht:
“De onderstaande vragen hebben betrekking op de situatie waarin
communicatie wordt geïnitieerd door de beoogde gesprekspartners, waarna
een dubbelgesprek wordt geschakeld. Over het door de gebruikers opgezette
communicatiekanaal wordt een fakegesprek ingekoppeld, terwijl het
authentieke gesprek plaatsvindt via een alternatieve route, zodanig dat het
onopgemerkt blijft voor de authentieke gesprekspartners.”
Daarna luidde vraag 6.3:
“6.3. Mogelijk is voor een dergelijk scenario het gebruik van meer apparaten
vereist. Hoe zijn deze apparaten in zo’n geval onderling gekoppeld?”
Rohde & Schwarz beantwoordde die vraag als volgt:
“De genoemde functionaliteit valt buiten de scope van de GA900 functies, ook
bij koppeling van meerdere systemen. Dergelijke functies door andere
aanbieders zijn ons niet bekend.”
Vraag 7.3 luidde:
“Is het, conceptueel mogelijk indien het audiopad geopend is, om in plaats
van een authentiek gesprek, een geluidsopname over dit audiopad af te
spelen en deze geluidsopname in een tapkamer binnen te leiden?”
Rohde & Schwarz antwoordde:
“Conceptueel is dit mogelijk, echter, dit vereist omvangrijke aanpassingen in
de apparatuur alsook programmatuur. Bij Rohde & Schwarz is geen situatie
bekend waarin dergelijke aanpassingen hebben plaatsgevonden en
daarnaast is de broncode van de bijbehorende software en firmware niet
beschikbaar voor derden. Derhalve lijkt een dergelijke situatie ons uiterst
onwaarschijnlijk.”
Vraag 7.4 luidde:
“Indien een IMSI-Catcher (voorafgaande aan het jaar 2000) de voorziening
voor het openen van het audiopad voor dergelijk “extern” gebruik niet in zich
had, hoe is de IMSI-Catcher (van vóór het jaar 2000) zodanig te modificeren
is dat deze functionaliteit alsnog beschikbaar komt?”
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Daarop antwoordde Rohde & Schwarz:
“Binnen het concept van de GA900 is modificatie uitsluitend mogelijk bij
beschikbaarheid van alle bronnen (soft- en hardware) en zal herontwikkeling
moeten plaatsvinden om de gevraagde functionaliteit te kunnen aanbieden.
Het zou een fundamentele verandering betekenen in de techniek van de
GA900, een dergelijke modificatie kan derhalve uitsluitend door de fabrikant
worden uitgevoerd. Aan de GA900 zijn zulke wijzigingen expliciet nooit
doorgevoerd. De exacte omvang van de nodige modificaties zijn niet te
overzien zonder een diepgaand technisch onderzoek uit te voeren.”
Ten slotte luidde het antwoord op de vraag of Rohde & Schwarz (overeenkomstig
de mededeling van Van de Ven in zijn rapport van 23 december 2014) bereid was
de besproken functionaliteiten te demonstreren:
“Het merendeel van de gestelde vragen vallen buiten het bestek van onze
oplossing uit die tijd en kunnen dus niet gedemonstreerd worden. Verder
beschikken wij niet meer over dit meer dan 15 jaar oude systeem en ontbreekt
ons verdere informatie over het exact gebruikte exemplaar uit uw zaak
evenals opties, omstandigheden etc.”
Aangezien deze mededelingen van Rohde & Schwarz nadere vragen opriepen over
de werking van de IMSI-catcher GA900, alsmede vragen over de (on)verenigbaarheid van deze mededelingen van Rohde & Schwarz enerzijds met de
mededelingen die Van de Ven in zijn rapport van 23 december 2014 aan Rohde &
Schwarz toeschreef anderzijds, is binnen de begeleidingscommissie besloten Rohde
& Schwarz wederom te benaderen met een reeks van vragen.

De mededelingen van Rohde & Schwarz bij brief van 28 augustus 2015

Enkele antwoorden die Rohde & Schwarz verschafte op vele vragen over de werking
van de GA900 heb ik hierboven reeds geïntegreerd in de subparagraaf over dit
onderwerp. Ik concentreer mij thans op de kwestie van de verhouding tussen de
mededelingen

van

Rohde

&

Schwarz

over

de

(on)mogelijkheid

c.q.

(on)waarschijnlijkheid van het IMSI-catcher-scenario enerzijds en de mededelingen
van Van de Ven daarover anderzijds. De derde serie vervolgvragen betreft de
inhoud van het gesprek dat Van de Ven met Rohde & Schwarz heeft gevoerd.
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Vraag 9.3 luidde:
“Betrof het gesprek tussen de [medewerker van Rohde & Schwarz] en Van de
Ven o.a. de door uw bedrijf in de jaren ’90 ontwikkelde en op de markt
gebrachte IMSI-catcher GA900, waarover u in uw brief van 26 februari 2015
reeds diverse vragen beantwoordde?”
Het antwoord van Rohde & Schwarz op vraag 9.3 luidde:
“Het gesprek betrof inderdaad onder andere de GA900.”
Vraag 9.4 luidde:
“Heeft Van de Ven met de [medewerker van Rohde & Schwarz] gesproken
over het fenomeen van gemodificeerde IMSI-catchers die in dezelfde jaren ’90
(volledig buiten Rohde & Schwarz om) op de markt zouden zijn gekomen, te
weten IMSI-catchers waarmee niet alleen GSM-gesprekken mobiel konden
worden opgevangen, maar waarmee ook zelf ingebrachte gesprekken
konden worden doorgestuurd naar de tapkamer als waren ze afkomstig van
een specifieke afgetapte mobiele station?”
Het antwoord van Rohde & Schwarz luidde:
“Ja.”
Vraag 9.5 luidde:
“Heeft Van de Ven met de [medewerker van Rohde & Schwarz] besproken
dat het met de juiste kennis van het GSM-systeem en van de werking van een
IMSI-catcher technisch mogelijk is om een met een IMSI-catcher vergelijkbaar
systeem te ontwerpen, waarmee in eerste instantie een verbinding tussen
een ‘fake’ basisstation en het feitelijke basisstation wordt opgezet om
vervolgens vanaf dat fake basisstation een gesprek in het telefonienetwerk te
injecteren als ware het afkomstig van een specifiek mobiel station? Zo ja, wat
is uw oordeel over deze veronderstelling?”
Het antwoord van Rohde & Schwarz:
“Ja. Ons oordeel is dat het theoretisch mogelijk is om een dergelijk onecht
telefoongesprek in het netwerk te injecteren volgens de methode die u
aangeeft.
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Rohde & Schwarz kan niet verklaren of deze theoretische benadering ook in
de praktijk toepasbaar is; Rohde & Schwarz is volgens onze visie in die periode
pionier geweest op het gebied van IMSI catching, echter, de genoemde
mogelijkheid lag buiten het bereik van onze competentie.”
Vraag 9.6 luidde:
“Weet de [medewerker van Rohde & Schwarz] of dergelijke systemen in de
jaren ’90 op de markt zijn gebracht?”
Het antwoord van Rohde & Schwarz:
“Wij hebben geen informatie over een dergelijk systeem.”
Tot zover de twee antwoordbrieven van Rohde & Schwarz.

Evaluatie

Van de Ven doet in zijn rapport van 23 december 2014 verslag van een gesprek met
Rohde & Schwarz over de door dit bedrijf ontwikkelde IMSI-catcher GA900. Dit
apparaat was volgens Van de Ven “met enige technische kennis” om te bouwen tot
een geavanceerd apparaat waarmee ongemerkt externe audio kon worden
aangeboden aan het tapsysteem. De medewerker van Rohde & Schwarz met wie
Van de Ven had gesproken was daarover, volgens Van de Ven “duidelijk”. Door twee
IMSI-catchers “te koppelen” ontstond een ‘transparante’ verbinding. De verklaring
van de fabrikant van de GA900 ondersteunde het aldus geschetste scenario, zo
schreef Van de Ven. Rohde & Schwarz was zelfs bereid dit scenario te
demonstreren.

De mededelingen die zonder de tussenkomst van Van de Ven van Rohde & Schwarz
zelf zijn verkregen, laten zich niet verenigen met de mededelingen die Van de Ven
in zijn gespreksverslag aan Rohde & Schwarz heeft toegeschreven. In het gesprek
dat Rohde & Schwarz met Van de Ven heeft gevoerd, “is reeds aangegeven (...) dat
onze oplossing niet over de vermeende manipulatie-mogelijkheden beschikt,” zo
deelde Rohde & Schwarz allereerst mede. “De GA900 faciliteert expliciet niet in het
versturen van zelf toegevoegde audio, slechts transparante doorgifte van de
oorspronkelijke bron (het mobiele toestel die actief “gecatcht” is) is mogelijk,” ook
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niet met “gekoppelde” GA900’s, aldus Rohde & Schwarz bij brief van 23 maart 2015.
Volgens deze mededelingen is de GA900 bovendien allerminst met “enige
technische kennis” om te bouwen; daarvoor was in elk geval de beschikking over de
broncode van de bijpassende software alsmede een fundamentele verandering in
de techniek van de GA900 vereist. “Een dergelijke modificatie kan derhalve
uitsluitend door de fabrikant worden uitgevoerd. Aan de GA900 zijn zulke
wijzigingen expliciet nooit doorgevoerd,” aldus Rohde & Schwarz, die het bestaan
van een dergelijke aanpassingen “uiterst onwaarschijnlijk” acht. Er is met Van de
Ven gesproken over de mogelijkheid om met een ‘fake’ basisstation een (vervalst)
gesprek in het gsm-netwerk te “injecteren”, maar dat betrof een “theoretische
mogelijkheid” waarvan onbekend is “of deze theoretische benadering ook in de
praktijk toepasbaar is”. Volgens Rohde & Schwarz was zij “in die periode pionier
geweest op het gebied van IMSI catching, echter, de genoemde mogelijkheid lag
buiten het bereik van onze competentie.”

Rohde & Schwarz is wel bekend met gelijkwaardige toepassingen van andere
producenten (Cellxion en MMI),135 zo blijkt uit het antwoord op vervolgvraag 8.3,
maar over de door Van de Ven bedoelde systemen heeft Rohde & Schwarz “geen
informatie”. De medewerker van Rohde & Schwarz met wie Van de Ven had
gesproken is dus – zo begrijp ik – ondanks dat hij volgens Van de Ven “zeer nauw
betrokken [is] bij alle ins- en outs van het interceptie-apparaat de IMSI-Catcher” niet
bekend met apparaten die in de relevante periode (september 1997 – maart 1998)
de functionaliteit boden als door Van de Ven beschreven. Van de door Van de Ven
geopperde demonstratie (een ‘proof of concept’) is het bij deze stand van zaken
dan ook niet meer gekomen.

Indien de mededelingen van Rohde & Schwarz een juiste weergave zijn van de
inhoud van het gesprek met Van de Ven,136 acht ik het onacceptabel dat daarvan
een zodanig verslag wordt gegeven als te lezen in Van de Ven’s rapport van 23
december 2014. Zijn rapport wijkt in dat geval op essentiële, doorslaggevende
punten af van de werkelijke inhoud van het gesprek met Rohde & Schwarz. Het gaat
in dit herzieningsonderzoek immers niet om theoretische mogelijkheden – nota

135

Die zijn van na de eeuwwisseling. Daarop kom ik terug.
En dat heeft Van de Ven tot op heden ook niet betwist. Ik kom daarop terug onder “Vervolg
“scenario 3”” in deze paragraaf, alwaar ik de reactie d.d. 8 oktober 2015 van Van de Ven bespreek.
136
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bene met de kennis van nu – maar uitsluitend om praktisch werkbare scenario’s
van manipulatie onder de omstandigheden van 1997/98. Die vereisen technologie
die indertijd werkelijk bestond. Juist op die punten zijn de schriftelijke
mededelingen van Rohde & Schwarz heel relevant, doch in tegenspraak met de
uitlatingen die Van de Ven in zijn rapport d.d. 23 december 2014 aan Rohde &
Schwarz toedicht en met de indruk die Van de Ven daardoor wekt.
Een en ander roept ernstige twijfel op over de vraag of in deze en andere
rapportages van Van de Ven accuraat en waarheidsgetrouw verslag wordt gedaan
van zijn onderzoeksbevindingen.137

Hoe nu verder?

Het is niet zo dat Van de Ven naar aanleiding van de antwoordbrieven van Rohde
& Schwarz het IMSI-catcher-scenario heeft laten vallen. In zijn eindrapport van 31
augustus 2015 vat Van de Ven zijn bevindingen als volgt samen (zesde bladzijde,
sub 2):
“In mijn verslag van mijn bezoek aan de firma Rohde & Schwarz (rapport d.d.
23 december 2014, hoofdstuk 1, hier bijgevoegd als bijlage 3) geef ik aan hoe
het mogelijk is om met gebruikmaking van twee IMSI-catcherachtige
systemen een gemanipuleerd gesprek in de tapkamer in te voeren.”
Nog daargelaten dat Van de Ven in dat verslag geenszins heeft aangegeven “hoe
het mogelijk is om (…) een gemanipuleerd gesprek in de tapkamer in te voeren”,
bevat deze samenvatting een zekere tournure. Daar waar Van de Ven in zijn rapport
d.d. 23 december 2014 nog spreekt over de koppeling van twee IMSI-catchers,
evident bedoelende: twee GA900’s van Rohde & Schwarz, heeft hij dat nu
aangepast naar: “twee IMSI-catcherachtige systemen”. Op de vraag welke
systemen dat dan zouden zijn, is blijft Van de Ven het antwoord schuldig.

137

Ik kom hierop terug in paragraaf 12.2, bevattende een evaluatie van de verrichtingen van Van de
Ven binnen het bestek van dit herzieningsonderzoek.
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Vervolg “scenario 3”

Inleiding

Ik liet hierboven zien dat Van de Ven na kennisneming van de brieven van Rohde &
Schwarz het door hem voorgestelde IMSI-catcher-scenario in zijn eindrapport
d.d. 31 augustus 2015 heeft gehandhaafd, slechts onder de mededeling dat het
mogelijk is “om met gebruikmaking van twee IMSI-catcherachtige systemen een
gemanipuleerd gesprek in de tapkamer in te voeren.” In zijn reactie d.d. 8 oktober
2015 op het (achtergrond)rapport van Van den Heuvel, hoofdstukken 7, 8 en 9,
heeft Van de Ven alsnog gereageerd op de brieven van Rohde & Schwarz.138

De argumenten van Van de Ven

Ik loop de reactie van Van de Ven d.d. 8 oktober 2015 op het rapport van Van den
Heuvel langs en voorzie die reactie van commentaar. De cursief weergegeven
citaten zijn telkens afkomstig van Van de Ven. Ik citeer Van de Ven:
“In de hoofdstukken 7, 8 en 9 bespreekt Van den Heuvel de kwetsbaarheden
van het GSM-netwerk. Zijn conclusie is dat het GSM-netwerk goed beveiligd
is en dat afluisteren van het netwerk door de lucht (off-air) niet mogelijk is.
Helaas is deze conclusie niet correct.”
Commentaar mijnerzijds. Deze passage van de hand van Van de Ven betreft een
evident incorrecte weergave van de mededelingen van Van den Heuvel. Van den
Heuvel heeft uitsluitend meegedeeld dat de IMSI-catcher GA900 niet in staat was
om inkomende gesprekken te onderscheppen en af te wikkelen. Die mededeling
van Van den Heuvel is in lijn met hetgeen Rohde & Schwarz daarover heeft
opgemerkt.
Ik vervolg met de onmiddellijk daaropvolgende passage uit de reactie d.d. 8 oktober
2015. Ik citeer Van de Ven:
“Rohde & Schwarz beschrijft in haar brief van 28 augustus 2015 dat hun
uitvoering van de IMSI-catcher onafhankelijk opereert van de IMSI-code op
de SIM-kaart van de tappen mobiele telefoon. De IMSI-catcher is namelijk in

138

Van de Ven, reactie d.d. 8 oktober 2015 op het rapport van Van den Heuvel, p. 7-9.
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staat om het encryptie-algoritme, uit te schakelen. Dat was nu juist een van
de belangrijkste ontwerp-eisen van de IMSI-catcher. Dit heeft tot gevolg dat
het probleem van de A-5.x encryptie omzeild wordt.”
De eerste zin uit dit citaat verdient enige uitleg. Rohde & Schwarz deelde mee dat
de GA900 beschikt over een eigen simkaart in het test-gsm-toestel dat onderdeel
uitmaakt van de GA900. De daarop vastgelegde IMSI betreft dus de ‘eigen’ IMSI van
de GA900, en het is die IMSI die door het gsm-netwerk wordt geregistreerd bij gsmverkeer tussen de GA900 en het gsm-netwerk. Indien deze simkaart echter een
kloon betreft van de simkaart van de verdachte, wordt binnen het gsm-netwerk
uiteraard de (gekloonde) IMSI van de simkaart van de verdachte geregistreerd.
De tweede, derde en vierde zin houden – anders dan het woordje “namelijk”
suggereert – geen enkel verband met de eerste zin. Zij zijn overigens wel correct.
Van den Heuvel heeft trouwens dienovereenkomstig betoogd. Hoewel de IMSIcatcher dus in het gsm-verkeer naar en van het ingevangen gsm-toestel de
encryptie uitschakelt (A5/0), is de IMSI-catcher niet in staat om inkomende
gesprekken te onderscheppen en af te wikkelen, conform de mededelingen van
Rohde & Schwarz (én die van Van den Heuvel).
Onmiddellijk ná de hiervoor geciteerde passage vervolgt Van de Ven met:
“De brief van Rohde & Schwarz van 28 augustus 2015, in antwoord op vragen
van de rechter-commissaris, is voldoende informatief voor het weerleggen
van de stelling van Van den Heuvel op dit punt.”
Het is mij niet duidelijk welke stelling van Van den Heuvel hiermee geacht wordt te
zijn weerlegd. Van den Heuvel heeft in elk geval meermalen laten weten dat de
IMSI-catcher de encryptie van het telecommunicatieverkeer naar en van het
ingevangen gsm-toestel uitschakelt.139 Van “weerleggen” kan dus geen sprake zijn.
Na een citaat uit het antwoord van Rohde & Schwarz op vraag 1.3.2 in de tweede
antwoordbrief d.d. 28 augustus 2015 vervolgt Van de Ven:
“Rohde & Schwarz geeft hier aan dat hun IMSI-catchers in staat zijn de
volgens Van den Heuvel ondoordringbare beveiliging van het GSM-netwerk
139

Zie Van den Heuvel, achtergrondrapport, hoofdstuk 7, p. 13 (nota bene in opvallend rood kader)
en p. 25. Zie bovendien hoofdstuk 9, p. 9-10. Ik citeer uit het laatste: “De drie ontwerpzwaktes van het
GSM-systeem zijn: (…) 2. Het netwerk bepaalt het niveau van encryptie; (…).” Op bladzijde 10
onderaan meldt Van den Heuvel nogmaals uitdrukkelijk dat de IMSI-catcher van deze zwakte gebruik
maakt.
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te doorbreken en de beveiligd door de lucht verzonden gesprekken af te
handelen als ‘gesprekken zonder encryptie’.”
Een voorbeeld van een drogredenering (‘stroman’). Van de Ven geeft Van den
Heuvel onjuist weer, en ‘weerlegt’ vervolgens ‘diens’ standpunt. Heel hoofdstuk 9
uit het achtergrondrapport van Van den Heuvel behandelt ‘interceptie op de airinterface’ en daarin is deze aan Van den Heuvel toegeschreven mededeling niet te
vinden. Verder idem aan het vorige commentaar.
Na het antwoord op vervolgvraag 1.3.3 in de tweede antwoordbrief d.d. 28
augustus 2015 van Rohde & Schwarz te hebben geciteerd, betoogt Van de Ven:
“Rohde & Schwarz beschrijft hier de indertijd door diensten, lees: politie- en
andere diensten, ook wel gebruikte methode van SIM-cloning. Dit was een
externe oplossing waarmee Rohde & Schwarz geen bemoeienis had maar
waarover verschillende diensten beschikten.”
Voor de simklonen waarover verschillende diensten volgens Van de Ven
beschikten, gelden nog immer de (ernstige) handicaps die ik in paragraaf 7.3
hierboven heb beschreven. De mededelingen van Rohde & Schwarz wijzen niet in
een andere richting. Tenzij de politie- of inlichtingendienst informatie over de ki van
de netwerkoperator weet af te dwingen (hetgeen in Nederland bij mijn weten niet
het geval is), stuit de dienst op het probleem dat tot nog toe alleen simkaarten die
zijn geladen met het zwakke Comp128-algoritme kunnen worden gekloond.140
Ik vervolg met Van de Ven:
“Op p. 6 van hoofdstuk 9 beroept Van den Heuvel zich nog op het antwoord
van Rohde & Schwarz op vraag 1.6.1. in dezelfde brief, dat “inkomende
gesprekken als hier genoemd niet kunnen worden onderschept” en dat “de
vraag (1.6.1) derhalve niet relevant is”.141 Van den Heuvel vergeet dat de
betreffende vervolgvraag 1.6.1 van de rechtercommissaris ging over “het
overnemen van de netwerkindentiteit van het ingevangen mobiele station”.
140

Zie voor onderbouwing van die stelling nogmaals de paragrafen 7.2 en 7.3.
Voetnoot mijnerzijds. Voor het leesgemak geef ik hier vraag 1.6.1 en het antwoord weer. Vraag
1.6.1 in de brief van de rechter-commissaris d.d. 13 mei 2015, p. 3-4 luidde:
“De vraag aan u is of voor het afhandelen en meeluisteren van een inkomend telefoongesprek niet nog
een andere functionaliteit noodzakelijk is, te weten: het overnemen van de netwerkidentiteit van het
ingevangen mobiele station, en dit door het doorkoppelen van de ‘challenge-response’ afkomstig van
het GSM-netwerk naar het ingevangen mobiele station?”
Het antwoord van Rohde & Schwarz bij brief d.d. 28 augustus 2015 luidde (p. 3):
“Inkomende gesprekken als hier genoemd kunnen niet worden onderschept. Zelfs als de IMSI van het
ingevangen mobiele toestel (de target) wordt gedupliceerd middels cloning, zelfs dan biedt de GA900
deze functionaliteit niet. De vraag is derhalve niet relevant.”
141
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Dat kan de GA9000 inderdaad niet, zoals Rohde & Schwarz uitvoerig uitlegt.
Zoals gezegd, ving de GA9000 een uitgaand gesprek op middels de voor dat
toestel geldende IMEI en IMSI. Dit gebeurde middels een gekloonde IMEI- en
SIM-kaart waarover diensten indertijd bleken te beschikken.”142
Ik begrijp niet goed wat Van de Ven hiermee wil zeggen. Van den Heuvel citeert in
zijn achtergrondrapport uit het antwoord van Rohde & Schwarz op vraag 1.6.1 uit
de (tweede) antwoordbrief d.d. 28 augustus 2015. Met dat citaat beoogt Van den
Heuvel er kennelijk op te wijzen dat ook bij toepassing van sim-cloning de IMSIcatcher GA900 niet geëigend is om inkomende gesprekken te onderscheppen en af
te wikkelen. Deze mededeling staat op één lijn met hetgeen Rohde & Schwarz
meedeelde.
Ik wil wel toegeven dat het door Rohde & Schwarz gegeven antwoord niet aansloot
op vraag 1.6.1. Vraag 1.6.1 betrof namelijk een vraag naar het ontbreken bij de
GA900 van een functionaliteit die gebruik maakt van zwakheid nummer 2, te weten
voldoende tijd voor het doorgeleiden van de ‘challenge’, resp. teruggeleiden van
de ‘response’.143 Rohde & Schwarz achtte die vraag niet relevant, omdat de GA900
hoe dan ook geen inkomende gesprekken kon onderscheppen. Ondanks dat Rohde
& Schwarz geen sluitend antwoord gaf op vraag 1.6.1,144 is het wél gegeven
antwoord niet onbruikbaar, onbegrijpelijk of onjuist.
Terzijde, anders dan Van de Ven veronderstelt in de laatste zin, beschikt een gsmtoestel geheel niet over een “IMEI-kaart”, laat staan een IMEI-kaart die zich leent
voor klonen. Het is een raadsel hoe hij daarbij komt. Volgens de mededelingen van
Rohde & Schwarz werd de IMEI van de GA900 eventueel gemaskeerd door gebruik
te maken van “wisselende mobiele toestellen”.
142 Van de Ven bedoelt in plaats van “GA9000” telkens (naar ik aanneem): GA900. Hij

heeft in elk geval
nooit op papier betoogd dat Rohde & Schwarz ook nog een IMSI-catcher met typeaanduiding GA9000
heeft geproduceerd.
143 Zie hierboven onder het kopje: “Van welke zwakheden in de gsm-beveiliging maakt de IMSI-catcher
gebruik?”
Zie voorts Van den Heuvel, achtergrondrapport, hoofdstuk 7, p. 25, en Van den Heuvel,
achtergrondrapport, hoofdstuk 9, p. 9-10 en p. 22.
De GA900 beschikte (inderdaad) niet over deze modaliteit, zoals ook Van den Heuvel opmerkt. De
opvolgende productlijn van Rohde & Schwarz uit 2006 daarentegen wél. Zie ter bevestiging Rohde &
Schwarz, tweede antwoordbrief d.d. 28 augustus 2015, antwoord op vraag 8.3 (onderstreping
mijnerzijds): “Wij kunnen slechts bevestigen dat de producten van Cellxion alsook MMI en Rohde &
Schwarz zijn ontwikkeld voor gelijkwaardige toepassingen. Toevoeging van genoemde
spraakversleuteling en doorgeleiden van challenge response kunnen inderdaad als innovatie
aangemerkt worden.” Die innovatie betrof voor de goede orde de producten van Cellxion en MMI, en
dus niet de GA900 van Rohde & Schwarz.
144 Uit de passages in de vorige voetnoot valt op te maken dat ook volgens Rohde & Schwarz de GA900
niet in staat was de ‘challenge’ door te geleiden en zodoende de netwerkidentiteit van het ingevangen
toestel over te nemen.
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Ik vervolg uit Van de Ven’s reactie:
“En dat de netwerkprovider het gebruik van een IMSI-catcher detecteert, acht
Rohde & Schwarz niet erg waarschijnlijk (antwoord 7.1.1). Dit weerspreekt
evenzeer Van den Heuvels conclusie dat de aanwezigheid van een IMSIcatcher door de netwerkprovider zal worden waargenomen.”
Hier verliest Van de Ven de nuance in zowel het antwoord van Rohde & Schwarz als
de mededeling van Van den Heuvel uit het oog.145 Ik vervolg met Van de Ven:
“4. De registratie van de IMSI-catcher operatie leidde tot drie typen van
mogelijke signalering:
a. IMSI van de SIM kaart van de GA9000;
b. IMSI van het target;
c. IMEI van het mobiele toestel dat bij de GA9000 hoort
Waarbij het duidelijk is dat bij gebruik van een gekloonde SIM-kaart optie b.
aan de orde is en middels nummerblokkering optie 3 kon worden
uitgeschakeld.”146
De laatste passage over nummerblokkering, optie 3 en de IMEI van het mobiele
toestel vormt geen adequate weergave van de mededelingen van Rohde &
Schwarz. Nummerherkenning c.q. -blokkering147 betreft trouwens het MSISDN (het
aansluitnummer) en niet de IMEI. De IMEI kan ook bij nummerblokkering gewoon
worden achterhaald.
Van de Ven schrijft verder:

145

Rohde & Schwarz, tweede antwoordbrief d.d. 28 augustus 2015, antwoord op vraag 7.1.1, derde
gedachtestreepje (onderstreping mijnerzijds):
“Door de netwerkprovider kan mogelijk worden vastgesteld dat een IMSI catcher actief is op basis van
het IMEI nummer ervan, al is dit niet erg waarschijnlijk.”
Van den Heuvel, achtergrondrapport, hoofdstuk 9, p. 12 (bij een illustratie van de werking van de
IMSI-catcher):
“De verstoring in het GSM-netwerk is voor de providers wel merkbaar. Ten eerste omdat
netwerkgebruikers in de rode stip zullen klagen dat zij niet kunnen bellen of gebeld worden. Ten
tweede omdat de Base Station Controller (BSC) die het Base Transceiver Station (BTS) aanstuurt in de
cellen P, F, A1 en A2, een afwijkend signaalniveau van de cel F zal registreren op het BTS dat cel P
bedient.”
Deze twee mededelingen van Rohde & Schwarz, respectievelijk van Van den Heuvel weerspreken
elkaar niet.
146 Van de Ven bedoelt in plaats van “GA9000” telkens (naar ik aanneem): GA900. Hij heeft in elk geval
nooit op papier betoogd dat Rohde & Schwarz ook nog een IMSI-catcher met typeaanduiding GA9000
heeft geproduceerd.
147 Dat heet in basaal vakjargon: “Calling Line Identification Restriction. CLIP is supressed.” Alleen de
CLIP, niet de IMEI. Dit is op internet met eenvoudige zoekopdrachten te achterhalen.
Zie voorts: Van den Heuvel, achtergrondrapport, hoofdstuk 6, p. 44.
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“In de brief van 28 augustus 2015 geeft Rohde & Schwarz (bij de
beantwoording van vraag 9.5 en 9.6) ook aan dat het naar haar oordeel
theoretisch mogelijk is om een gemanipuleerd gesprek via het principe van
een IMSI-catcher-achtige oplossing in een interceptie-systeem in te voeren.
Zij heeft echter geen informatie over het in de praktijk functioneren van
dergelijke systemen.”
Van de Ven geeft het standpunt van Rohde & Schwarz hier zodanig selectief weer
dat deze mededeling een onjuiste indruk wekt. Ik herhaal: in het gesprek dat Rohde
& Schwarz met Van de Ven heeft gevoerd, “is reeds aangegeven (...) dat onze
oplossing niet over de vermeende manipulatie-mogelijkheden beschikt,” zo deelde
Rohde & Schwarz allereerst mede. “De GA900 faciliteert expliciet niet in het
versturen van zelf toegevoegde audio, slechts transparante doorgifte van de
oorspronkelijke bron (het mobiele toestel die actief “gecatcht” is) is mogelijk,” ook
niet met “gekoppelde” GA900’s, aldus Rohde & Schwarz bij brief van 23 maart 2015.
Volgens deze mededelingen is de GA900 bovendien allerminst met “enige
technische kennis” om te bouwen; daarvoor was in elk geval de beschikking over de
broncode van de bijpassende software alsmede een fundamentele verandering in
de techniek van de GA900 vereist. “Een dergelijke modificatie kan derhalve
uitsluitend door de fabrikant worden uitgevoerd. Aan de GA900 zijn zulke
wijzigingen expliciet nooit doorgevoerd,” aldus Rohde & Schwarz, die het bestaan
van een dergelijke aanpassingen “uiterst onwaarschijnlijk” acht. Er is met Van de
Ven gesproken over de mogelijkheid om met een ‘fake’ basisstation een (vervalst)
gesprek in het gsm-netwerk te “injecteren”, maar dat betrof een “theoretische
mogelijkheid” waarvan onbekend is “of deze theoretische benadering ook in de
praktijk toepasbaar is”. Volgens Rohde & Schwarz was zij “in die periode pionier
geweest op het gebied van IMSI catching, echter, de genoemde mogelijkheid lag
buiten het bereik van onze competentie.”
De medewerker van Rohde & Schwarz is – zo begrijp ik – ondanks dat hij volgens
Van de Ven “zeer nauw betrokken [is] bij alle ins- en outs van het interceptieapparaat de IMSI-Catcher” niet bekend met apparaten van de concurrentie die in
de relevante periode (september 1997 - maart 1998) de functionaliteit boden als
door Van de Ven beschreven (indien concurrerende producten er in de relevante
periode überhaupt al waren).148

148

Over de concurrentie hieronder meer.
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Van de Ven weerspreekt de versie die Rohde & Schwarz in haar twee brieven heeft
gegeven van de inhoud van het gesprek dat zij begin december 2014 met Van de
Ven voerde niet. Aangenomen dat de mededelingen van Rohde & Schwarz
daarover correct zijn, betekent dit dat Van de Ven in zijn rapport van 23 december
2014 heeft verzuimd om melding te maken van cruciale (hem onwelgevallige)
informatie die hem van de zijde van Rohde & Schwarz was aangereikt.149

Het komt er in het kort op neer dat in de reactie d.d. 8 oktober 2015 van Van de
Ven op de hoofdstukken 7, 8 en 9 van het rapport van Van den Heuvel vrijwel
uitsluitend passages kunnen worden gelezen die als (uiterst) kwestieus zijn te
beschouwen en die niet getuigen van inzicht in de materie.

Andere IMSI-catchers dan de GA900?

Ten slotte nog de belangrijkste, ingekaderde passage uit de reactie d.d. 8 oktober
2015 van Van de Ven:
“Vanuit mijn werkzaamheden (…) is mij bekend, dat vanaf 1996 de
aanpassing om met IMSI-catcher-achtige oplossingen mee te kunnen
luisteren, in Hongarije voorhanden waren. Hierdoor is mogelijk buiten het
zicht van Rohde & Schwarz, deze door haar genoemde theoretische
mogelijkheid in praktijk gebracht. In kleine kring ging het bericht rond dat ook
een Nederlandse politiedienst deze optie gebruikte. Ik weet niet vanaf
wanneer precies deze optie op de Nederlandse markt beschikbaar kwam,
behalve dat dit gebeurde in de periode tussen 1995 en 1998.”
149

In zijn reactie d.d. 8 oktober 2015 heeft Van de Ven hierover ook nog de volgende passage
opgenomen onder de bespreking van het hoofdrapport van Van den Heuvel. Ik citeer Van de Ven
(p. 31):
“Op pagina 4 en 5 herhaalt Van den Heuvel zijn onjuiste voorstelling van zaken over de in de jaren ‘90
op de markt gekomen IMSI-catchers. In mijn commentaar op de hoofdstukken 7, 8 en 9 heb ik aan de
hand van door Rohde & Schwarz verstrekte informatie al uitgebreid laten zien, dat Van den Heuvel op
dit punt de clou mist. De IMSI-catcher zoals in 1993 ontwikkeld en op de markt gebracht, schakelt de
GSM encryptie uit, welke encryptie-implementatie ook is toegepast óf maakt gebruik van een indertijd
bij overheidsdiensten voorhanden ‘gekloonde’ SIM-kaart. Van den Heuvel laat hier niet alleen zien de
werking van de IMSI-catcher niet te begrijpen, maar maakt ook misleidend gebruik van hetgeen Rohde
& Schwarz hierover aan de rechter-commissaris hebben gemeld.”
In de eerste plaats heeft Van den Heuvel de ‘clou’ dus helemaal niet gemist. Van den Heuvel bespreekt
het uitschakelen van de encryptie immers wel degelijk en dat méérmalen, in een enkel geval zelfs rood
omkaderd. Noch heeft Van den Heuvel laten zien de werking van de IMSI-catcher niet te begrijpen
(althans heeft Van de Ven zulks niet aangetoond). Van de Ven beschuldigt hier Van den Heuvel – nota
bene – van misleidend gebruik van hetgeen Rohde & Schwarz aan de rechter-commissaris heeft
gemeld, maar maakt geheel niet duidelijk welke mededelingen van Van den Heuvel niet zouden
stroken met de mededelingen van Rohde & Schwarz.
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In deze laatste conclusie maakt Van de Ven melding van een IMSI-catcher-achtige
oplossing waarmee kon worden “meegeluisterd”. Dat kon de GA900 echter ook al,
zij het uitsluitend van uitgaande gsm-gesprekken.
Niettemin wordt in deze ingekaderde mededeling wel het een en ander
opgeworpen. Van de Ven deelt hierin mee dat er tijdens de relevante periode in
Hongarije een IMSI-catcher voorhanden was die over méér functionaliteiten
beschikte dan de GA900. “Hierdoor is mogelijk buiten het zicht van Rohde &
Schwarz, deze door haar genoemde theoretische mogelijkheid in praktijk gebracht,”
aldus Van de Ven. En hoewel hij dat niet letterlijk zegt, suggereert hij dat met die
‘gemodificeerde’ GA900 het hier bedoelde IMSI-catcher-scenario (“scenario 3”) kon
worden uitgevoerd. Bovendien ging “in kleine kring het bericht rond” dat ook een
Nederlandse politiedienst deze optie gebruikte, terwijl die optie beschikbaar kwam
“in de periode tussen 1995 en 1998”, voegt Van de Ven toe. De suggestie en
mededelingen sluiten naadloos aan bij de these van Van de Ven omtrent de
mogelijkheid van zijn “scenario 3”.
Deze mededelingen worden door Van de Ven geheel niet gestaafd. We moeten het
op zijn gezag aannemen. Ofschoon ik hem bij verscheidene gelegenheden
indringend heb gevraagd zijn mededelingen te onderbouwen, reikt Van de Ven de
aanknopingspunten voor nader onderzoek evenmin aan. Ik ben tijdens het
herzieningsonderzoek niet (ook niet bij toeval) gestuit op ook maar enige
bevestiging ervan.

Allereerst de vraag of er naast Rohde & Schwarz nog andere producenten zijn
(geweest) die apparaten met gelijksoortige functionaliteiten hebben aangeboden.
Onbetwist was Rohde & Schwarz pionier op het gebied van IMSI-catching. In de
vakliteratuur over de IMSI-catcher wordt telkens alleen melding gemaakt van
Rohde & Schwarz als producent, althans voor wat betreft de periode van vóór het
jaar 2000.150
Inmiddels is Rohde & Schwarz geen monopolist meer. MMI Research (thans
onderdeel van Cobham plc) enerzijds en Cellxion Ltd. anderzijds, de laatste met

150

Zie bijvoorbeeld:
D. Fox, ‘IMSI Catcher’, Datenschutz und Datensicherheit 1997 (21), p. 539;
D. Fox, ‘Der IMSI Catcher’, Datenschutz und Datensicherheit 2002 (26), p. 212-215;
D. Strobel, IMSI Catcher (Seminararbeit Universität Bochum), 2007;
Th. Mayer, IMSI-catcher Detection System (Master Thesis Freiburg), 2012.
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toestellen onder de typeaanduidingen DX918 en GX918, bieden (boden)
soortgelijke producten aan.151
Van den Heuvel merkt hierover op:
“Na een beschrijving van het concept van een IMSI-catcher door Hannes
Federrath in zijn boek, “Sicherheit mobiler Kommunikation: Schutz in GSMNetzen, Mobilitätsmanagement und mehrseitige Sicherheit” besloot R&S het
GSM-interceptiesysteem in 1999 alsnog te patenteren.
De titel van het patent luidt: „Verfahren zum Identifizieren des Benutzers
eines Mobiltelefons oder zum Mithören der abgehenden Gespräche“ EP
1051053 B1.
Dit patent wordt door R&S in 2004 gebruikt om de Engelse firma MMI aan te
klagen, met als uitkomst dat het patent wordt gedeeld.
In maart 2009 bevestigt de High Court of Justice de oorspronkelijke
patentclaim in een zaak tegen Cellxion LTD, echter de Court of Appeal
verwerpt op 24 januari 2012 de claim definitief, omdat R&S reeds voor het
indienen van het patent (in 1999) de apparatuur commercieel aanbood.
Uit het patent en de rechtszaken in Engeland valt m.i. af te leiden dat R&S de
enige aanbieder van IMSI-catchers was in de periode voor 2004.”152
Hoewel ik heb gezocht, kan ik geen informatie vinden over het moment waarop
deze andere systemen dan die van Rohde & Schwarz voor het eerst werden
aangeboden. Ik heb op zichzelf geen aanleiding om te twijfelen aan de conclusie
van Van den Heuvel. Van de Ven heeft die conclusie in zijn rapportages in elk geval
niet betwist of bestreden. Als ik Van de Ven echter goed begrijp, betreft de door
hem bedoelde ‘gemodificeerde’ IMSI-catcher géén ander product dan de GA900,
doch een aanpassing (“modificatie”) van de GA900, zulks (naar zijn zeggen) “buiten
de bedoeling” van Rohde & Schwarz om.
Voor het bestaan daarvan draagt hij echter, zoals gezegd, geen ondersteuning aan.
Bovendien verhouden zijn beweringen omtrent een modificatie van de GA900 zich
zeer slecht met de uitspraken van Rohde & Schwarz dienaangaande. Ik herhaal:
volgens de mededelingen van Rohde & Schwarz (bij brief van 23 maart 2015) is de
GA900 niet met “enige technische kennis” om te bouwen; daarvoor was in elk geval
de beschikking over de broncode van de bijpassende software alsmede een
fundamentele verandering in de techniek van de GA900 vereist. “Een dergelijke

151

Tegenwoordig zijn IMSI-catchers tegen geringere kosten zelf te bouwen. Zie o.a. D. Wehrle, Open
Source IMSI-catcher (Master-Arbeit Freiburg), 2009.
152 Van den Heuvel, achtergrondrapport, hoofdstuk 9, p. 19 en 20. De genoemde patenten en
uitspraken zijn op internet met voor de hand liggende zoektermen te vinden. Naar de patenten van
Rohde & Schwarz heb ik hierboven reeds verwezen.
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modificatie kan derhalve uitsluitend door de fabrikant worden uitgevoerd. Aan de
GA900 zijn zulke wijzigingen expliciet nooit doorgevoerd,” aldus Rohde & Schwarz,
die het bestaan van een dergelijke aanpassingen “uiterst onwaarschijnlijk” acht.
Er is met Van de Ven gesproken, zo erkende Rohde & Schwarz, over de mogelijkheid
om met een ‘fake’ basisstation een (vervalst) gesprek in het gsm-netwerk te
“injecteren”, maar dat betrof een “theoretische mogelijkheid” waarvan onbekend
is “of deze theoretische benadering ook in de praktijk toepasbaar is”. Volgens Rohde
& Schwarz was zij “in die periode pionier geweest op het gebied van IMSI catching,
echter, de genoemde mogelijkheid lag buiten het bereik van onze competentie.”
Ik heb bovendien geen enkele aanwijzing gevonden voor de stelling van Van de Ven
dat deze uit Hongarije afkomstige optie, als die al zou bestaan, in Nederland
beschikbaar is gekomen.
Evenals Rohde & Schwarz, acht ik op grond hiervan het bestaan van een
‘gemodificeerde’ IMSI-catcher als door Van de Ven bedoeld, in gebruik in
Nederland voorafgaande aan of gedurende de relevante periode (d.w.z. vóór 1999),
zeer onwaarschijnlijk.

Ik laat de kwestie nu rusten en vang aan met de bespreking van mijn ‘werkbezoek’
aan de MIVD en de bevraging van Jaspers (PIDS). Beide zijn in de tijd gelegen vóór
de voltooiing van de rapportages van Van den Heuvel en Van de Ven.

De MIVD

Inleiding

Op de bijeenkomst van de begeleidingscommissie van 5 december 2014 is aan de
orde gekomen dat ik mij voor het verkrijgen van informatie zou wenden tot de
MIVD.153 Aanleiding gaven mededelingen van Van de Ven waaruit ik opmaakte dat
de MIVD op basis van eigen onderzoek en/of ervaringen wetenschap zou (kunnen)
hebben van scenario’s van manipulatie met behulp van IMSI-catchers en/of
simkaart-klonen. Ik achtte het voor de evaluatie van een of meer
manipulatiescenario’s van groot belang om kennis te nemen van een dergelijk

153

Zie het verslag van de bijeenkomst van de begeleidingscommissie van 5 december 2014.
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‘proof of concept’. Van de Ven vermoedde echter dat hij zelf medewerkers van de
MIVD op dat punt “niet aan de praat” zou krijgen. Binnen de commissie vatte de
gedachte post dat het mij wellicht wel zou lukken.

Het heeft veel voeten in de aarde gehad, maar het is mij eind januari 2015
uiteindelijk gelukt om in persoon uitgebreid te spreken met medewerkers van de
MIVD met langjarige ervaring. Ik heb hun toegezegd niet tot in detail verslag te
doen van hun mededelingen, noch hun namen te vermelden. Bovendien was ik
slechts als enige welkom in het gebouw van de MIVD.

Een belangrijk punt vooraf: de MIVD heeft geen enkele bemoeienis gehad met de
zaak Baybaşin, en dat is ook niet op enig moment door de verdediging c.q. Van de
Ven gesteld of gesuggereerd. Het ging mij in dit gesprek dus uitsluitend om het
vergaren van informatie over manipulatiescenario’s in het algemeen. Ook indien
slechts op hypothetisch niveau met mij zou kunnen worden ‘meegedacht’ was ik
geholpen, zo had ik de MIVD vooraf kenbaar gemaakt.
Een tweede belangrijk punt betreft het volgende. Voorafgaande aan het gesprek
met de MIVD heb ik de beschikking had gekregen over documentatie over
verrichtingen van de MIVD omtrent de inhoud waarvan ik de MIVD onwetend had
gelaten.

Het gesprek met de MIVD

Zonder dat ik aanvankelijk veel vragen hoefde te stellen werd mij in dit gesprek
onder meer verteld over een onderzoeksproject van de MIVD naar de
mogelijkheden van onderschepping van telecommunicatie over het gsm-netwerk
dat in Nederland medio jaren negentig onder constructie was. Binnen het bestek
van dat onderzoek heeft Rohde & Schwarz het concept van de IMSI-catcher met
afluistermogelijkheden ontwikkeld. Aan het slot van het onderzoek van de MIVD is
daarvan een prototype getest. Dat apparaat (de latere GA900) deed wat het moest
doen, meer niet.154 Er is binnen dat onderzoek geen manipulatiescenario getest,
noch is daarover als bijkomstig resultaat ook maar iets bekend geworden. Het
onderzoeksproject is beëindigd en de resultaten zijn overgedragen.
154

De beschrijving daarvan stemde nauwkeurig overeen met hetgeen ik hierboven heb vermeld over
de werking van de IMSI-catcher GA900.
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Ik heb met de MIVD-medewerkers diverse manipulatiescenario’s doorgenomen
(zoals die met het gebruik van IMSI-catchers en simklonen), maar van
experimenteel onderzoek daarnaar c.q. van de daadwerkelijke toepassing ervan
hadden de medewerkers van de MIVD geen weet. Voor dergelijk onderzoek was
ook geen interesse, aangezien de MIVD tot taak heeft om informatie te vergaren,
niet te vervaardigen, zo werd mij door hen benadrukt. Voor medewerkers die
informatie vervalsen was binnen de dienst geen ruimte.

Ik hecht eraan op dit moment op te merken dat behoudens de mededelingen van
Van de Ven, er tijdens het herzieningsonderzoek geen enkele informatie (schriftelijk
of mondeling) tot mij is gekomen die onverenigbaar is met hetgeen mij door de
medewerkers van de MIVD werd ontvouwd over de verrichtingen van de MIVD in
dit verband. Sterker nog, voor zover de mededelingen van de MIVD betrekking
hadden op het onderwerp van de documentatie waarover ik voorafgaande aan het
gesprek de beschikking had gekregen en omtrent de inhoud waarvan ik de MIVD
niet had geïnformeerd, stemden de mededelingen van de MIVD naadloos overeen
met de inhoud van die documentatie.

‘Associërend’ over hypothetische scenario’s van manipulatie deelde een van de
medewerkers (met een technische achtergrond) mij desgevraagd en met opgave
van redenen mede dat sommige manipulatiescenario’s wellicht theoretisch
mogelijk waren, maar dan nog steeds (zeer) onwaarschijnlijk.

Op de bijeenkomst van de begeleidingscommissie van 9 februari 2015 heb ik de
begeleidingscommissie globaal geïnformeerd over dit gesprek met de MIVD. Ik heb
daarbij meegedeeld dat ik geen bevestiging heb gekregen van bekendheid van de
zijde van de MIVD met het bestaan van een praktische werkbaar scenario van
manipulatie als door Van de Ven bedoeld.155 Voor mij hield het ‘MIVD-traject’ toen
op.

155

Zie het verslag van die bijeenkomst, onder 10.
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Informant X4

In een rapport van 29 januari 2015, dat door de raadsvrouw als bijlage is gevoegd
bij haar eerste aanvulling op het herzieningsverzoek d.d. 26 februari 2015, doen
Derksen & Grünwald de volgende mededeling:
“Het ideaal door de werkelijkheid beschaamd
Ook op dit punt heeft het er veel van dat de werkelijkheid het ideaal heeft
beschaamd. Er zijn namelijk verschillende redenen om te denken dat er ook
daadwerkelijk gemanipuleerd werd.
(1) AG Aben is recentelijk benaderd door een persoon (laten we hem X4
noemen) die vroeger bij de MIVD gewerkt heeft. X4 heeft uit de doeken
gedaan, niet alleen dat er vroeger in die dienst telefoongesprekken
gemanipuleerd werden, maar ook hoe die manipulaties in hun werk gingen.
Een van ons heeft dit ook van X4 zelf vernomen. Gemanipuleerde gesprekken
of delen van gesprekken konden volgens hem van buiten in het systeem
worden toegevoegd. Woorden en zinnen konden worden toegevoegd of, zo
nodig, weggehaald. Naast de IMSI-catcher noemde hij nog twee andere
manieren van manipuleren: via het klonen van de SIM-kaart en via het
verzenden van een reeds gemanipuleerde tap door een modem.
(2) X4 heeft aangeboden dat ex-collega's zijn verhaal zouden bevestigen.
Tegenover één van ons vertelde hij dat hij reeds enkele ex-collega's bereid
had gevonden om onder ede zo'n verklaring af te leggen.
(3) (…).
(4) (…).
Hiermee lijkt het existentiebewijs geleverd dat er ook in Nederland taps zijn
gemanipuleerd.”156
Laat ik vooropstellen dat informant X4 als zodanig uitsluitend afkomstig is van
Derksen & Grünwald. Behoudens Van de Ven is er in dit herzieningsonderzoek
niemand die mij heeft benaderd met soortgelijke mededelingen als die in deze
passage worden toegeschreven aan X4. Géén van de collega’s van X4 heeft mij
benaderd met de mededeling dat hij of zij bereid is om (ook) “zo’n verklaring” af te
leggen. Ik heb ze evenmin op eigen initiatief gesproken, en ik ken überhaupt geen
namen. Kortom, indien en voor zover uit deze passage uit het werk van Derksen &
Grünwald zou kunnen worden begrepen dat iemand anders dan Van de Ven jegens
mij dergelijke uitlatingen over de mogelijkheid van manipuleren heeft gedaan, en

156

Derksen & Grünwald, De stand van zaken: een overzicht in termen van likelihoods gebaseerd op
de definitieve metingen van Van de Ven uit zijn rapport van 5 december 2014, d.d. 29 januari 2015,
p. 9, tevens gevoegd als bijlage 75 bij het (eerste) aanvullend herzieningsverzoek van 26 februari 2015.
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daardoor de mededelingen van Van de Ven omtrent het kloonscenario, het IMSIcatcher-scenario en het (hierna nog te bespreken) modemscenario steun vinden in
soortgelijke verklaringen van enig ander individu (te weten “X4”) dan Van de Ven
zelf, is deze passage van de hand van Derksen & Grünwald onwaar.

Het PIDS

Van de Ven verwees mij bij gelegenheid van de bijeenkomst van de
begeleidingscommissie van 9 februari 2015 vervolgens naar de reeds genoemde
ir. Jaspers van het PIDS.157 Het onderzoeksproject van de IMSI-catcher was
(mogelijk) overgedragen aan het PIDS, zo begreep ik van hem. Mede om die reden
is Jaspers bij brief van de rechter-commissaris van 20 juli 2015 benaderd met
vragen. In zijn antwoordbrief van 20 augustus 2015 gaf Jaspers te kennen op de
hoogte te zijn van een aantal functionaliteiten van IMSI-catchers.158

Vraag 53 luidde:
“Heeft de MIVD of heeft andere veiligheidsdienst of enige politiedienst in de
jaren ’90 projectmatig onderzoek naar de werking van de IMSI-catcher
overgedragen aan u en/of het PIDS? Zo ja, wat was van dat onderzoek het
resultaat?”
Jaspers antwoordde bij antwoordbrief d.d. 20 augustus 2015:
“Binnen PIDS is geen dergelijk onderzoek gedaan en zijn geen resultaten van
een dergelijk onderzoek beschikbaar gekomen of uitgewisseld.”
Dit antwoord spreekt voor zich. Van de gelegenheid is echter nog wel gebruik
gemaakt om Jaspers het volgende voor te leggen (vraag 54):

157 Sedert het jaar 2000 is Jaspers werkzaam in het bureau van het Platform voor interceptie, decryptie

en signaalanalyse (PIDS). Het PIDS vormt op het terrein van interceptie, decryptie en signaalanalyse
op operationeel niveau een samenwerkingsverband tussen opsporingsdiensten, inlichtingen- en
veiligheidsdiensten en het Nederlands Forensisch Instituut (NFI). Op beleidsmatig gebied betreft het
een samenwerkingsverband tussen de ministeries van Algemene Zaken, Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties, Veiligheid en Justitie, Defensie en Economische Zaken. Bureau PIDS is het
stafbureau van dit samenwerkingsverband. In onderdeel 4 van deze conclusie zijn de
antwoordbrieven van Jaspers reeds uitvoerig ter sprake gekomen.
158 Zie Jaspers, antwoordbrief d.d. 20 augustus 2015, p. 7, antwoord op vraag 49.
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“Bestonden er voorafgaande aan het jaar 2000 “gemodificeerde” IMSIcatchers waarmee niet alleen GSM-gesprekken mobiel konden worden
opgevangen, maar waarmee ook zelf ingebrachte, gemanipuleerde
gesprekken konden worden doorgestuurd naar de tapkamer als waren zij
authentiek en afkomstig van een specifiek afgetapt toestel? Zo ja, vanaf
wanneer bestonden deze apparaten? Welk merk?”
Jaspers antwoordde daarop bij antwoordbrief d.d. 20 augustus 2015:
“IMSI-catchers kunnen zich in bepaalde opzichten voordoen als mobiel GSMnetwerk in de richting van een mobiel GSM-toestel. Het authenticatie
mechanisme van de GSM-netten sluit uit dat andere zich kunnen voordoen
als een bepaald GSM-toestel. Alleen als er de beschikking is over het
betreffende GSM-toestel of als de netwerkaanbieder de kerngeheimen van
zijn netwerkbeveiliging prijsgeeft kunnen gemanipuleerde gesprekken in het
GSM-netwerk ingebracht worden die, als het betreffende GSM-toestel onder
tap staat, dan ook in de tapkamer belanden.
Mij is niet bekend dat netwerkaanbieders in Nederland de kernbeveiliging van
hun netwerk prijsgeven aan derden of dat de opsporing het GSM-toestel van
een verdachte afneemt om zelf gesprekken te kunnen genereren.”
Hierin kan ik geen ondersteuning lezen voor de stellingen van Van de Ven.

Conclusie over het IMSI-catcher-scenario

Daarmee valt wat mij betreft het doek voor het IMSI-catcher-scenario. Niet alleen
wijst de beschrijving van de werking van de IMSI-catcher GA900 uit dat het
apparaat niet de functionaliteit bood die was vereist voor de uitvoering van het
IMSI-catcher-scenario, dit volgt ook uit de schriftelijke mededelingen van de
producent, Rohde & Schwarz. Aan die conclusie doet het uitschakelen van encryptie
van de telecommunicatie tussen de IMSI-catcher en het ingevangen gsm-toestel
niet af, zoals Rohde & Schwarz onomwonden tot uitdrukking heeft gebracht.
Bovendien zou voor de ‘transparantie’ van het gebruik van de IMSI-catcher onder
meer sim-cloning zijn vereist. In paragraaf 7.3 heb ik gemotiveerd geconcludeerd
dat aan het bestaan van een – voor deze zaak – relevant kloonscenario ernstig moet
worden getwijfeld, ook bij het gebruik van een IMSI-catcher.
Indien al omwille van de discussie over enkele (m.i. onneembare) hordes zou
kunnen worden gesprongen, is het IMSI-catcher-scenario bovendien een zeer
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kostbare en complexe exercitie. Daarvoor zijn naar zeggen van Van de Ven zelfs
twee gekoppelde IMSI-catchers vereist. Wegens de mogelijkheid van verstoringen
van het gsm-netwerk brengt de stelselmatige uitvoering van dit scenario ook nog
eens een niet gering risico op detectie mee.159 Ten slotte zou de politie volgens het
IMSI-catcher-scenario een kleine vijf jaar voordat de wet voorzag in een
strafvorderlijke grondslag reeds hebben moeten rondrijden met een busje,
voorzien van twee gekoppelde IMSI-catchers, zoekend in de ether naar het
mobieltje van Baybaşin. Hoe hou je de stelselmatige toepassing van zo’n complex
scenario überhaupt geheim?

In de door mij beschreven bevindingen omtrent het IMSI-catcher-scenario vind ik
aanleiding om dit scenario op z’n minst hoogst onwaarschijnlijk te achten. Ik
verenig mij wat dit betreft met de conclusies van Van den Heuvel.160

159

Zie hierboven in de subparagraaf “De werking van een IMSI-catcher” onder “De praktijk”, en de
daar genoemde verwijzingen.
160 Zie wat betreft zijn conclusie over het IMSI-catcher-scenario Van den Heuvel, achtergrondrapport,
hoofdstuk 12, p. 14, alsook Van den Heuvel, hoofdrapport d.d. 8 september 2015, p. 34: “Een IMSIcatcher is een apparaat voor de opsporing en detectie van GSM-telefoontoestellen. In beperkte mate
kan door het uitschakelen van de gespreksversleuteling een uitgaand telefoongesprek worden
afgeluisterd. Pas ruim na 2003 konden deze IMSI-catchers ook met een inkomend mobiel
telefoongesprek meeluisteren. Deze apparaten beschikten dus vóór het jaar 2000 bij lange na niet over
de eigenschappen die Van de Ven hen toedicht. Soortgelijke apparatuur van andere producenten dan
Rohde & Schwarz was vóór 2000 niet verkrijgbaar.”
Op p. 36 van zijn hoofdrapport deelt Van den Heuvel mee: “De IMSI-catcher is een apparaat voor de
detectie van een mobiele telefoon in een bepaald gebied, waarbij voor de identificatie van een
gebruiker een uitgaand gesprek kan worden meegeluisterd. De leverancier van de zogenaamde IMSIcatcher Rohde & Schwarz (R&S) ontkent de mogelijkheden voor manipulatie. Gelet op de door mij
beschreven functionaliteit van het apparaat, lijkt mij dit een juiste constatering van R&S.”
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7.5. Het ‘follow me’-scenario en het modemscenario

Inleiding

Thans worden twee samenhangende scenario’s van manipulatie besproken, het
‘follow me’-scenario en het modemscenario. Na een korte inleiding bespreek ik die
scenario’s in de chronologie waarin zij ter sprake zijn gekomen in het
herzieningsonderzoek. Ik voorzie die scenario’s stapsgewijs onmiddellijk van
commentaar.

Ter introductie van enkele begrippen het volgende.
Een ‘follow me’-functionaliteit betreft de faciliteit om een getapt telefoongesprek
gelijktijdig door te verbinden naar een (mobiel) telefoontoestel, zodat het getapte
telefoongesprek niet alleen te beluisteren is op het afluisterstation dat onderdeel
is van een tapkamer, maar ook op het telefoontoestel van een rechercheur
ongeacht zijn verblijfplaats.161

Een modem betreft volgens de Nederlandse Wikipedia “een apparaat waarmee
informatiesignalen geschikt gemaakt worden om over een verbinding te worden
getransporteerd.” Twee modems kunnen over (bijvoorbeeld) een telefoon-netwerk
met elkaar communiceren. Bij gebruik van een (inmiddels verouderd) ‘akoestisch’
modem vond die communicatie plaats door de signalen in de vorm van hoorbare
pieptoontjes van verschillende frequenties over de telefoonverbinding te
versturen.
Technologische

vooruitgang

en

met

name

een

verhoging

van

de

transmissiesnelheid werden geboekt door voor de transmissie van het
informatiesignaal gebruik te maken van een zogeheten ‘draaggolf’ (een ‘carrier’)
met een bepaalde centrale frequentie (een zogeheten ‘carrier frequency’). Een
draaggolf is een signaal waarvan een of meer kenmerken, zoals toonhoogte
(frequentie), sterkte (amplitude) of de locatie binnen een golfvorm (fase), kunnen
worden gevarieerd, en waarop zodoende kan worden ‘gemoduleerd’. Het
informatiesignaal wordt gecombineerd met de draaggolf, waardoor het

161

Zie Van den Heuvel, achtergrondrapport, hoofdstuk 10, p. 15: “De tapkamers van Digivox konden
een ontvangen gesprek naast opslaan ook gelijktijdig doorsturen naar een (mobiele) telefoon van een
politieagent. Dit werd de zogenaamde “follow-me”-functionaliteit genoemd.”
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informatiesignaal kan worden verzonden terwijl de voor transmissie gunstige
eigenschappen van een hoogfrequente draaggolf behouden blijven. De
getransporteerde informatie ligt daarmee besloten in modulaties op één of meer
van de genoemde eigenschappen van de gedefinieerde draaggolf.162

162

Over modems en modulatie heb ik nageslagen:
Th.M.A. Bemelmans, e.a., Poly-Automatiseringszakboekje, Arnhem: Koninklijke PBNA 1992, p. B1/6973;
V.K. Mehta & R. Mehta, Principles of Electronics, New Delhi: S. Chand & Co, 2008, p. 411-432;
S.J. Bigelow, J.J. Carr & S. Winder, Understanding Telephone Electronics, Boston: Newnes 2001,
p. 273-307;
R.L. Freeman, Fundamentals of Telecommunications, Hoboken: John Wiley & Sons 2005, p. 29-31,
p. 208-211 en p. 267-268;
V. Kapoor & S. Tatke, Telecom Today. Application and Management of Information Technology, New
Delhi: Allied Publishers 1999, p. 333-343;
M. Duck & R. Read, Data Communications and Computer Networks for Computer Scientists and
Engineers, Harlow: Pearson Education 2003, p. 133-159.
Zie uiteraard ook Wikipedia-lemma’s onder ‘modem’, ‘draaggolf’, en ‘modulatie’. De Nederlandse
Wikipedia (‘Modem’) verschaft de volgende toelichting over de werking van een modem:
“Binaire gegevens worden door een modem omgezet in 'pieptoontjes' in een enkele of meerdere
frequentiebereiken, verzonden over een verbinding en door een ander modem weer omgezet in binaire
gegevens. De term 'pieptoontjes' is eigenlijk alleen van toepassing bij 'ouderwetse' modems waarbij
geen draaggolf werd toegepast maar iedere informatiebit een eigen 'toontje' had. Dit toontje werd
aan- of uitgezet als een bit één of nul was. Het nadeel van het ontbreken van een draaggolf was, dat
door enerzijds grote hoeveelheid elektronische componenten (spoelen) en anderzijds eigenschappen
van de telefoonverbinding bij bepaalde combinaties van tonen, nieuwe ongewenste tonen ontstonden
(intermodulatie). Deze nieuwe ongewenste tonen werden door de ontvangende modem als nullen en
enen beschouwd. In antwoord hierop is men een draaggolf gaan gebruiken. Een draaggolf is te
beschouwen als één ononderbroken toon, waarvan één of meer eigenschappen, zoals toonhoogte
(frequentie) of sterkte (amplitude), worden veranderd. Bij moderne ADSL-verbindingen is de frequentie
zo hoog, dat het signaal niet meer gehoord kan worden.
Meestal is er sprake van één basisfrequentie, de draaggolf, die wordt gemoduleerd op vergelijkbare
manier als bij radio- of televisieoverdracht. Dit moduleren van de draaggolf kan door
amplitudemodulatie, frequentiemodulatie, fasemodulatie of een combinatie van deze
modulatietechnieken. De voordelen van het gebruik van een draaggolf zijn dat de steeds aanwezige
draaggolf als referentie gebruikt kan worden en dat de eigenschappen bij het ontstaan (het genereren
van die draaggolf) bekend zijn. Zo zou bij frequentieverschuiving (bij gebruik van straalverbindingen
voor telefonie) de draaggolf in frequentie kunnen veranderen, maar de fase- of frequentieverandering
(het modulaat) daarop zal hetzelfde blijven. Of de vorm van het signaal zelf kan aangetast worden
maar de vorm die door de modulatie gedragen wordt blijft gelijk.”
De Engelse Wikipedia verschaft de volgende toelichting:
“In telecommunication systems, Carrier frequency is a technical term used to indicate:
- Vaguely speaking, the center frequency or the frequency of a carrier wave
- The "nominal frequency" or the center frequency of an analog frequency modulation, phase
modulation, or double-sideband suppressed-carrier transmission (DSB-SC) (AM-suppressed
carrier), radio wave
- The frequency of the unmodulated electromagnetic wave at the output of a conventional
amplitude-modulated (AM-unsupressed carrier), or frequency-modulated (FM), or phasemodulated (PM) radio transmitter
- The nominal frequency or center frequency of various kinds of radio signals with digital modulation
-provided that the message bit stream is a random uncorrelated sequence of equally probable ones
and zeroes ("marks" and "spaces")”.
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Het ‘follow me’-scenario

Het scenario van Eygendaal

Het ‘follow me’-scenario is afkomstig van Eygendaal. Hij schreef hierover:
“Getapte gespreken konden (in de tapkamer bij de politie) in follow-me
worden gezet naar elke gewenste telefoonnummer waar ook ter wereld.
Technisch was hier geen enkele belemmering voor.163
Het is aannemelijk dat vanuit de betrokken tapkamer de getapte gesprekken
in follow-me zijn gezet naar een telefoonnummer in Turkije. In Turkije kon dit
gesprek dan gewoon weer binnenkomen op een telefoonnummer, dus ook op
een tapkamer in Turkije. Omdat follow-me vanuit de tapkamer werd
geïnitieerd gedroeg dit zich als een normaal uitgaand telefoongesprek
inclusief alle signalering. ( IRI en CDR )
Ea staat beschreven in de JTS en ETSI en ETSI.NL documenten en in de
handleidingen van de tapkamer- systemen, in mijn optiek bezit de overheid
deze documenten.”164
Evaluatie I

Commentaar mijnerzijds.
In weerwil van hetgeen Eygendaal hier meedeelt, staat de ‘follow me’functionaliteit niet beschreven in de JTS.165 ETSI en ETSI.NL zijn (bovendien)
überhaupt niet relevant. De aanwezigheid van een ‘follow me’-functionaliteit was
zodoende géén generieke eis van de zijde van de Nederlandse rijksoverheid die aan
het ontwerp van een tapkamer werd gesteld.
Eygendaal maakt bovendien de vergissing te denken dat de functionaliteiten van
de tapkamers van de producent Digivox, waarmee Eygendaal wél bekend was,
universeel waren.166 De tapkamers van Comverse/Verint beschikten in elk geval
niet over zo’n faciliteit.167 Naar verluidt wilde het KLPD dat vooral zo houden, nadat
opsporingsonderzoeken abusievelijk geopenbaard waren geworden door
misgrepen in het gebruik van de ‘follow me’-functionaliteit van een tapkamer van

163

Commentaar D.A.: Hieronder (zie “Evaluatie I” en “Evaluatie II”) zal blijken dat er wel degelijk
technische belemmeringen waren.
164 Eygendaal, eerste antwoordnotitie d.d. 17 februari 2015, antwoord op vragenserie 4.
165 Zie voor een bespreking van de JTS onderdeel 4 van deze conclusie.
166 Eygendaal, tweede antwoordnotitie d.d. 27 februari 2015, onder 11.6: “Naar mijn weten
faciliteerden alle tapkamers follow-me”.
167 Mededeling van Van Dreunen.
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Digivox.168 Kortom, ‘follow me’ vanuit de analoge en digitale tapkamers uit de
Baybaşin-zaak behoorde niet tot de mogelijkheden.

Van de Ven neemt het ‘follow me’-scenario van Eygendaal over

Bij mijn meerbesproken brief van 24 maart 2015 heb ik (ook) over dit onderwerp
verscheidene vragen aan Van de Ven voorgelegd. Hieronder volgen mijn vragen en
de antwoorden daarop van Van de Ven bij brief van 27 april 2015.
Mijn vraag luidde:
“2.2. Faciliteerden alle tapkamers in Nederland, een “follow me”-functie? Of
was de “follow me”-functie een kenmerk van een specifieke leverancier van
tapkamers, bijvoorbeeld van alleen Digivox? Het gaat hier in het bijzonder om
de vraag of tapkamers van Comverse over de functionaliteit beschikten om
tapgesprekken ‘door te sturen’ dan wel te ontvangen.”
Het antwoord dat Van de Ven op vraag 2.2 gaf, luidde:
“De follow-me functie is geen onderdeel van de tapkamer, van welk merk dan
ook, maar is onderdeel van de telefooncentrales welke voor het tappen
worden gebruikt. Follow-me is in de telefooncentrales een standaard feature
en kan wel of niet per centrale, per lijn en per nummer worden geactiveerd.
Vanuit de tapkamer kan worden aangegeven of er een follow-me faciliteit
moet komen en naar welk nummer die moet worden doorgezet.”
Mijn volgende vraag luidde:
“2.3. Zo ja, kunt u toelichten hoe het gebruik van de “follow me”-functie kan
leiden tot een werkbaar scenario van manipulatie?”
Het antwoord dat Van de Ven gaf op vraag 2.3 luidde:
“Het follow-me systeem biedt de mogelijkheid om een getapt gesprek te
ontvangen vanuit de Nederlandse tapkamer in de Turkse tapkamer en
andersom. Een getapt gesprek kan zo vanuit Nederland worden
doorgeschakeld naar de Turkse tapkamer en omgekeerd. Als het gesprek
terug komt wordt het in de Nederlandse tapkamer geregistreerd als een
standaard getapt gesprek. Stel, het gesprek is tussentijds in Turkije
gefalsificeerd. Dit kan ondermeer door in Turkije gebruik te maken van een
168

Zie vorige voetnoot.
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gemodificeerde IMSI-catcher. Dit gesprek kan dan op een in Nederland getapt
nummer worden ingevoerd als ware het een echt getapt gesprek. Als het
follow-systeem staat ingeschakeld voor het getapte nummer, zal het zelfde
gesprek vanuit automatisch in de Nederlandse tapkamer worden
geregistreerd.”
Hier onderbreek ik de bespreking van deze brief voor de evaluatie van de
mededelingen van Van de Ven voor wat betreft het ‘follow me’-scenario.

Evaluatie II

Anders dan Eygendaal noteerde, betreft de ‘follow me’-functionaliteit volgens Van
de Ven géén onderdeel van welke tapkamer dan ook,169 maar “onderdeel van de
telefooncentrales welke voor het tappen worden gebruikt.”170
Deze stelling van Van de Ven heeft de rechter-commissaris bij brieven van 27 mei
2015 voorgelegd aan zowel KPN als Vodafone. De vraag luidde:
“Bood u een faciliteit die het mogelijk maakte dat de afgetapte audio niet
alleen werd overgedragen aan de tapkamer van de politie, doch tevens
(bijvoorbeeld bij wijze van, met behulp van (of via) een ‘follow me’functionaliteit) werd overgebracht naar een telefoon, bijvoorbeeld een
telefoon in gebruik bij medewerkers van de politie of andere politiediensten?
Zo ja, kunt u hierover meer details verschaffen?”
Daarop antwoordde KPN bij brief van 11 juni 2015 als volgt:
“De invulling van de wet- en regelgeving op het gebied van tapplicht is door
de overheid uitgewerkt in lagere regelgeving, inclusief protocollen en
specificaties. De betreffende getapte informatie is afgeleverd conform door
de overheidsdiensten vooraf vastgestelde tapkamers. Onze organisatie is
onbekend met het afleveren van taps naar een telefoon.”
Vodafone beantwoordde bij brief van 9 juni 2015 dezelfde vraag als volgt:
“Vodafone bood geen faciliteit waarmee afgetapte audio tevens werd
overgebracht naar een telefoon, bijvoorbeeld een telefoon in gebruik bij
medewerkers van de politie of andere politiediensten. Technisch was de
169

Voor de goede orde: die mededeling van Van de Ven is niet juist. De tapkamers van producent
Digivox kenden deze functionaliteit wél. Zie: Digivox, brief d.d. 16 juli 2015, p. 1. En naast Eygendaal,
ook: Van den Heuvel, achtergrondrapport, hoofdstuk 10, p. 15.
170 Onderstreping mijnerzijds.
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functionaliteit om afgetapte audio over te brengen naar een telefoon in
gebruik van een zeer beperkt aantal technisch engineers wel mogelijk, maar
hier werd (en wordt) geen gebruik van gemaakt.”
Deze antwoorden van KPN en Vodafone laten zich slecht rijmen met de
mededelingen van Van de Ven dienaangaande. Alleen al daardoor wordt de
feitelijke grondslag van zijn stellingen op z’n minst problematisch.

Niettemin schetst Van de Ven in zijn antwoord op vraag 2.3 het ‘follow me’scenario, met de mededeling (ik herhaal) dat “als het follow-systeem staat
ingeschakeld voor het getapte nummer, (…) het zelfde gesprek vanuit automatisch
in de Nederlandse tapkamer [zal] worden geregistreerd.”

Mijn commentaar. Nadere toelichting wordt hier gemist. Het veronderstelde
toepassen van de beschreven ‘follow me’-faciliteit, bergt namelijk niet
vanzelfsprekend een praktisch werkbaar manipulatiescenario in zich. Simpelweg
inbellen naar een tapkamer leidt in elk geval niet tot zo’n scenario. Alleen een bij
de netwerkoperator gepositioneerde DTI die bekend is met het juiste ISDNnummer en met de juiste codes voor de specifieke tap-lijn kan de
telecommunicatiedata die dit toestel ontvangt uit de RCE-omgeving van de switch
via een ISDN-telefoonlijn afleveren op de juiste plaats in de juiste tapkamer.171

Laten we dan – bij wijze van alternatief – aannemen dat een in Turkije afgetapt
telefoongesprek door toepassing van zo’n ‘follow me’-faciliteit naar een gsmtoestel in Nederland wordt geleid. Vervolgens wordt dat gsm-toestel
veronderstellenderwijs afgetapt door een Nederlandse tapkamer. Nog afgezien van
de vraag of dat werkelijk kan en hoe dat gsm-toestel in dat geval aan Baybaşin kan
worden toegeschreven, leidt een dergelijk aftappen niet tot de productie van de
(overige) verkeersgegevens die aan Baybaşin kunnen worden gelinkt. Een dergelijke
telefoontap zou zich dus (indien al mogelijk) niet onderscheiden van een
willekeurige andere telefoontap in Nederlandse strafzaken (waarvan de
verkeersgegevens ook geen verband houden met de strafzaak van Baybaşin).
In de derde plaats moet de aldus gefabriceerde tap-lijn ook nog eens een
geloofwaardige, authentiek ogende tap-lijn opleveren. Dat wil zeggen: een tap-lijn
171

Zie de bespreking van de JTS in paragraaf 4.4 en de brief van Group 2000 d.d. 22 december 2014.
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waarover vele onschuldige, onbelangrijke gesprekken worden gevoerd; een tap-lijn
waarover door de gespreksdeelnemers mededelingen worden uitgewisseld die
corresponderen

met

mededelingen

uit

gesprekken

die

over

andere,

samenhangende tap-lijnen worden gevoerd; een tap-lijn waarover gebeurtenissen
worden besproken die aantoonbaar hebben plaatsgehad, etc. Deze hindernissen
leveren nog meer handicaps op indien – zoals de claim van de verdediging luidt –
op stelselmatige wijze vervalste gesprekken door de tapkamer zouden moeten zijn
geregistreerd. In dat geval zouden op deze wijze méér valse tap-lijnen moeten zijn
gefabriceerd, met inbegrip van de onverdachte kruisgesprekken met andere taplijnen, etc.
Kortom, de mededelingen van Van de Ven inzake het ‘follow me’-scenario missen
node toelichting en ontberen om meer redenen feitelijke grondslag.

Het modemscenario

Inleiding

Het onderwerp in de hierboven besproken brief van Van de Ven d.d. 27 april 2015
gaat over in de beschrijving van een tweede scenario van manipulatie, hier
genoemd: het modemscenario. Het modemscenario neemt in het werk van Van de
Ven en Derksen een prominente plaats in. Ik zal Van de Ven hierna zo volledig
mogelijk weergeven.
In zijn rapport van 31 augustus 2014, genaamd “Signaal-analytisch onderzoek aan
tapgesprekken afkomstig van analoge banden behorend bij de zaak “Baybaşin””,
maakte Van de Ven in eerste instantie alleen nog melding van het aantreffen van
signalen die volgens hem afkomstig zijn van een modem.

“Scenario 2” in het rapport d.d. 23 december 2014

Het modemscenario wordt door Van de Ven onder de noemer “scenario 2” voor
het eerst uitgewerkt in zijn rapport van 23 december 2014. Dat rapport kwam reeds
uitvoerig aan de orde in de paragraaf over het IMSI-catcher-scenario. Ik heb aldaar
melding gemaakt van verscheidene opmerkelijke discrepanties tussen de
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mededelingen van Rohde & Schwarz zelf enerzijds en de mededelingen die Van de
Ven in dit rapport aan Rohde & Schwarz toeschrijft anderzijds.

Thans citeer ik wederom Van de Ven uit dit rapport d.d. 23 december 2014, dit keer
voor zover de inhoud ervan betrekking heeft op het modemscenario:
“Op 4 december 2014 heb ik een bezoek gebracht aan het bedrijf Group2000
in Almelo. Dit bedrijf is onder andere gespecialiseerd in het ontwikkelen van
software en systemen ten behoeve van het “monitoren” (= tappen) van
telecommunicatie voor de overheid. Een essentieel onderdeel in deze
systemen is de DTI, dit is in feite niet meer dan een protocol-converter welke
tussen de telecomprovider en de tapkamer wordt geplaatst.
(…).
1900 Hz en 2110 Hz
Ik heb de medewerker gevraagd of hij bekend was met de registratie van
2110 Hz en wat daar volgens hem de betekenis van is.
Hij vertelde mij dat als er een 2110 Hz wordt gemeten er dan sprake is van
een modem. (…)
Op 15 december 2014 sprak ik met de heer Ronald Eygendaal, voormalig
hoofd Security van Vizzavi, momenteel werkzaam bij de KPN. Hij heeft, zo
vertelde hij mij, al meer van 30 jaar ervaring binnen de telecomwereld en dan
specifiek op het gebied van tappen van telefonie en internet. Hij is bij veel
besluitvormingen en overleggen tussen telecomproviders en de overheid (in
het bijzonder: OPT-DAF) betrokken.
(…)
Modem
Ik vroeg hem of hij bekend was met het feit dat er een directe verbinding zou
hebben bestaan tussen de tapkamers in Turkije en Nederland.
Hij vertelde mij dat er inderdaad een modem verbinding was en dat dit een
open verbinding betrof tussen de Nederlandse tapkamer en de Turkse
tapkamer.
Deze verbinding werd een zgn. ISDN2 verbinding genoemd. Via deze modem
was het mogelijk om data, audio en gesprekken uit te wisselen tussen
Nederland en Turkije.
(…)
SCENARIO 2
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Via de modem zijn er vanuit Turkije gemanipuleerde tapgesprekken
ingevoegd in de Nederlandse tapkamer.
De door mij aangetroffen signalen van 2110 Hz én de verklaringen van de
diverse technische mensen ondersteunen dit scenario.”172
Evaluatie I: het bezoek aan Group 2000

Van de Ven maakt in zijn rapport van 23 december 2014 melding van zijn bezoek
aan de onderneming Group 2000. Die onderneming is de producent van de DTI (de
decentrale tapinterface), een apparaat dat in gebruik is (was) bij PTT Telecom én
Libertel. DTI’s betreffen de ‘mediation units’ die zijn gekoppeld aan de Ericssoncentrales (de ‘switches’) van de netwerkoperators. DTI’s zijn bestemd om
tapsignalen vanuit de ‘switch’ ongewijzigd door te geleiden naar (de signaling
servers in) de tapkamers.173 Volgens Van de Ven in zijn rapport van 23 december
2014 deelde een medewerker van Group 2000 hem mee dat “als er een 2110 Hz
wordt gemeten er dan sprake is van een modem.” Dat lijkt mij inderdaad een
relevante en gewichtige uitspraak.

De vraag is welke uitspraak Group 2000 precies heeft gedaan. In dat verband heb
ik Van de Ven verzocht om zijn verslag van dit gesprek te overhandigen. In dit – naar
blijkt: niet-geaccordeerde – gespreksverslag d.d. 10 december 2014 komen diverse
onderwerpen aan de orde. De “2110 Hz” of een “modem” komen daarin echter
geheel niet voor, en dus ook niet de cruciale mededeling dat er (volgens een
medewerker van Group 2000) sprake is van een modem als een signaal met een
frequentie van 2110 Hz wordt gemeten.
Dat is opmerkelijk. Het belang van deze (beweerdelijke) mededeling is Van de Ven
niet ontgaan; hij beroept zich hierop uitdrukkelijk in zijn rapport van 23 december
2014. Van de Ven heeft na zijn gesprek met Group 2000 aan zijn gesprekspartner(s)
een gespreksverslag in concept ter accordering toegezonden. Waarom zou die
cruciale mededeling daarin ontbreken?

Bij twee brieven van 22 december 2014 heeft Group 2000 de rechter-commissaris
en mij op eigen initiatief benaderd. De ene brief bevat uitsluitend een bondige

172

Zie ongenummerde zesde bladzijde uit: Van de Ven, rapport d.d. 23 december 2014, tevens
gevoegd als bijlage bij Van de Ven, eindrapport d.d. 31 augustus 2015, p. 131.
173 Zie paragraaf 4.4 van deze conclusie.
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uiteenzetting over de werking van de DTI die door Group 2000 wordt
geproduceerd. Die uiteenzetting houdt kort gezegd in: de DTI voert de
voorgeschreven ‘challenge-response’-controle uit, waarna de ‘JTS-burst’ met de
verkeersgegevens naar de tapkamer wordt gestuurd. Vervolgens wordt de audio
van het tapgesprek met een geringe vertraging afgeleverd bij de tapkamer. Op één
uitzonderlijk geval na,174 voegt de DTI niets toe aan het tapsignaal, en verwijdert
het toestel ook niets. De DTI “zet de audio ongewijzigd door.”175 Over (de betekenis
van) het 2110 Hz-signaal of het gebruik van een modem vermeldt ook deze brief
geheel niets.
De additionele brief van Group 2000 d.d. 22 december 2014 bevat uiterst kritische
opmerkingen over de gang van zaken tijdens het bezoek van Van de Ven begin
december 2014 aan Group 2000. Het verbaasde Group 2000 kennelijk zeer dat Van
de Ven niet in z’n eentje was verschenen, maar in aanwezigheid van een zekere
Klaas Langendoen, feitenonderzoeker van de verdediging en in dit onderzoek als
getuige á décharge gehoord.176 Het viel Group 2000 bovendien op dat “de
aanwezige heren (…) ten tijde van dit half uur durende bezoek geen enkele
aantekening [hebben] gemaakt, noch zaken aan ons gepresenteerd,” en “dat de
heren niet geheel ter zake kundig waren en enkele vragen een naar onze smaak
“suggestief” karakter hadden.”177
In een bijlage bij deze brief heeft (de bewuste medewerker van) Group 2000 alsnog
commentaar gegeven op het concept-gespreksverslag d.d. 10 december 2014 dat
Van de Ven aan de medewerker van Group 2000 had doen toekomen.178 Dat

174

“Namelijk als op commando van de tapkamer uit de buffer wordt gesprongen; de DTI voegt dan
slechts één auditief signaal toe aan de aflevering”, aldus Group 2000 bij eerste brief van 22 december
2014, p. 2.
175 Zie commentaar op bezoekverslag Van de Ven, als bijlage gevoegd bij de additionele brief van
Group 2000 d.d. 22 december 2014.
176 Het gehele bezoek was zonder mijn voorafgaand medeweten afgelegd, en met de aanwezigheid
van Langendoen zou ik niet hebben ingestemd.
177 In zijn reactie per e-mail van 6 februari 2017 heeft Van de Ven in dit verband laten weten:
“Dat mijn vragen een ‘suggestief’ karakter hadden, ben ik helemaal eens met Group 2000. Ik heb aan
de medewerker van Group 2000 met name die stellingen van Bas van den Heuvel voorgelegd,
waarover ik ernstige twijfels had. Ik vond het voor het onderzoek van belang over deze, naar mijn
inzicht onjuiste uitspraken, de mening van deskundigen van Group 2000 te horen.”
Van de Ven meent dus dat het suggestieve karakter van zijn vragen aan Group 2000 te wijten is aan
het feit dat hij Group 2000 de stellingen van Van den Heuvel heeft voorgehouden. Dat komt mij
onbegrijpelijk voor. Indien Van de Ven aan Group 2000 zou hebben voorgehouden: “Mij is (door Van
den Heuvel) verteld dat (….). Wat vindt u daarvan?” zou daarvan niets suggestiefs zijn uitgegaan.
Overigens, op de mededeling van Group 2000 “dat de heren [Van de Ven en Langendoen, D.A.] niet
geheel ter zake kundig waren” is Van de Ven niet meer teruggekomen.
178 Dat het commentaar van de zijde van Group 2000 op het aan Group 2000 toegezonden
gespreksverslag van Van de Ven d.d. 10 december 2014 afkomstig is van de medewerker met wie Van
de Ven heeft gesproken, wordt bevestigd door een mededeling van Van de Ven op de bijeenkomst
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commentaar is telkens zéér terughoudend van aard. Group 2000 (althans die
medewerker) doet daarin vrijwel uitsluitend mededelingen over de werking van de
DTI. De producent houdt zich geheel op de vlakte over onderwerpen die daarbuiten
vallen. Over de oorzaak van audiofenomenen als de 1900 Hz-toon en ‘het aanzingen
van tante Cor’ doet Group 2000 geen enkele uitspraak. “De DTI [doet] niets met
tonen: het zet de audio die ontvangen wordt ongewijzigd door”, aldus Group 2000
bij herhaling. De 2110 Hz-toon en het modem komen wederom geheel niet ter
sprake.

In het licht van de inhoud van deze brieven van Group 2000 en het door Van de Ven
zelf opgemaakte gespreksverslag van zijn bezoek aan Group 2000 achtte ik het voor
twijfel vatbaar dat (de medewerker van) Group 2000 aan Van de Ven daadwerkelijk
een mededeling had gedaan van de strekking dat “als er een 2110 Hz wordt
gemeten er dan sprake is van een modem.” Zo’n toon heeft immers niets met de
DTI te maken, terwijl Group 2000 zich in haar twee brieven en commentaar op het
gespreksverslag verre blijkt te houden van uitspraken over andere onderwerpen
dan de werking van het door haar geleverde product.

Ik wilde hierover meer zekerheid verkrijgen en heb mij daartoe bij brief van 31
augustus 2016 gewend tot Group 2000. Ik heb in die brief aan Group 2000 onder
meer (zonder bronvermelding) het citaat over de “2110 Hz” en het modem
voorgehouden, en daarop gevraagd:
“Heeft u of hebben één of meer medewerkers van uw onderneming bij
gelegenheid van de bezoeken van Van den Heuvel, resp. van Van de Ven deze
of een dergelijke mededeling gedaan?”
Group 2000 antwoordde bij brief van 13 september 2016 als volgt:
“Na bestudering van de inhoud en kennisname van de citaten en
geformuleerde vragen (1 t/m 3 pagina 4 en pagina 5), kunnen wij u
mededelen dat Group 2000 Nederland B.V. haar uitspraken zoals per brief
aan u bevestigd d.d. 24 december 2014 in onze brieven met kenmerk (…) en
(…) herhaald en gestand doet. Voor de inhoud willen wij u verwijzen naar de
correspondentie die reeds in uw bezit is.

van de begeleidingscommissie d.d. 5 december 2014. Zie het verslag onder punt 2, tweede
ongenummerde bladzijde.
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De nuance die wij willen aanbrengen, is dat wij uitsluitend uitspraken hebben
gedaan inzake de door Group 2000 Nederland B.V. geleverde producten,
echter niet inzake de omgeving waar deze producten hebben gefunctioneerd
c.q. interoperabel zijn met producten die door derde partijen aan betrokken
instanties zijn geleverd.”
Ik leid hieruit af dat Group 2000 te kennen geeft dat zij géén uitspraken heeft
gedaan over de aard en de betekenis van het zogeheten 2110 Hz-signaal, dat
immers niet afkomstig is van de DTI. Niettemin heeft Van de Ven een mededeling
van de strekking dat “als er een 2110 Hz wordt gemeten er dan sprake is van een
modem” wél opgenomen in zijn rapport van 23 december 2014, onder vermelding
van Group 2000 als de bron ervan. Voor de juistheid van die mededeling ontbreekt
bij navraag dus bevestiging van de zijde van Group 2000. Sterker nog, gelijk ten
aanzien van de mededelingen die Van de Ven in zijn rapport van 23 december 2014
toeschrijft aan Rohde & Schwarz (en Eygendaal, zie hierna), constateer ik
opmerkelijke contradicties tussen de mededelingen die Van de Ven zegt te hebben
vernomen van Group 2000 enerzijds en de mededelingen die rechtstreeks van
Group 2000 zijn verkregen anderzijds.179

179

Bij e-mail van 11 januari 2017 heb ik Van de Ven onder meer de genoemde brief van Group 2000
d.d. 13 september 2016 doen toekomen en Van de Ven in de gelegenheid gesteld daarop te reageren.
Bij e-mail van 6 februari 2017 heeft Van de Ven mij in dat verband meegedeeld:
“Ik zie in de antwoorden van [de directeur] van Group 2000 slechts bevestigd wat ik in mijn verslag
van 23 december vermeldde te hebben gehoord van een medewerker die daar al 15 jaar werkte.
Gezien de ervaring van de man vond ik dat ik daarop mocht afgaan in mijn rapport. Het enige wat [de
directeur] niet bevestigd heeft, is wat ik van de medewerker hoorde over het op de analoge banden
gevonden 2100 Hz signaal. De man zei daarover: “als er een signaal van 2110 Hz wordt gemeten is er
sprake van een modem”. Hij zei in feite, dat volgens hem een 2100 Hz signaal wees op een
communicatie tussen twee machines, twee modems. Hij zei dat spontaan nadat ik hem aangaf zo’n
signaal te hebben gemeten. Ik heb deze uitwisseling over het 2100 Hz signaal niet meer verwerkt in
mijn schriftelijke bevestiging van het gesprek aan Group 2000. Een antwoord hierop vind je dan ook
niet meer terug in de brief van [de directeur] van 22 december 2014. Voor het overige zie ik geen
verschil tussen wat ik heb gerapporteerd over mijn gesprek met de medewerker en de antwoorden van
[de directeur].”
Dit standpunt van Van de Ven acht ik onjuist. De uitspraken van Van de Ven in zijn rapport van 23
december 2014 over hetgeen hij (van een medewerker) van Group 2000 zegt te hebben vernomen,
worden in werkelijkheid niet bevestigd door de schriftelijke mededelingen van Group 2000 zelf. Voor
wat betreft het 2100/2110 Hz-signaal erkent Van de Ven zulks ook wel, maar dat betreft in Van de
Ven’s beleving (naar ik hem begrijp) slechts een omissie van zijn kant. Dan nog blijft het opmerkelijk
(en wellicht veelzeggend) dat Van de Ven een dergelijke belangwekkende uitspraak niet aan de
medewerker van Group 2000 ter bevestiging heeft voorgelegd in zijn daartoe opgestelde conceptgespreksverslag van 10 december 2014. Group 2000 ontkent bovendien in haar brief van 13
september 2016 uitspraken te hebben gedaan over andere apparatuur dan de DTI, en ontkent dus
ook uitspraken te hebben gedaan over de eventuele bron van het 2100/2110 Hz-signaal, behoudens
dan dat die bron van het 2100/2110 Hz-signaal niet de DTI betrof.
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Evaluatie II: mededelingen van Eygendaal

Aan Eygendaal schrijft Van de Ven in zijn rapport d.d. 23 december 2014 de
volgende mededeling toe (ik citeer Van de Ven andermaal uit dit rapport):
“Modem
Ik vroeg hem [dat is Eygendaal, D.A.] of hij bekend was met het feit dat er een
directe verbinding zou hebben bestaan tussen de tapkamers in Turkije en
Nederland.
Hij vertelde mij dat er inderdaad een modem verbinding was en dat dit een
open verbinding betrof tussen de Nederlandse tapkamer en de Turkse
tapkamer.
Deze verbinding werd een zgn. ISDN2 verbinding genoemd. Via deze modem
was het mogelijk om data, audio en gesprekken uit te wisselen tussen
Nederland en Turkije.”
Naar aanleiding van het rapport van 23 december 2014 heeft de rechtercommissaris zich op 16 februari 2015 met schriftelijke vragen gewend tot
Eygendaal. Eygendaal beantwoordde op 17 februari 2015 de negentien vragen van
de rechter-commissaris en mij over de (vermeende) modem-verbinding tussen de
Nederlandse en Turkse tapkamer als volgt (vetgedrukt, onderstreping en kapitalen
in het origineel):
“In mijn optiek was er GEEN sprake van een modem verbinding naar
Turkije.”180
Deze uitspraak vertoont dus een opmerkelijke contradictie met de mededeling die
Van de Ven in zijn rapport van 23 december 2014 aan Eygendaal toeschrijft.181
180

Eygendaal, eerste antwoordnotitie d.d. 17 februari 2015, antwoord op vragenserie 4. De rest van
het antwoord van Eygendaal op vragenserie 4 heeft uitsluitend betrekking op de ‘follow me’functionaliteit. Dat gedeelte heb ik hierboven reeds geciteerd.
181 De mededeling die Van de Ven aan Eygendaal toeschrijft in zijn rapport van 23 december 2014
komt evenmin terug in het verslag dat Van de Ven van dit gesprek zelf heeft gemaakt en dat hij mij
desgevraagd heeft doen toekomen.
Ook op het terrein van communicatiebeveiliging is er een opmerkelijke tegenstelling tussen een
antwoord dat Van de Ven in zijn rapport aan Eygendaal toeschrijft en het antwoord dat de rechtercommissaris en ik op een soortgelijke vraag aan Eygendaal rechtstreeks van Eygendaal hebben
ontvangen. Het rapport van Van de Ven d.d. 23 december 2014 vermeldt namelijk (op de zesde
ongenummerde bladzijde):
“Is in Nederland ooit een ander algoritme dan “comp128v1” gebruikt?
Voor zover de heer Eygendaal weet is door Nederland, omdat dit in de internationale MOU is
vastgelegd, nooit gebruik gemaakt van enig ander algoritme dan “comp128v1”.”
Een vraag van de rechter-commissaris en mij over Comp128v1 en de functie die dat algoritme vervult
binnen de gsm-beveiligingssystematiek, beantwoordde Eygendaal op 17 februari 2015 als volgt
(kapitalen in het origineel):
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Met deze bevinding en met mijn bevindingen over de mededelingen van Group
2000, komt de mededeling van Van de Ven omtrent het modemscenario (“scenario
2”), namelijk dat “de verklaringen van de diverse technische mensen (…) dit scenario
[ondersteunen]”, op losse schroeven te staan.

“Scenario 2” in de brief van 27 april 2015

Bij mijn meerbesproken brief van 24 maart 2015 heb ik (ook) op het punt van het
modemscenario verscheidene vragen aan Van de Ven voorgelegd. Hieronder
volgen mijn vragen en de antwoorden daarop van Van de Ven bij brief van 27 april
2015. Mijn vraag luidde:
“2.4. Welke betekenis komt in dit scenario toe aan uw mededeling dat u het
2110 Hz-signaal “herkent” als een stuursignaal van een snelle modem?”
Van de Ven beantwoordde deze vraag als volgt:
“Ben ik NIET mee bekend”.
In het (door mij opgevraagde) verslag dat Van de Ven zelf van zijn gesprek met Eygendaal had
gemaakt, staat ter zake vermeld als uitspraak van Eygendaal:
“geen kennis over”.
Als Eygendaal inderdaad niet bekend is met Comp128v1 en de rol van dat algoritme binnen de gsmbeveiligingssystematiek, hoe kan Eygendaal dan (volgens Van de Ven) weten dat “door Nederland,
omdat dit in de internationale MOU is vastgelegd, nooit gebruik [is] gemaakt van enig ander algoritme
dan “comp128v1””?
Nadat ook een tweede antwoordnotitie d.d. 27 februari 2015 van de zijde van Eygendaal geen
opheldering verschafte over de discrepanties die ik ontwaarde tussen de inhoud van het rapport van
Van de Ven d.d. 23 december 2014 enerzijds en de rechtstreekse mededelingen van Eygendaal aan
de RC en mij anderzijds, stelde de rechter-commissaris bij brief van 4 maart 2015 vragen aan Van de
Ven. Die brief had als bijlage een overzicht van ‘discrepanties’ tussen (1) de mededelingen die Van de
Ven aan Eygendaal toeschreef in zijn rapport van 23 december 2014, (2) het door Van de Ven
opgemaakte verslag van het gesprek dat Van de Ven met Eygendaal had gevoerd, en (3) de
antwoorden die de rechter-commissaris rechtstreeks van Eygendaal had verkregen.
Bij e-mail van 17 maart 2015, om 0.53 uur, trachtte Van de Ven, naar ik begrijp, antwoord te geven
op de vragen die de rechter-commissaris hem bij brief van 4 maart 2015 had gesteld.
Na een kritische reactie mijnerzijds bij e-mail van 19 maart 2015, om 11.14 uur, waarin ik aandrong
op een adequate beantwoording van de brief van de rechter-commissaris d.d. 4 maart 2015,
antwoordde Van de Ven bij e-mail van 23 maart 2015, om 0.02 uur. Zijn antwoorden bij deze e-mail
gaven mij aanleiding tot het schrijven van de brief van 24 maart 2015 met vragen aan Van de Ven.
(Terzijde, in mijn brief van 24 maart 2015 verwijs ik abusievelijk naar een brief van de rechtercommissaris van 3 maart 2015, waar ik 4 maart 2015 bedoel.) Mijn brief van 24 maart 2015 heeft Van
de Ven beantwoord bij brief van 27 april 2015. Daarna ben ik gestopt met communiceren over dit
onderwerp.
Van de Ven heeft de briefwisseling van 24 maart 2015 en van 27 april 2015 gevoegd als bijlage 4 bij
zijn eindrapport d.d. 31 augustus 2015.
Uit beide (lange) brieven heb ik hierboven passages geciteerd. De verklaring die Van de Ven geeft voor
de aan hem voorgehouden discrepanties komt er in essentie op neer dat Van de Ven de antwoorden
van Eygendaal heeft opgeschreven zoals Eygendaal die antwoorden – volgens Van de Ven – heeft
bedoeld. Van de Ven deed dit naar zijn zeggen om te voorkomen dat de rechter-commissaris en ik het
niet (of verkeerd) zouden begrijpen, c.q. omdat er misverstanden waren gerezen omtrent de
gebruikte terminologie.
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“Het modem-signaal van een V32 modem of hoger kan, als er geen gebruik
wordt gemaakt van een follow-me systeem, hetzelfde doen. Een vaste
modem-verbinding zal dan hetzelfde gefalsificeerde gesprek bevatten en
vanuit Turkije in de Nederlandse tapkamer afleveren. Via het 2110 Hz signaal,
de handshake van het V32 of hoger modem, kan het gefalsificeerde gesprek
op gelijke wijze vanuit Turkije in de Nederlandse tapkamer ontvangen
worden. De 2110Hz blijft in dat geval zichtbaar, onafhankelijk van eerder
veroorzaakte vertragingen of versnellingen in het getransporteerde gesprek.
Ik ben er nog niet uit welke van beide systemen mogelijkerwijs is gebruikt.
Misschien wel beide tegelijk of achter elkaar in één gesprek. Vandaar de
verwarring in de terminologie van mijn zijde. Ik zie beide mogelijkheden,
maar ben er nog niet uit welke de oorzaak is van wat ik waarneem op de
audio.”
Mijn vervolgvraag luidde:
“2.5. In hoeverre past dit signaal in het manipulatiescenario waarin de
“follow me”-functionaliteit is ingezet?”
Van de Ven beantwoordde deze vraag in zijn brief van 27 april 2015 als volgt:
“In het geval van een vaste modem-verbinding zien we het 2110 signaal. Bij
de follow-me functionaliteit heeft dit 2110 Hz signaal geen betekenis. Dan is
er een continue open verbinding tussen twee tapkamers voor een specifieke
getapte lijn. Aan de via follow-me doorgestuurde gesprekken worden geen
extra kenmerken toegevoegd.
Op de beschikbare audio van de analoge banden, welke door mij is
onderzocht, heb ik een aantal verschijnselen waargenomen, welke niet vanuit
de normale telecom-protocollen zijn te verklaren. De waargenomen
afwijkingen zouden wel verklaard kunnen worden met een manipulatiescenario.
Een audiosignaal kan door middel van een hoge snelheidsmodem
onvervormd worden overgedragen. In dat geval zijn de volgende stappen
waarneembaar: 1. Oproep, 2. Handshake, 3. Snelheidsinstelling, 4. Begin
communicatie signaal, 5. Informatie, 6. Einde communicatie signaal. Hierbij
geldt dat onder normale omstandigheden zowel het Begin van of
communicatie signaal als het Eind van communicatie signaal een duidelijke
2100Hz toon produceren. Tussen deze twee tonen bevindt zich de feitelijke
communicatie. Dit kan een normaal gesprek zijn, maar ook een al
gemanipuleerd gesprek.
Overdracht van communicatie kan ook via een digitaal modem plaatsvinden,
gebaseerd op het ISDN-systeem, hetgeen een open verbinding tot gevolg
heeft. Deze staat continu open. Op die open verbinding kan zowel een
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normaal als een gemanipuleerd gesprek worden gezet. Bij deze overdracht
zien we geen 2100Hz signaal. Deze digitale modem-functie moeten we weer
onderscheiden van de door Eygendaal genoemde follow-me functie, die ook
gebruikt kan zijn in de communicatie tussen de Nederlandse en Turkse
tapkamer.
Een mogelijk manipulatie-scenario zou het volgende kunnen zijn. Er wordt in
Nederland een gesprek afgeluisterd, dat gelijktijdig wordt doorgezet naar
Turkije. Dit kan via een digitale, ISDN gebaseerde modem-verbinding of op
basis van een follow-me schakeling. Men ontvangt dan in Turkije nagenoeg
real-time het hele in Nederland getapte gesprek inclusief bijbehorende
telefoniesignalen, waaronder ook de originele tijdmelding van Tante Cor. In
Turkije kan men dit signaal opslaan op bandrecorder of digitale schijf en
hiermee is de mogelijkheid geschapen om het ontvangen signaal in Turkije te
falsificeren.
Wanneer men dit in Turkije doet met een oude of instabiele bandrecorder, is
het zeer wel mogelijk dat er een variatie optreedt in snelheid. Een versnelling
tot soms 10% en verschillende versnellingen per gesprek en variaties in
snelheid binnen één gesprek doen hieraan zeker denken.182
Wanneer daarna het gesprek wordt teruggestuurd naar de Nederlandse
tapkamer, zou dat het beste kunnen via de digitale modem-verbinding of via
een ingeschakelde follow-me functie. Die voegt namelijk geen extra
signaleringen toe. Wanneer dit terugsturen echter gebeurt via de analoge
modem-verbinding, dan zien we op de terugweg de signaal kenmerken van
het modem toegevoegd, onafhankelijk van de eventuele eerder in Turkije al
opgelopen versnelling (of vertraging). Dit teruggestuurde gesprek kan dan in
Nederland worden geregistreerd als officieel tapgesprek. Het enige wat dan
nog moet gebeuren, is het origineel geregistreerde gesprek op de band
overschrijven of een tweede band creëren. Op die aangepaste band is het
vanwege die vervangingen goed mogelijk tegen zoekgeraakte of voortijdig
afgekapte gesprekken aan te lopen.”
Deze passages heeft Van de Ven grotendeels herhaald in het hierna besproken
rapport.

“Scenario 2” in het MoDems-rapport van Van de Ven

Als bijlage 7 bij zijn eindrapport van 31 augustus 2015 heeft Van de Ven een rapport
gevoegd, genaamd “MoDems”. Dit rapport betreft hoofdzakelijk een selectie en

182

Voetnoot D.A.: op deze “aanwijzing voor manipulatie” (aldus Van de Ven) kom ik nog uitvoerig
terug in paragraaf 9.1 van deze conclusie. Dat in Turkije überhaupt gebruik is gemaakt van (instabiele)
bandrecorders is overigens in strijd met de mededeling van X2. Zie daarover onderdeel 5 van deze
conclusie.
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compilatie van informatie over modems die (letterlijk) van internet is overgenomen
(vrijwel uitsluitend zonder bronvermelding).183 Het gaat mij thans om de volgende
door Van de Ven zelf geschreven passage:
“Er wordt in Nederland een gesprek afgeluisterd, dat gelijktijdig wordt
doorgezet naar Turkije. Dit kan bijvoorbeeld via een follow-me schakeling
maar ook via het overdragen van audiobanden. Men ontvangt dan in Turkije
het hele in Nederland getapte gesprek inclusief bijbehorende
telefoniesignalen, waaronder ook de oorspronkelijke tijdmelding van Tante
Cor. In Turkije kan men dit signaal opslaan op bandrecorder of digitale schijf
en hiermee is de mogelijkheid geschapen om het ontvangen signaal in Turkije
te falsificeren.
Wanneer men dit in Turkije doet met een oude of instabiele bandrecorder is
het zeer wel mogelijk dat er een variatie optreedt in snelheid. Een versnelling
tot soms 10% en verschillende versnellingen per gesprek en variaties in
snelheid binnen één gesprek doen hieraan zeker denken. Ik wijs ook op mijn
onderzoek naar de stabiliteit van de in de Nederlandse tapkamer gebruikte
UHER 6000 bandrecorders, die een dergelijke hoge afwijking in snelheid en
variaties in snelheid niet toelaat.184
Wanneer daarna vanuit Turkije het gesprek wordt teruggestuurd naar de
Nederlandse tapkamer, kan dit gebeurd zijn via een analoge modemverbinding. In dat geval zien we op de terugweg de signaal kenmerken van
dat modem toegevoegd, onafhankelijk van de eventuele eerder in Turkije al
opgelopen versnelling (of vertraging). Dit teruggestuurde gesprek kan dan in
Nederland worden geregistreerd als officieel tapgesprek. Het enige wat dan
nog moet gebeuren, is het origineel geregistreerde gesprek op de band
overschrijven of een tweede band creëren. We zullen dan op die band de pure
carrierfrequentie van het gebruikte modem terugzien.
Uitgaand van het scenario dat aan de andere kant van de modem-verbinding
uitgekomen moest worden op een nummer gekoppeld aan een tapkamer, ga
ik ervan uit dat gebruik gemaakt is van modems uit de klasse V32, V34, V90
of V92.185 Gezien het door mij waargenomen signaal van 2110Hz concludeer
ik dat er gebruik is gemaakt van het V34 modem.”186
183 Op dit (op mijn verzoek reeds verbeterde) rapport is uit het oogpunt van bronvermelding en citaties

(nog steeds) zeer veel aan te merken. De tekst is (nog steeds) voornamelijk opgebouwd uit ‘knippen
en plakken’ van internet (met name letterlijk van Wikipedia en enkele andere (buitenlandse)
bronnen). Daar laat ik het hier bij.
184 Herhaling van eerdere voetnoot D.A.: op deze “aanwijzing voor manipulatie” (aldus Van de Ven)
kom ik nog uitvoerig terug in paragraaf 9.1 van deze conclusie. Dat in Turkije überhaupt gebruik is
gemaakt van taperecorders is overigens in strijd met de mededeling van X2. Zie daarover onderdeel
5 van deze conclusie.
185 Voetnoot D.A.: Zie over ‘high speed modems’: S.J. Bigelow, J.J. Carr & S. Winder, Understanding
Telephone Electronics, Boston: Newnes 2001, p. 295.
Terzijde: de ITU-beschrijving van de V.90- en V.92-klassen dateert van ná september 1998. Zie (ook)
Engelse Wikipedia onder ‘modem’.
186 Ongedateerd rapport (elders is de datum van 1 augustus 2015 vermeld) genaamd “MoDems”, als
bijlage 7 gevoegd bij het eindrapport d.d. 31 augustus 2015. Zie daarvan de ongenummerde vijftiende
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Evaluatie III: het modemscenario

In een door Van de Ven geschetste modemscenario wordt een vervalst gesprek
vanuit Turkije met een snel analoog modem teruggestuurd naar de Nederlandse
tapkamer. “We zullen dan op die band de pure carrierfrequentie van het gebruikte
modem terugzien,” aldus Van de Ven, terwijl dat modem volgens hem uitkomt “op
een nummer gekoppeld aan een tapkamer”. “Dit teruggestuurde gesprek kan dan
in Nederland worden geregistreerd als officieel tapgesprek,” aldus telkens Van de
Ven. Naar méér specificatie zoekt men in het werk van Van de Ven tevergeefs.
Het lijkt mij echter niet teveel gevraagd om – bijvoorbeeld met behulp van een
blokschema – te expliciteren welke koppelingen er in dit scenario precies in die
Nederlandse analoge en/of digitale tapkamers (moeten) worden aangebracht. In
zo’n blokschema kan dan ook worden gevisualiseerd over welke (analoge?) kanalen
welke signalen met behulp van welke software worden getransporteerd. Een
daartoe strekkend verzoek heb ik Van de Ven mondeling én schriftelijk gedaan.187
Het enige resultaat daarvan is zichtbaar op bladzijde 7 van de reactie d.d. 8 oktober
2015 van Van de Ven op het rapport van Van den Heuvel. Het aldaar weergegeven
blokschema visualiseert echter alleen (uiterst basaal) de werking van een modem,
maar niet de werking van het modemscenario.
Het lijkt mij bovendien geen overspannen verlangen om antwoord te krijgen op de
vraag op welke wijze de “pure carrierfrequentie”, c.q. de “baud-rate” van het
modem nota bene in het getransporteerde bestand kan zijn terechtgekomen. Dat
ligt namelijk in technisch opzicht bepaald niet voor de hand. Als ik over een modem
een muziekbestand krijg toegezonden, verwacht ik niet in die muziek ook de
(hoorbare) frequentie van de ‘carrier’ aan te treffen. Op mijn mondelinge vraag
dienaangaande in een gesprek dat de rechter-commissaris en ik op 14 januari 2015

bladzijde van het “MoDems”-rapport, onder het kopje: “Het verschil tussen bits/sec en baud-rate”,
vetgedrukte tekst, en dat betreft p. 298 van het pdf-bestand van het gehele eindrapport met bijlagen.
187 Bij e-mail van 12 september 2015 aan Van de Ven schreef ik bijvoorbeeld (onderstreping in het
origineel): “Het betreft wat ik noem: “het modemscenario”. Ik vroeg volgens mij twee
begeleidingscommissies geleden al eens of je kunt visualiseren hoe dit scenario in zijn werk kan zijn
gegaan, door bijvoorbeeld een blokschema, waarin je de componenten symboliseert en de
verbindingen ertussen (welke soort, welke ingang, etc.) weergeeft. Als je dat nog zou kunnen
verwerken in je reactie, heel graag.” Daarop antwoordde Van de Ven op 15 september 2015: “Ik
begrijp jouw vraag maar al te goed. Ik wil in mijn reactie op het rapport van Bas hierop ingaan.”
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met Van de Ven voerden, antwoordde hij simpelweg met: “dat kan!” Verdere
toelichting bleef achterwege.188

Het uitblijven van de redelijkerwijze verlangde nadere toelichting alleen al roept de
vraag op of het modemscenario werkelijk tot de technische mogelijkheden
behoort. Voor twijfel daarover zijn – samengevat – twee redenen:
(1).

Voor een interpreteerbare ontvangst van de signalen afkomstig van het
veronderstelde modem in de Turkse tapkamer, zal in de Nederlandse
tapkamer een modem benodigd zijn om de vanuit Turkije ontvangen signalen
te demoduleren. De uitkomst van die bewerking is een geluidsbestand
(bijvoorbeeld een WAV-bestand). Op dat moment beschikt de Nederlandse
politie dus – veronderstellenderwijs – over een door de Turkse politie
toegezonden WAV-bestand van een vervalst telefoongesprek. Daarin
onderscheidt deze gang van zaken zich echter niet van een gang van zaken
waarin een gegevensdrager met een dergelijk geluidsbestand simpelweg
over de post wordt toegezonden. De vraag is dan nog steeds: hoe komt dat
bestand over een tap-lijn binnen ter registratie door een Nederlandse
tapkamer? De schets van Van de Ven geeft hierover geen enkele informatie
en is daarmee dus géén scenario van manipulatie als bedoeld in onderdeel 5
van deze conclusie.

(2).

In de tweede plaats rijst de vraag hoe het technisch mogelijk is dat een
signaal (de draaggolf of ‘carrier’) waarop wordt gemoduleerd teneinde
informatie (een geluidsbestand) over de analoge telefoonverbinding te
verzenden in dat bestand zelf kan zijn terechtgekomen. Immers, de
signaaltonen (dat wil zeggen: de gemoduleerde ‘carrier’) representeren
exact de ‘bytes’ die overgezonden moeten worden van locatie A naar locatie
B. De samengevoegde ‘bytes’ vormen het complete audiobestand. De bytes
die verzonden worden op locatie A zijn identiek aan de bytes op locatie B. Er
wordt geen toontje toegevoegd, al is het maar omdat diverse protocollen in
modems dergelijke fouten detecteren.189 Het komt mij dus vooralsnog voor

188

En dit terwijl Van de Ven met een eenvoudig testje zijn punt probleemloos had kunnen maken,
namelijk door een audiobestand met behulp van twee analoge snelle V.34-modems van A naar B te
versturen om vervolgens te onderzoeken of er van een modemcarrier sporen (i.e. signaaltonen) in het
audiobestand waarneembaar zijn.
189 S.J. Bigelow, J.J. Carr & S. Winder, Understanding Telephone Electronics, Boston: Newnes 2001,
p. 294 en p. 296.
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dat Van de Ven de boodschap (het bestand) en de boodschapper (de
gemoduleerde ‘carrier’) verwart, en mijn vragen daarover bovendien
onbeantwoord laat.190

Conclusie over het ‘follow me’-scenario en het modemscenario

Ter onderbouwing van het ‘follow me’-scenario en van het modemscenario
beroept Van de Ven zich op mededelingen van Eygendaal en van Group 2000. De
mededelingen die Van de Ven aan hen toeschrijft in zijn rapport van 23 december
2014 staan echter haaks op informatie die de rechter-commissaris en ik van
Eygendaal en Group 2000 rechtstreeks hebben ontvangen. Ondersteuning voor de
‘follow me’-functionaliteit wordt evenmin gevonden in de mededelingen van KPN
en Vodafone, en trouwens ook niet in hetgeen bekend is over de architectuur van
de Kislev 2-tapkamer. Van de Ven staat met zijn conclusies over de hier besproken
scenario’s dus alleen.191 Ik acht het bestaan van het ‘follow me’-scenario onder de
omstandigheden van vóór april 1998 zeer onwaarschijnlijk.

Vanwege het uitblijven van ieder antwoord, laat staan een bevredigend antwoord
op mijn vragen dienaangaande, moet het modemscenario (“scenario 2”) als zodanig
worden gediskwalificeerd. Dit ‘scenario 2’ geeft geen volledige verklaring voor het
aantreffen van gemanipuleerd geluidsmateriaal op de opslagmedia van de
gebruikte tapkamers, en is dus geen zelfstandig ‘scenario van manipulatie’. Het
modemscenario van Van de Ven bestaat uitsluitend uit het bevestigende antwoord
op de vraag of het mogelijk is om geluidsmateriaal in de vorm van een elektronisch
bestand vanaf een modem in Turkije over een telefoonverbinding naar een modem

De ITU-T produceert standaarden voor ‘error correction’ van datacommunicatie over
telefoonnetwerken. Zie ITU-T recommendations V.41 (1993), V.42 (1996) en V.42bis (1990), met
jaartallen van de toepasselijke versies. V.44 dateert van na de relevante periode.
190 Nogmaals, Van de Ven deelt in zijn hierboven volledig weergegeven antwoord op vraag 2.5 in zijn
brief van 27 april 2015 niets anders mee dan: “Wanneer daarna het gesprek wordt teruggestuurd naar
de Nederlandse tapkamer, zou dat het beste kunnen via de digitale modem-verbinding of via een
ingeschakelde follow-me functie. Die voegt namelijk geen extra signaleringen toe. Wanneer dit
terugsturen echter gebeurt via de analoge modem-verbinding, dan zien we op de terugweg de signaal
kenmerken van het modem toegevoegd, onafhankelijk van de eventuele eerder in Turkije al opgelopen
versnelling (of vertraging). Dit teruggestuurde gesprek kan dan in Nederland worden geregistreerd als
officieel tapgesprek.” (onderstreping mijnerzijds).
191 Op de mededelingen die Van de Ven toeschrijft aan twee anoniem gebleven medewerkers van het
Museum voor Communicatie in Den Haag (het voormalige PTT museum), kom ik terug in paragraaf
xxxx.
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in Nederland te transporteren. Voor die wetenschap hoef je geen deskundige te
zijn.
Stel dat aan die mogelijkheid toepassing wordt gegeven. Dan beschikt de ontvanger
in Nederland over (al dan niet gemanipuleerd) tapmateriaal in de vorm van
bijvoorbeeld een WAV-bestand. De kernvraag is echter: hoe krijg je dit
geluidsmateriaal op de gegevensdragers uit de analoge en/of digitale tapkamer(s)?
Daarop geeft het ‘modemscenario’ van Van de Ven zoals gezegd geen antwoord.
Dit modemscenario is dus geen extern scenario van manipulatie; het vergt een
vervolg, namelijk de toepassing van methoden die ik in onderdeel 6 van deze
conclusie reeds heb besproken: manipulatie binnen het tapkamerdomein.

Het valt bovendien op dat de beide scenario’s door Van de Ven zodanig ‘losjes’ en
aspecifiek zijn omschreven dat zij zich niet of nauwelijks lenen voor een toetsing op
detailniveau.
Ik kom in paragraaf 9.2 terug op het modemscenario bij de bespreking van het
aantreffen van modemsignalen (als dat het zijn) in het geluidsmateriaal van
tapgesprekken.
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7.6. Overige scenario’s

De scenario’s van Gonggrijp

Rop Gonggrijp is wellicht Nederlands bekendste ‘hacker’. De rechter-commissaris
heeft Gonggrijp in de strafzaak tegen Baybaşin op 16 april 1999 gehoord als
deskundige, onder andere over de wijze waarop scenario’s van manipulatie kunnen
worden uitgevoerd. Ik citeer hem ter zake:
“U vraagt mij of het technisch überhaupt mogelijk is dat gesprekken die in het
kader van een tapmachtiging zijn opgenomen, gemanipuleerd kunnen
worden.
Mijn antwoord hierop is dat het technisch gezien mogelijk is. Het is mogelijk
op heel veel verschillende manieren. Ik geef U voorbeelden van wijzen van
manipulatie die relatief eenvoudig zijn.
Manipulatie bij de database bij de provider.
(…)
Het is echter mogelijk om in de bestanden bij de provider de vaste koppeling
van een IMSI code en een telefoonnummer los te maken, zonder dat bij de
tapkamer aan de audio gemerkt wordt dat dit gebeurd is. Ik geef U een vb.
ter verduidelijking.
A belt in naar B. B staat onder de tap. Nu is het mogelijk in de bestanden zo’n
wisseling door te voeren dat de telefoon niet bij B overgaat maar bij C, terwijl
B toch nog uitgaand kan bellen omdat hij beschikt over het nummer van C of
een ander willekeurig nummer. A of C kunnen dan een van te voren
geprepareerd gesprek van een band afdraaien. De computer in de tapkamer
kan niet vaststellen of het een gesprek dat daadwerkelijk op de tijd van de
registratie gevoerd is of een van te voren opgenomen gesprek is. De computer
zal naar alle waarschijnlijkheid niet herkennen van welke kant de audio komt.
Deze vorm van manipulatie vereist een ingrijpen in de bestanden van de
provider door een persoon met toegang tot de bestanden van de provider. Er
zijn redelijk veel personen bij een provider die toegang hebben tot dergelijk
bestanden. Het opleidingsniveau behoeft niet bijzonder groot te zijn. U moet
denken aan een storingstechnicus en een systeemanalist.
Het is op zich mogelijk aan de hand van de IMSI en de IMEI code te zien of op
deze wijze gemanipuleerd is, mits de IMSI en IMEI code en de vast gelegde
gegevens in het algemeen niet gemanipuleerd zijn.
U moet weten dat het namelijk zo is dat er als uitgangspunt geldt dat een
IMSI code is voor een telefoonnummer. Mocht nu blijken uit de vast gelegde
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gegevens in de tapkamer dat er twee IMSI codes op een telefoonnummer
staan weergegeven, dan zou ik hierin aanleiding vinden om bij de provider na
te gaan of er een reden geweest is om de SIM kaart te wisselen.
U vraagt mij wat er gebeurd als in het gegeven vb. A of C een band afdraait
met een gesprek, of A en B gaat tijdens het afdraaien van dat bandje bellen.
Het is dan waarschijnlijk dat het gesprek van B niet op de band van de
tapkamer belandt. De reden is dat B dan tijdelijk belt vanaf een ander
nummer wat niet onder de tap staat.”
Commentaar mijnerzijds.
Zoals in paragraaf 7.2 (architectuur van gsm-netwerken) besproken, is de simkaart
in een gsm-toestel onder meer uitgerust met een sim-specifiek IMSI-nummer.
Binnen het gsm-netwerk is dat IMSI-nummer gekoppeld aan een MSISDN (het
‘aansluitnummer’ of abonneenummer). Die koppeling is echter niet aard- en
nagelvast. Bij de overgang naar een andere netwerkoperator ‘met nummerbehoud’
bijvoorbeeld of bij verlies van een simkaart, zal de nieuwe simkaart, hoewel
opgetuigd met een bijbehorende unieke (nieuwe) IMSI, door de netwerkoperator
kunnen worden verbonden aan het oude MSISDN.192
Wat Gonggrijp hier als manipulatiescenario schetst is de mogelijkheid van misbruik
van deze los-vaste verbinding tussen het MSISDN en de IMSI. Het tapsysteem is
hiertegen in die zin beveiligd dat het JTS-protocol voorziet in de overdracht van
verkeersgegevens met inbegrip van zowel het MSISDN als de IMSI.

Ik heb de suggestie van Gonggrijp opgevolgd. Om mij ervan te vergewissen of in de
verkeersgegevens die in de digitale tapkamer zijn vastgelegd meervoudige
combinaties van MSISDN’s en IMSI’s kunnen worden aangetroffen, heb ik Van den
Heuvel gevraagd daarnaar te zoeken.
Uit het antwoord van Van den Heuvel bij e-mail van 6 juni 2016 maak ik op dat er
afgezien van enkele statusberichten geen meervoudig-gekoppelde MSISDN’s als
hier bedoeld zijn aangetroffen in de verkeersgegevens die afkomstig zijn van de
digitale tapkamer die vanaf medio november 1997 in de strafzaak van Baybaşin is
gebruikt. Van de analoge tapkamer bevinden zich, zoals bekend, onvoldoende
verkeersgegevens in het dossier om deze zoekopdracht uit te voeren.

192

Zie Engelse Wikipedia onder het lemma ‘MSISDN’: “A SIM has a unique IMSI that does not change,
while the MSISDN can change in time, i.e. different MSISDNs can be associated with the SIM.”
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Met name in verband met dat laatste moet – overeenkomstig de mededeling van
Gonggrijp – tevens worden bedacht dat voor de (stelselmatige) uitvoering van een
dergelijk scenario van manipulatie in de zaak van Baybaşin een bijdrage vereist is
(geweest) van verscheidene medewerkers van zowel KPN als Vodafone. Dat
betekent dat het veronderstelde complot moet worden uitgebreid tot diverse
individuen die geen specifieke relatie onderhouden met de overheid en/of de
politie. De vraag rijst dus hoe het (vermeende) frauderende politieteam dergelijke
medewerkers kan hebben benaderd en hen zo ver kan hebben gekregen onder
geheimhouding medewerking te verlenen aan de hier geschetste gang van zaken.
Bij gebrek aan enige aanwijzing voor een bijdrage van KPN én Vodafone aan enig
scenario van manipulatie, acht ik dit scenario onwaarschijnlijk. Wellicht om die
reden heeft Van de Ven dit scenario dan ook niet uitdrukkelijk als het zijne
overgenomen.

Ik citeer Gonggrijp voor een tweede manipulatiescenario.

“Manipulatielijst te tappen nummers
Nog makkelijk uitvoerbaar is de volgende wijze van manipulatie. Aan het
recherche team moet een nummer toegespeeld worden waarvan het team
gaat controleren dat de verdachte over dat nummer gesprekken voert. Als
het nummer onder de tap wordt gezet dan kan de manipulator voorbereide
gesprekken afdraaien, zodat de tapcomputer gesprekken registreert waarop
de stem van de verdachte voorkomt. Kort en goed. Je koopt een prepaid
telefoon, zet die op autoanswer en leg deze in de buurt van verdachte in de
kofferbak. Vervolgens bel je in op dat nummer van een willekeurige plaats in
de wereld en speelt de voorbereide gesprekken af.”
In dit tweede door Gonggrijp geschetste manipulatiescenario wordt een willekeurig
gsm-toestel gekoppeld aan de verdachte. Gonggrijps advies om dit toestel
vervolgens in de kofferbak van de verdachte neer te leggen houdt verband met het
verkrijgen van locatiegegevens die met de verdachte kunnen worden geassocieerd.
Probleem is echter wel dat de feitelijke grondslag voor het liëren van dit gsmtoestel aan de verdachte bij proces-verbaal moet worden gefingeerd teneinde de
rechter-commissaris ervan te overtuigen dat ten aanzien van dit gsm-toestel – naar
de regelgeving van destijds – een tap-last kan worden afgegeven. Daarmee zal een
frauderend politieteam wellicht weinig moeite hebben. Meer problematisch is dat
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op deze wijze een gehele tap-lijn moet worden gesimuleerd, met inbegrip van vele
onschuldige gesprekken, kruisgesprekken met andere tap-lijnen en informatie die
strookt met informatie die afkomstig is van andere lijnen. In het geval van Baybaşin
zou het ook nog eens om méér tap-lijnen moeten gaan. Bovenal: op die tap-lijnen
moet ook (kunnen) worden uitgebeld. Daarvoor biedt dit tweede scenario van
Gonggrijp geen ruimte. Voor de toepassing van dit scenario is ook overigens geen
enkele rechtstreekse aanwijzing gevonden.193

“KPN’tje spelen”

In de T14-zaak, waarbij in onderdeel 6 van deze conclusie uitvoerig is stilgestaan,
heeft de rechtbank te Almelo op 18 juni 2002 op verzoek van de verdediging
Kuylman en Van de Ven gehoord als deskundige. Bij die gelegenheid heeft Kuylman
mededelingen gedaan over een scenario van manipulatie dat hij “KPN’etje spelen”
noemde. Hij verklaarde:
“Er zou dan iemand van KPN in het complot moeten zitten, als er al een
complot is. (….).Wij hebben al even gezien dat het om het koppelvlak te doen
is, om daar narigheid uit te halen. Het zal denk ik helemaal duidelijk zijn dat
iemand binnen de KPN omgeving met technische kennis van zaken zeer wel
in staat is om er voor te zorgen dat er op die tapkamer gesprekken komen die
in de praktijk nooit gevoerd zijn. Technisch kan ik heel goed uitleggen hoe je
dat zou moeten doen zonder al teveel problemen, wanneer aan de
tapkamerzijde iemand van kwade wil zou zijn.”194
In de tapomgeving van de netwerkoperator(s) is een DTI (oftewel de mediation
unit) gekoppeld aan het achterliggende ‘mobile switching center’ (de ‘switch’). In
het geval van PTT Telecom én van Libertel was die ‘switch’ opgebouwd uit modules
van het merk Ericsson. Daarop draaide ten bate van de interceptie een zogeheten
REX/RCE-omgeving.195 Als de interceptieomgeving van een Ericsson-centrale is
geactiveerd, vormt dat een gesloten subsysteem van de telefooncentrale waartoe
naar alle waarschijnlijkheid slechts een selecte groep medewerkers technisch,
administratief en fysiek toegang hebben. Afhankelijk van wat Kuylman bij dit
193

Overige aanwijzingen (als dat het zijn) komen hieronder aan de orde in de onderdelen 9 en 10.
Proces-verbaal terechtzitting van de rechtbank te Almelo d.d. 18 juni 2002, p. 32-33.
195 Zie Group 2000, brief d.d. 22 december 2014, p. 2. Ook: Van den Heuvel, achtergrondrapport,
hoofdstuk 10, p. 28-29.
194
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scenario in gedachten had, wordt mogelijk een tweede DTI aangesloten op de
uitgaande lijnen van de netwerkoperator naar de tapkamer, of iets dergelijks,
teneinde het juiste ISDN-nummer van de afzender te verkrijgen (dit met het oog op
een geslaagde uitvoering van de verificatieprocedure). Deze extra apparatuur zou
bovendien moeten worden voorzien van de juiste verbindingssleutels (ten behoeve
van een succesvolle authenticatieprocedure) en bovendien van de juiste
administratieve afleverdata. Er wordt in dit scenario dus nogal wat verlangd van
“de medewerker van KPN”.
Wat daar ook van zij, het is wel duidelijk dat voor de stelselmatige uitvoering van
dit scenario steeds een cruciale bijdrage is (was) vereist van medewerkers van PTT
Telecom (KPN) én Libertel (Vodafone). Voor een dergelijke cruciale bijdrage aan het
complot van de zijde van PTT Telecom en Libertel is geen enkele rechtstreekse
aanwijzing.

Het “scenario van Jaspers”

In zijn reactie d.d. 8 oktober 2015 op het rapport van Van den Heuvel heeft Van de
Ven de volgende passage opgenomen. Ik citeer Van de Ven:
“In zijn commentaar op p. 25 van dit hoofdstuk geeft Jaspers (brief 21
september 2015) overigens nog een interessante extra vorm weer van
mogelijke manipulatie van binnenkomende tapgesprekken: het ‘spoofen’ van
een gesprek van een inbellend196 nummer dat niet op de lijst van afgesproken
nummers voorkomt. De letterlijke betekenis hiervan is het aannemen of
nabootsen van een identiteit teneinde toegang te verkrijgen tot een
computersysteem. Dat was volgens Jaspers dus gewoon mogelijk in het door
ons onderzochte interceptiesysteem van de jaren ‘90.”197

196

Voetnoot D.A.: Van de Ven brengt een opmerkelijke beperking aan in dit door hem aan Jaspers
toegeschreven manipulatiescenario (‘spoofen’). Het lijkt er hier op dat Van de Ven meent dat dit
‘spoofing’-scenario alleen betrekking kan hebben op gevallen waarin door derden wordt ingebeld op
het getapte gsm-toestel, en dat het scenario dus niet werkzaam kan zijn in die gevallen waarin over
de tap-lijn met het getapte gsm-toestel wordt uitgebeld. Van de Ven spreekt immers uitdrukkelijk
(slechts) over “binnenkomende tapgesprekken” en het “spoofen van een gesprek van een inbellend
nummer” (mijn onderstreping). Indien ik hem wat dit betreft goed begrijp, vergist Van de Ven zich hier
(in zijn nadeel). Het nummer waarmee vanuit de DTI (de mediation unit) bij de netwerkoperator
geautomatiseerd wordt ingebeld naar de tapkamer, betreft het ISDN-nummer (met sub-adressering)
van de tapkamer. Het hier bedoelde inbellen vanuit de DTI naar de tapkamer heeft (als het goed is)
geautomatiseerd plaats in alle gevallen waarin met het getapte gsm-toestel wordt gebeld, ongeacht
of het inkomende of uitgaande tapgesprekken betreft.
197 Van de Ven, reactie d.d. 8 oktober 2015 op het rapport van Van den Heuvel, p. 14.
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Jaspers schreef in werkelijkheid (en meer volledig) in zijn commentaar op hoofdstuk
10 uit het achtergrondrapport van Van den Heuvel het volgende (paginanummers
verwijzen naar de pagina’s uit hoofdstuk 10, dat in totaal 61 pagina’s bevat):
“Pagina 25/61, paragraaf 1.5.2, eerste alinea “2 t/m 5”
Punt 2 wordt aangeduid als de verificatie, alleen vooraf afgesproken
nummers kunnen worden gebruikt. Verkeerd kiezen wordt geweerd, maar
inbellende nummers kunnen nog gespoofd worden.
Punt 3 met DES vorm de authenticatie. Door het gebruik van geheime sleutels
en encryptie wordt het praktisch onmogelijk oneigenlijk binnen te komen.
Punt 4 en 5 vormen de interne afhandeling in de tapkamer en vormen geen
onderdeel van de JTS beveiliging.
Pagina 25/61, paragraaf 1.5.2, laatste drie alinea’s
Toelichting op de PWC kritiek.
De verbindingsopbouw en beveiliging van de tap kent een aantal stappen.
hier nog even opgesomd.
•
Het ISDN nummer of nummers van de tapkamer en het
subadres/tapcode (vergelijkbaar met toestelnummer) vormen de
adressering van de tap. Omdat de tap vertrouwelijk is zal je het
ISDN-nummer en de tapcode niet publiek maken. Echter deze
worden hergebruikt en kunnen zo bekend raken. Ook kunnen ze
gegokt worden met een redelijke kans van slagen.
•
De verificatie bestaat uit de controle door de tapkamer van de CLI
waarmee ongeautoriseerde nummers (los van spoofing) geen
toegang gegeven kan worden. De mediator kan met de COL zien dat
er niet doorgeschakeld is en de afgesproken bestemming benaderd
is.
•
De authenticatie vindt plaats met geheime sleutels en een encryptie
mechanisme. De sleutels moeten daarom vertrouwelijk
uitgewisseld worden. Als de sleutels publiek worden is er feitelijk
geen beveiliging meer. Als de sleutels te kort zijn kunnen ze mogelijk
gegokt worden of kunnen alle sleutels geprobeerd worden tot de
juiste gevonden is.
PWC constateerde dat, omdat sleutels ook met de hand overgetypt werden
deze eenduidig leesbaar moesten zijn, dat hierdoor “slechts” een sub-set van
alle sleutels gebruikt kon worden. Uitgaande van een aanval waarbij alle
sleutels geprobeerd worden zorgt de sub-set ervoor dat de tijd om de sleutel
te vinden aanzienlijk bekort kan worden. Met een goed encryptie algoritme
hoeft dit niet bezwaarlijk te zijn. Zou het bijvoorbeeld normaal 100.000 jaar
duren om een sleutel te kraken, dan duurt het met de sub-set nog maar 100
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jaar. Een tap met een looptijd van enkele maanden is dan dus praktisch nog
steeds afdoende beveiligd.”198
Van de Ven wijst in navolging van Jaspers terecht op de mogelijkheid van
‘spoofing’199 van het ISDN-nummer waarmee vanuit de DTI bij de netwerkoperator
wordt ingebeld op de tapkamer. Van de Ven vervolgt met de mededeling dat dit
manipulatiescenario “volgens Jaspers dus gewoon mogelijk [was] in het door ons
onderzochte interceptiesysteem van de jaren ‘90”.
Dit laatste behelst echter geen correcte gevolgtrekking uit de (door mij geciteerde)
mededelingen van Jaspers. Anders dan Van de Ven verliest Jaspers namelijk niet uit
het oog dat het beveiligingsontwerp in de JTS-systematiek ook nog de wezenlijke
‘stap’ kent van de wederzijdse authenticatie. Binnen het JTS-systeem was dit
‘spoofing’-scenario dus niet “volgens Jaspers gewoon mogelijk”.
Daar valt tegen in te brengen dat in de praktijk van de Baybaşin-zaak de
authenticatieprocedure tot medio november 1997 niet werd uitgevoerd. De
analoge tapkamer kon immers niet overweg met digitale stuursignalen.200 Dat was
een zwakte die de ATR-ISDN2-voorziening kenmerkte. Om die reden is het voor een
juiste beoordeling van dit ‘spoofing’-scenario van belang stil te staan bij het
volgende. Zoals beschreven in paragraaf 4.4 hierboven, belden de DTI’s op locaties
van de netwerkoperators overeenkomstig het JTS-protocol in op de tapkamer over
een besloten ISDN30-verbinding. Het ISDN-nummer van de tapkamer (met subadressering) was dus van buitenaf niet bereikbaar.201 Dit betekent vervolgens weer
dat het ‘spoofing’-scenario een bijdrage veronderstelt van medewerkers van de
onderscheidene netwerkoperators (destijds: PTT Telecom en Libertel) en de
tapkamerbeheerder (van zowel die van de analoge als die van de digitale
tapkamer). Daarmee is het ‘spoofing’-scenario in essentie louter een meer concrete

198

Jaspers, tweede antwoordbrief d.d. 21 september 2015, p. 3.
Het hier bedoelde ‘Caller ID spoofing’ wordt in de Engelse Wikipedia omschreven als: “the practice
of causing the telephone network to indicate to the receiver of a call that the originator of the call is a
station other than the true originating station. For example, a Caller ID display might display a phone
number different from that of the telephone from which the call was placed.”
Onder het lemma ‘spoofing’ wordt ‘caller ID spoofing’ in Wikipedia als volgt toegelicht: “Public
telephone networks often provide Caller ID information, which includes the caller's name and number,
with each call. However, some technologies (especially in Voice over IP (VoIP) networks) allow callers
to forge Caller ID information and present false names and numbers.”
200 Zie paragraaf 6.2.
201 Dit is wat Van den Heuvel bedoelt in zijn achtergrondrapport, hoofdstuk 10, p. 25, onder punt 4.
Jaspers (zie het citaat op de vorige bladzijde) deelt hierover op zichzelf terecht mee dat dit punt “de
interne afhandeling in de tapkamer [betreft] en (…) geen onderdeel [vormt] van de JTS beveiliging.”
Niettemin resulteert deze wijze van afhandelen erin dat de tapkamer niet anders dan vanaf DTI’s bij
de netwerkoperators bereikbaar is.
199
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variant op het reeds besproken “KPN’tje spelen”. Om dezelfde reden als daar
vermeld, acht ik dit scenario zeer onwaarschijnlijk.
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7.7. Conclusie over de ‘externe’ scenario’s van manipulatie

Ik ben bij de bespreking van het kloonscenario, het IMSI-catcher-scenario, het
‘follow me’-scenario en het modemscenario in geen geval klakkeloos uitgegaan van
de juistheid van de stellingen en conclusies van hetzij Van den Heuvel, hetzij Van
de Ven. Aangezien op vele kwesties tussen hen verschil van mening is gerezen,
hebben de rechter-commissaris en ik zelfstandig onderzoek gedaan naar informatie
waarmee ik kon bepalen op welke mededelingen ik ten behoeve van deze conclusie
al dan niet kon bouwen en vertrouwen. Om die reden hebben de rechtercommissaris en/of ik KPN, Vodafone, Rohde & Schwarz, Digivox, Jaspers (PIDS),
Eygendaal en later ook Group 2000 (vaak meermalen) benaderd met vragen. Ik heb
mij ingespannen om de MIVD te spreken, en ik heb veel bronnenonderzoek gedaan.
Van dat laatste getuigen de voetnoten bij deze paragraaf. Nog tot kort voor het
nemen van deze conclusie heb ik her en der informatie gecheckt.
Het resultaat daarvan is dat ik over de hele linie de conclusies van Van de Ven heb
moeten passeren. Voor de daarvan afwijkende stellingen en conclusies van Van den
Heuvel heb ik daarentegen de bevestiging gevonden waarvan ik in deze paragraaf
omstandig blijk heb gegeven.

Mijn conclusie luidt dat ik de door Van de Ven gepresenteerde scenario’s van
manipulatie telkens om technische redenen zeer onwaarschijnlijk tot hoogst
onwaarschijnlijk acht. Deze scenario’s leveren geen praktisch werkbare scenario’s
van manipulatie op onder de omstandigheden van vóór april 1998.
De scenario’s van manipulatie die zijn geschetst door Gonggrijp, Kuylman en
Jaspers zijn minder complex van karakter dan de scenario’s die Van de Ven heeft
voorgedragen. Deze scenario’s behoren weliswaar tot de theoretische
mogelijkheden, maar ik acht deze scenario’s onwaarschijnlijk tot zeer
onwaarschijnlijk om redenen van meer praktische aard. De kwetsbaarheid die zou
kunnen ontstaan door de los-vaste verbinding tussen het MSISDN en de IMSI is al
door de opstellers van het JTS-protocol voorzien en daarom worden beide
gegevens binnen het JTS-protocol uitgewisseld en in de tapkamer opgeslagen.
Concreet in de casus van Baybaşin zijn in de verkeersgegevens afkomstig van de
digitale tapkamer geen onverwachte combinaties van MSISDN en IMSI
aangetroffen. Deze en andere scenario’s vereisen bovendien de heimelijke
medewerking van KPN (PTT Telecom) en Vodafone (Libertel), en daarvoor bestaat
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geen enkele aanwijzing. Een bijdrage van deze netwerkoperators aan het complot
tegen Baybaşin wordt ook niet concreet gesteld van de zijde van de verdediging.

Hiermee sluit ik de bespreking van de scenario’s van manipulatie af. Er is in dit
herzieningsonderzoek niet zozeer gezocht naar scenario’s van manipulatie die
theoretisch mogelijk zijn, maar naar scenario’s van manipulatie die praktisch
werkbaar waren onder de omstandigheden van vóór april 1998. Op alle als zodanig
voorgedragen scenario’s valt in technisch opzicht of in praktisch opzicht veel af te
dingen. Rechtstreekse aanwijzingen voor de toepassing ervan ontbreken
bovendien. Op basis van een onderzoek naar de randvoorwaarden voor de
uitvoering van deze scenario’s, concludeer ik dat het bestaan van één of meer van
deze scenario’s in de Baybaşin-zaak ten minste onwaarschijnlijk tot zeer
onwaarschijnlijk is.

Ik realiseer me dat ik bij gebrek aan kennis een scenario van manipulatie kan
hebben gemist, net zo goed als dat ik een belemmering voor een scenario over het
hoofd kan hebben gezien of onjuist gewogen. Om die reden heb ik categorische
uitspraken vermeden.

Ik laat deze hiervoor geformuleerde conclusie voorlopig voor wat zij is. In de
onderdelen 9 en 10 kom ik te spreken over de aanwijzingen voor manipulatie die
als zodanig zijn gepresenteerd door de verdediging. Zijn deze aanwijzingen dermate
sterk dat de in de onderdelen 6 en 7 bereikte conclusie moet worden gepasseerd?
Vormen zij als het ware een ‘existentiebewijs’ voor manipulatie, ook al is
vooralsnog niet kunnen worden vastgesteld hoe die manipulatie in haar werk is
gegaan?
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8.1. Waarneming en interpretatie

Terug naar de noties uit paragraaf 3.1

In de hiernavolgende onderdelen 9, 10 en 11 komen de resultaten van
onderzoekspijler 2 aan de orde. In deze onderdelen volgt een bespreking van de
audiofenomenen die door de verdediging als aanwijzing voor (frauduleuze)
manipulatie zijn aangemerkt. Daarbij zullen telkens de twee facetten worden
belicht die ik in paragraaf 3.1 als notie 2 naar voren heb gebracht, namelijk:
(1) waarneming, en (2) interpretatie.
Wat betreft ‘interpretatie’ wijs ik nogmaals op notie 4 in paragraaf 3.1. Interpretatie
kan op uiteenlopende niveaus plaatsvinden. Dat zijn (a) herkomstniveau,
(b) handelingsniveau en (c) delictniveau.
In verband daarmee luiden de vragen over (1) waarneming, en (2) interpretatie
bijvoorbeeld als volgt:
(1).

wat wordt er nu precies in het geluidsmateriaal waargenomen?

(2).

(a). wat is de directe oorzaak van hetgeen is waargenomen, en
(b). wat heeft hetgeen is waargenomen (daar) te betekenen voor de gekozen
onderzoekshypothesen?

Teneinde vraag (2) te beantwoorden, zullen de antwoorden op vraag (1) in
overeenstemming met notie 4 uit paragraaf 3.1 worden getoetst aan twee
tegengestelde hypothesen over de totstandkoming van de audiofenomenen, te
weten op delictniveau:
(1).

de hypothese waaronder de vergaring van het geluidsmateriaal en de
verkeersgegevens van telefoongesprekken geheel op reguliere en legitieme
wijze heeft plaatsgehad en dit bewijsmateriaal dientengevolge authentiek en
integer is;

(2).

de hypothese van manipulatie, waaronder door het gebruik van allerlei
heimelijke middelen en/of technieken de inhoud van het geluidsmateriaal
opzettelijk en frauduleus is gewijzigd (‘gemanipuleerd’) teneinde Baybaşin
(extra) te belasten.

De vraag zal steeds zijn: in de richting van welke hypothese wijst de waarneming
van een bepaald audiofenomeen het meest? kan een audiofenomeen (alleen) goed
c.q.

beter

worden

verklaard

door

frauduleuze

manipulatie

van

het
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geluidsmateriaal, of valt dat audiofenomeen (alleen c.q. ook) bij normale
toepassing van telecommunicatie en interceptie in bepaalde mate te verwachten?

Een kritische beschouwing

De verdediging, Derksen en Van de Ven passen in de praktijk niet (altijd) in volle
omvang deze gedachtegang toe. Dat is uiteraard ook niet verplicht.
In de komende onderdelen zullen verscheidene gevallen worden beschreven
waarin een audiofenomeen door de verdediging wordt gepresenteerd als een
teken van manipulatie en waarin de redenering van de verdediging een enigszins
andere structuur volgt, namelijk: ‘het audiofenomeen kan geen (onschuldig) effect
zijn van de toegepaste technologie, en dus moet het een gevolg zijn van
manipulatie’.
De vraag is telkens of deze redenering standhoudt. Een dergelijke argumentatie
vereist in de eerste plaats kennis van zaken (notie 3) én goed zoeken naar eventuele
‘normale’ technische oorzaken voor het audiofenomeen. Bij gebreke daarvan snijdt
de redenering geen hout.
Een dergelijke redeneerwijze laat in de tweede plaats gemakkelijk onderbelicht dat
ook in de elektrotechniek onbedoelde verschijnselen (artefacten) of verstoringen
(kunnen) optreden waarvoor technici niet altijd een goede technische verklaring
paraat hebben, zonder dat de oorzaak hiervan stante pede moet worden gezocht
in manipulatie of een ingreep van hogerhand. Onbekendheid met een oorzaak is
nog geen bewijs voor (kwade) intentie.
In de derde plaats verhult de door de verdediging gevolgde gedachtegang dat er
ook nog een manipulatiescenario (i.e. een methode van manipulatie) moet bestaan
waarin de audiofenomenen passen, alvorens het audiofenomeen als een
aanwijzing van manipulatie kan worden betiteld.1 Aanwijzingen voor de
manipulatie van geluidsmateriaal moeten dus kunnen worden beschouwd als de
‘vingerafdruk’ van de gebruikte methode. Aan een bestaand tapgesprek kan
bijvoorbeeld een passage worden toegevoegd. Dit zal technisch gezien leiden tot
het ontstaan van twee overgangen: één overgang bij het begin van de ingevoegde

1

Als ik het goed begrijp betoogt Van den Heuvel iets dergelijks in: Van den Heuvel,
achtergrondrapport, hoofdstuk 3, p. 38-41, na zijn bespreking van de Watergate-affaire, waarin
geluidsopnames bleken te zijn gewist met een exemplaar van de Uher 5000.
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passage en één overgang waar het ingevoegde deel weer overgaat in de
oorspronkelijke opname. Ook is het mogelijk dat een passage uit het tapgesprek
wordt verwijderd. Het gedeelte vóór en ná de verwijdering wordt dan vervolgens
aan elkaar ‘geplakt’. Dat leidt onder meer tot een overgang, en mogelijk tot andere
sporen. Het uitsluitend opsommen van ‘rariteiten’ of ‘anomalieën’ miskent een
vorm van logica. Wat zou er dan moeten zijn gebeurd?
Ten slotte, en in lijn met het voorgaande, wordt in de door de verdediging gevolgde
redeneerwijze naar mijn inzicht zo nu en dan te weinig aandacht besteed aan de
vraag of het audiofenomeen ook binnen een scenario van manipulatie werkelijk zo
plausibel c.q. voorspelbaar is. Een audiofenomeen dat onder normale
omstandigheden zeldzaam is en niet snel valt te verwachten, is – ook dan nog –
uitsluitend een aanwijzing voor manipulatie als de waarneming van het
audiofenomeen goed c.q. beter kan worden verklaard door manipulatie, en het
aantreffen van dat audiofenomeen inderdaad beter valt te voorspellen indien de
hypothese van manipulatie juist zou zijn dan wanneer de hypothese van
authenticiteit juist zou zijn (notie 4).

Artefacten

Zoals gezegd is voor onderzoek naar de oorzaak van een audiofenomeen kennis van
de onderwerpelijke materie vereist (notie 3). Het zegt weinig tot niets als een leek
verbaasd is over het waarnemen van allerlei audiofenomenen. Wat weet hij of zij
er nou van?
In de onderdelen 9, 10 en 11 zal ik om die reden bij de bespreking van enkele
deelonderwerpen langer stilstaan bij de technologie waaraan toepassing wordt
gegeven bij (mobiele) telecommunicatie en de interceptie ervan. Die toepassing
kan gepaard gaan met uiteenlopende artefacten; artefacten zijn dus ‘normaal’.2 De
stelling dat bepaalde klikken, krasjes, tikken, stiltes, verstoringen en andere van
dergelijke ‘rariteiten’, een aanwijzing vormen voor de manipulatie van het
geluidsmateriaal, vergt om die reden stevige onderbouwing. De vraag luidt telkens:
waarom is het onmogelijk of onwaarschijnlijk dat deze artefacten in het

2

Zie daarvoor met name paragraaf 11.7.
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geluidsmateriaal samenhangen met het reguliere gebruik van telecommunicatieen interceptietechnologie van vóór het jaar 2000?
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8.2. Overzicht meetrapportages

Meetverslagen – analoog geluidsmateriaal3

In de herzieningszaak is een aanzienlijk aantal meetverslagen opgesteld. Zonder
pretentie van volledigheid:
-

Van de Ven heeft op 31 augustus 2014 zijn eerste rapport ingeleverd met
metingen aan de analoge gesprekken.4

-

In september en oktober 2014 hebben, naar aanleiding van het rapport van Van
de Ven, een aantal metingen door Van de Ven en Van den Heuvel gezamenlijk
plaatsgevonden.5 Van den Heuvel gebruikte Sonic Visualiser en Van de Ven
maakte gebruik van het meetplatform OC-6040 van Medav.

Terzijde, op een gegeven moment zijn deze gezamenlijke metingen gestaakt en
heeft Van de Ven de resultaten van die gezamenlijke metingen niet geaccordeerd.6
-

Op 5 december 2014 heeft Van de Ven op eigen titel een rapport ingeleverd
met definitieve resultaten van zijn metingen aan de analoge gesprekken.7 Hij
maakte hierbij gebruik van de Spektro 3000 en OC-6040, beide van Medav,
alsmede van Adobe Audition CC.

-

Over dit rapport is enige discussie ontstaan. Om die reden hebben op 25 maart
2015 en 1 april 2015 gezamenlijke metingen aan de analoge gesprekken

3

Herhaling van een mededeling uit paragraaf 3.3. Wanneer ik spreek over ‘analoog geluidsmateriaal’
bedoel ik: op gegevensdragers geregistreerd geluid dat van origine analoog (d.w.z op magnetische
tapes) was vastgelegd, ongeacht of het geluidsmateriaal inmiddels is gedigitaliseerd en is vastgelegd
als WAV-bestand.
4 Van de Ven, Signaal-analytisch onderzoek aan tapgesprekken afkomstig van analoge banden
behorend bij de zaak “Baybaşin”, d.d. 31 augustus 2014.
5 Ik heb getracht de beide deskundigen samen te laten meten aan de analoge gesprekken, om in ieder
geval gezamenlijk data te verkrijgen waaraan beiden hun eigen interpretaties konden geven. Van deze
sessies zijn twee meetverslagen door Van den Heuvel, mede namens Van de Ven, aan de
begeleidingscommissie gestuurd, d.d. 30 september 2015 en 7 oktober 2015. Kort daarop zijn de
gezamenlijke meetsessies gestaakt.
6 Althans, Van de Ven heeft de verslagen van de metingen wel voorzien van zijn paraaf, maar wilde
daarmee naar eigen zeggen alleen te kennen geven dat hij die verslagen gelezen had. In zijn rapport
van 23 december 2014, tweede ongenummerde pagina, schreef hij namelijk het volgende: “Verder
schrijft Bas in zijn mail: “De recente inzichten zitten in ons gezamenlijk verslag met de kleurenplaatjes”.
Dit is een onjuiste voorstelling van zaken. Er is namelijk nog geen gezamenlijk verslag.(…) Ook heb ik
geen rapport/verslag getekend zoals eerder gesuggereerd door Bas, ik heb slechts een paraaf gezet
om aan te geven dat ik het stuk heb gelezen.”
7 Van de Ven, Signaal-analytisch onderzoek aan tapgesprekken afkomstig van analoge banden
behorend bij de zaak “Baybaşin”, d.d. 5 december 2014, gevoegd als bijlage 2 bij Van de Ven,
eindrapport d.d. 31 augustus 2015.
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plaatsgevonden.8 Bij deze meetsessies waren de raadsvrouw, de beide
deskundigen, een griffier en ikzelf in de studio van Van de Ven aanwezig.
-

Bij rapport ‘Gesprekken afkomstig van analoge banden’, van om en nabij 23
april 2015, heeft Van de Ven zijn conclusies op basis van de gezamenlijke
meetsessies kenbaar gemaakt.9

-

Op basis van de resultaten van de diverse metingen hebben Derksen en
Grünwald een stand van zaken geschreven over de A-1 gesprekken. Bovendien
hebben zij in oktober 2015 een stand van zaken ingeleverd met een analyse van
de aangetroffen audiofenomenen in de analoge (en digitale) gesprekken.10

-

Van den Heuvel heeft zijn meetresultaten, en die van Van de Ven van hun
gezamenlijke meetsessies, in zijn meetverslag neergelegd.11 Zijn interpretaties
van de metingen aan de analoge gesprekken heeft hij opgenomen in datzelfde
meetverslag, zijn achtergrondrapport en hoofdrapport, inclusief de ‘plots’ die
met de meetapparatuur van Van de Ven, de al genoemde OC-6040, zijn
gemaakt.

-

De raadsvrouw heeft haar uiteindelijke conclusies omtrent de metingen aan de
analoge gesprekken in haar tweede aanvulling aanvraag herziening
beschreven.12

Meetverslagen – digitaal geluidsmateriaal

De raadsvrouw heeft op 18 april 2015 beide deskundigen een verslag gestuurd van
de metingen die zij samen met Derksen aan de digitale gesprekken heeft verricht
met behulp van het programma Sonic Visualiser.13 De deskundigen hebben de
resultaten van de raadsvrouw en Derksen nagemeten en hebben hun interpretaties

8

Van deze sessies heeft de griffier verslag gedaan in twee verschillende documenten d.d. 25 maart
2015 en d.d. 1 april 2015. De raadsvrouw heeft ook haar verslag geproduceerd van deze sessies d.d.
5 april 2015.
9 Van de Ven, Gesprekken afkomstig van analoge banden, bijlage bij Van de Ven, Conclusie metingen
tapgesprekken afkomstig van analoge banden, d.d. 1 augustus 2015, die als bijlage 6 is gevoegd bij
Van de Ven, eindrapport d.d. 31 augustus 2015.
10 Derksen & Grünwald, Stand van zaken II: de A-1 gesprekken d.d. 30 augustus 2015, en Derksen,
Stand van zaken III, deel II, Van den Heuvels argumenten waarom aperte anomalieën in de A-1
gesprekken geen anomalieën zijn, d.d. 25 oktober 2015.
11 Van den Heuvel, ongedateerd meetverslag, hoofdstuk 2, ‘de analoge gesprekken’.
12 Van der Plas, Tweede aanvulling aanvraag herziening d.d. 18 april 2011 van H. Baybaşin d.d.
1 februari 2016, Hoofdstuk III. De technische aanwijzingen voor manipulatie.
13 Van der Plas en Derksen, metingen van niet A-1 gesprekken door TD en AvdP, d.d. 18 april 2015.
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van die metingen in hun reactie op haar verwoord.14 Van den Heuvel heeft zijn
metingen aan de digitale gesprekken voorts in zijn meetverslag neergelegd.15 Zijn
interpretaties van de metingen aan de digitale gesprekken heeft hij opgenomen in
datzelfde meetverslag, zijn achtergrondrapport en het hoofdrapport.
Van de Ven heeft bovendien een onderzoeksverslag van 18 mei 2015 als bijlage 5
gevoegd bij zijn eindrapport van 31 augustus 2015.16

14

Van den Heuvel, reactie op metingen Adele d.d. 23 april 2015, en Van de Ven, Commentaar op
metingen door Adèle en Ton Derksen van beltonen d.d. 18 mei 2015 (bijlage 5 bij Van de Ven,
eindrapport d.d. 31 augustus 2015, p. 153 van het pdf-bestand van het gehele eindrapport met
bijlagen).
15 Van den Heuvel, ongedateerd meetverslag, hoofdstuk 2.8 ‘de digitale gesprekken’.
16 Van de Ven, onderzoeksverslag d.d. 18 mei 2015 met de meetresultaten van onderzoek aan de
gesprekken van de optical discs, gevoegd als bijlage 5 bij Van de Ven, eindrapport d.d. 31 augustus
2015, zie p. 155-222 van het pdf-bestand van het gehele eindrapport met bijlagen. Dit rapport bevat
verder geen uitwerkingen, noch conclusies, noch onderbouwing. In zijn eindrapport d.d. 31 augustus
2015, ongenummerde derde bladzijde, doet Van de Ven hierover de volgende mededeling: “In een
later stadium in het onderzoek zijn ook een aantal gesprekken, welke waren opgeslagen op de
zogenaamde “Magnetisch Optische”-schijven (MO-schijven) voor signaal-analytisch onderzoek ter
beschikking gesteld. Dit was in april 2015. Op deze gesprekken heb ik, alleen ter controle, een snel
onderzoek naar de stabiliteit van de opgeslagen telecommunicatie signalen “Beginsignaal en
Eindegesprek” uitgevoerd. Ook deze onderzoeksgegevens zijn bijgevoegd (bijlage 5).”
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8.3. Het bepalen van de versnelling

Inleiding

Zoals hierboven in paragraaf 3.3 aan de orde is gekomen, heeft technisch
onderzoek aan de WAV-bestanden die in 2014 zijn vervaardigd van
geluidsmateriaal dat in de analoge tapkamer op magnetische tapes is vastgelegd
uitgewezen dat de audio daarin aanzienlijk versneld wordt weergegeven. Dit
audiofenomeen is in het herzieningsonderzoek de ‘(aanzienlijke) versnelling’ gaan
heten. Met ‘versnelling’ wordt dus niet het begrip acceleratie uit de mechanica
bedoeld, noch de overbrengingsverhouding in de voertuigtechniek, maar het
afspelen van geluidsmateriaal op een hogere snelheid dan waarmee het initieel is
vastgelegd; een afwijking van de snelheid waarmee het geluidsmateriaal naar
verwachting ten gehore zou worden gebracht. Deze bevinding werd bekend in 2014
toen de WAV-bestanden van het analoge geluidsmateriaal voor de onderzoekers
beschikbaar kwamen. De versnelling is in het (analoge) geluidsmateriaal voor ieder
bestand afzonderlijk niet steeds gelijk en bovendien binnen een WAV-bestand
onderhevig aan geringe fluctuaties. In de WAV-bestanden van geluidsmateriaal dat
van origine afkomstig is uit de digitale tapkamer (het digitale geluidsmateriaal), is
een dergelijke versnelling en zijn dergelijke fluctuaties niet merkbaar.

Het audiofenomeen van de aanzienlijke versnelling van het analoge geluidsmateriaal is door de verdediging in de eerste plaats op zichzelf opgevoerd als een
aanwijzing voor de frauduleuze manipulatie van dat geluidsmateriaal. In de tweede
plaats is de versnelling van betekenis voor diverse andere audiofenomenen.
Immers, eerst dient de mate van versnelling te worden vastgesteld teneinde te
kunnen bepalen wat de oorspronkelijke frequentie en de oorspronkelijke duur is
geweest van specifieke signaaltonen, zoals de beltonen, de eindegesprekstonen, zo
nodig de tonen die door Van de Ven als ‘modemsignaal’ zijn aangeduid, etc.
Onderzoek naar de oorzaak van de aanzienlijke versnelling wordt om die reden
hierna in onderdeel 9 als eerste besproken (zie: paragraaf 9.1). Ik zal in deze
inleidende paragraaf 8.3 langer stilstaan bij de wijze van het bepalen van de mate
van versnelling. Allereerst is een meer nauwkeurige omschrijving van het begrip
‘versnelling’ vereist.
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Een rekenmaat voor de versnelling

Onder de ‘versnelling’ versta ik: het verschil tussen de waargenomen snelheid (v1)
van het geluidsmateriaal enerzijds en de oorspronkelijke snelheid (v0) van dat
geluidsmateriaal anderzijds, uitgedrukt in een percentage van de oorspronkelijke
snelheid.17 Om de mate van versnelling te bepalen, is het niet steeds noodzakelijk
om de reële bandsnelheden te meten waarmee de magnetische tape langs de leesc.q. schrijfkoppen van enerzijds de opnamerecorder en anderzijds de
weergaverecorder is getransporteerd. Er dient zich namelijk de volgende
behulpzame gelijkheid aan voor het bepalen van de verhouding tussen de
waargenomen snelheid (v1) en de oorspronkelijke snelheid (v0). Die verhouding is
gelijk aan de verhouding tussen de waargenomen frequentie (f1) en de
oorspronkelijke frequentie (f0) van magnetisch vastgelegde signalen of tonen. Zij is
tevens het omgekeerde van de verhouding tussen de waargenomen tijdsduur (t1)
en de oorspronkelijke tijdsduur (t0) van tonen, passages of geluidsfragmenten.18

17

In formulevorm ziet deze maat voor ‘versnelling’ er als volgt uit, met ‘v’ (‘velocity’) voor snelheid:
𝑣1 −𝑣0
𝑣0

𝑣

x 100%, oftewel: ( 1 − 1) x 100%.
𝑣0

18

Deze gelijkheid berust op het volgende: (1). Het verband tussen gemiddelde snelheid (v), de
afgelegde afstand (s) en de daarmee gemoeide tijdsduur (t) luidt per definitie als volgt:
𝑣=

𝑠
𝑡

oftewel: 𝑣. 𝑡 = 𝑠

Deze gelijkheid gaat ook op voor magnetische tapes, waarop een geregistreerd geluidsfragment een
bepaalde afstand (lengte) inneemt. Die lengte staat los van de snelheid waarmee de tape wordt
getransporteerd, kortom: 𝑠1 = 𝑠0 (waargenomen lengte is identiek aan oorspronkelijke lengte van
het in gebruik genomen gedeelte van de tape). Daaruit vloeit rechtstreeks voort dat de waargenomen
bandsnelheid (v1) en de oorspronkelijke bandsnelheid (v0) zich als volgt verhouden tot de
waargenomen tijdsduur (t1) en de oorspronkelijke tijdsduur (t0) die is gemoeid met het transport van
het stuk tape waarop dat geluidsfragment is vastgelegd:
𝑣1 . 𝑡1 = 𝑣0 . 𝑡0 oftewel:

𝑣1
𝑣0

=

𝑡0
𝑡1

(1)

(2). Het verband tussen de frequentie (f) en het aantal trillingen, geluidsgolven c.q. cycli (c) per
tijdseenheid (t) luidt per definitie als volgt:
𝑓=

𝑐
𝑡

oftewel: 𝑓. 𝑡 = 𝑐

Indien geregistreerd neemt een bepaald aantal trillingen c.q. geluidsgolven op de magnetische tape
een lengte in die onafhankelijk is van de snelheid waarmee de tape wordt getransporteerd, kortom:
𝑐1 = 𝑐0 . Hieruit vloeit voort dat voor de oorspronkelijke frequentie (𝑓0 ), de waargenomen frequentie
(𝑓1 ), de oorspronkelijke tijdsduur (𝑡0 ) en de waargenomen tijdsduur (𝑡1 ) de volgende gelijkheid geldt:
𝑓1 . 𝑡1 = 𝑓0 . 𝑡0 oftewel:

𝑓1
𝑓0

=

𝑡0
𝑡1

(2)

Gecombineerd geven (1) en (2):
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Dit werkt heel intuïtief. Als de periode tussen twee magnetisch vastgelegde
signaaltonen oorspronkelijk exact 10 seconden bedraagt, dan zal de duur van die
periode bij een versnelling met 10% (afgerond op honderdsten van seconden) 9,09
seconden bedragen. Indien de frequentie van een toon 425 Hz is, zal die toon bij
een versnelling met 10% als een toon ter hoogte van 467,5 Hz ten gehore worden
gebracht.
Met deze kennis kan op meer manieren worden teruggerekend. Als bekend is dat
de tijdsduur tussen twee signaaltonen oorspronkelijk exact 10 seconden bedroeg,
terwijl in het onderzoeksmateriaal daarvan een duur van 9,09 seconden wordt
gemeten, dan bedraagt de versnelling in het onderzoeksmateriaal (ter plaatse)
ongeveer 10%. Als de mate van versnelling van het onderzoeksmateriaal 10%
bedraagt, kan van een in het onderzoeksmateriaal waargenomen toon ter hoogte
van 467,5 Hz de oorspronkelijke frequentie worden herleid, namelijk 425 Hz, etc.

Enigszins ongemakkelijk is dat Derksen & Grünwald voor de versnelling een andere
rekenmaat gebruiken.19 In essentie gebruiken zij als maat voor de versnelling van
het (analoge) geluidsmateriaal: de verkorting van de tijd die is gemoeid met het
afspelen van het versnelde geluidsmateriaal, uitgedrukt in een percentage van de
oorspronkelijke tijdsduur.20 Rekenkundig is er uiteraard een rechtstreeks verband
tussen de door mij geprefereerde maat en die van Derksen & Grünwald, maar het

𝑣1
𝑓1
𝑡0
=
=
𝑣0
𝑓0
𝑡1
Kortom, de oorspronkelijke frequentie (𝑓0 ) laat zich als volgt berekenen op basis van de waargenomen
frequentie (𝑓1 ), de oorspronkelijke tijdsduur (𝑡0 ) en de waargenomen tijdsduur (𝑡1 ):
𝑓0 =

𝑡1
𝑥 𝑓1
𝑡0

Er valt nog wel een voorbehoud te maken. De hierboven genoemde gelijkheden 𝑠1 = 𝑠0 en 𝑐1 = 𝑐0
vormen slechts een model van de werkelijkheid. Door veroudering kunnen magnetische tapes
enigszins uitrekken, met als gevolg dat de genoemde gelijkheden na verloop van tijd niet (meer) in
volle omvang overeenstemmen met de werkelijkheid.
19 Zie het meest uitgebreid en inleidend: Derksen & Grünwald, Analyse van de metingen van Van de
Ven vanuit twee scenario’s, d.d. 7 oktober 2014, p. 9-13.
20
Uitgedrukt in mijn notatie passen Derksen & Grünwald voor de bepaling van de mate van versnelling
de volgende formule toe:
𝑡1 −𝑡0
𝑡0

𝑡

x 100%, oftewel: ( 1 − 1) x 100%
𝑡0

(en daarvan de absolute waarde). Vervolgens berekenen zij de oorspronkelijke frequentie (in mijn
𝑡
notatie: f0) op basis van de gelijkheid: 𝑓0 = 1 𝑥 𝑓1
𝑡0

Zie wederom Derksen & Grünwald, Analyse van de metingen van Van de Ven vanuit twee scenario’s,
d.d. 7 oktober 2014, p. 9-13.
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leeswerk wordt er niet eenvoudiger op met verschillende percentages voor
dezelfde mate van versnelling.21 Ik wil niettemin vasthouden aan de door mij
geprefereerde maat, omdat ik daarin eenvoudig op gelijke wijze de versnelling kan
uitdrukken in die gevallen waarin ik wel degelijk rechtstreeks metingen heb verricht
aan de reële bandsnelheid van een taperecorder.22

Het afleiden van de versnelling

Inleiding

Indien analoog geluidsmateriaal voor versnelling moet worden gecorrigeerd
teneinde

de

oorspronkelijke

frequentie

en

tijdsduur

van

tonen

en

geluidsfragmenten vast te stellen, zal op een of andere wijze de mate van
versnelling moeten worden afgeleid. Zelfs voor een audiofragment dat één
tapgesprek omvat, is er geen zekerheid dat de snelheid constant is. Ook daarin
kunnen zich fluctuaties manifesteren.23

In paragraaf 3.3 (subparagraaf ‘signaalanalyse’) heb ik aandacht besteed aan
signaalanalyse. De bij signaalanalyse gegenereerde grafieken maken het mogelijk
om te meten aan de tijdsduur en frequenties van (signaal)tonen en
geluidsfragmenten. Zoals in paragraaf 3.3 beschreven, leent een golfvormgrafiek
zich goed voor het meten van tijd, terwijl toonfrequenties redelijk kunnen worden
gemeten in een frequentiespectrum en een spectrogram. In z’n algemeenheid valt
te constateren dat tijdmetingen een betere resolutie laten zien en meer precieze
resultaten geven dan metingen van frequenties.

21

Het verschil zit hierin dat Derksen & Grünwald de tijdsverkorting (t1 – t0) uitdrukken als percentage
van de oorspronkelijke (“echte”) tijdsduur (t0), terwijl in de door mij geprefereerde rekenmaat de
omvang van de versnelling kan worden gevonden door de tijdsverkorting (t0 – t1) tot uitdrukking te
brengen als percentage van de waargenomen tijdsduur (t1). Derksen & Grünwald zouden in het door
mij gegeven fictieve getallenvoorbeeld (dus) een versnelling rapporteren van (ongeveer) 9% in plaats
van 10%.
22 De versnelling is dan het verschil tussen de reële snelheid (v ) en de nominale snelheid (v ),
1
0
uitgedrukt als een percentage van de nominale snelheid, overeenkomstig de hierboven bepleite
rekenmaat voor de versnelling.
23 Geringe fluctuaties binnen een geluidsopname kunnen het gevolg zijn van onvolkomenheden in het
mechaniek van de taperecorder, dit weer veroorzaakt door de constructie, de leeftijd en de
onderhoudsstaat van een dergelijk mechanisch apparaat. Zie hierboven paragraaf 6.2 en zie hieronder
paragraaf 9.1.
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Ik heb paragraaf 3.3 afgesloten met relativerende opmerkingen over het meten van
frequentie en tijdsduur. Ik kan de tijdsduur van tonen met behulp van de door mij
gebruikte hardware en software uitdrukken tot in drie cijfers achter de komma, en
een dergelijke nauwkeurigheid kan ik ook presenteren met mijn rapportage van
frequenties. De daardoor gesuggereerde accuratesse kan illusoir zijn. Signaaltonen
vangen in een golfvorm-grafiek niet (altijd) volstrekt loodrecht aan, en eindigen net
zo min (altijd) loodrecht. Bovendien, een geringe beweging met de cursor en een
iets andere meetwaarde is het resultaat; het ligt er dus maar aan waar de
onderzoeker de cursor precies plaatst. Meer principieel: bij het genereren van de
grafieken moeten parameterkeuzen worden gemaakt, en die zijn van invloed op de
verkregen resultaten. Kortom, om zinvolle waarden te rapporteren kan afronding
nodig zijn.

Van welke aanknopingspunten in het (analoge) geluidsmateriaal kan gebruik
worden gemaakt teneinde de mate van versnelling te bepalen?

Het ‘tante Cor’-signaal

In de eerste plaats bevat het meeste (analoge) onderzoeksmateriaal een opname
van de vocale tijdmelding van de PTT, oftewel de ‘tante Cor’-melding, die bekend is
van de iconische zin: “bij de volgende toon is het ….”. De oorspronkelijke duur van
een cyclus binnen die melding, dat wil zeggen de periode tussen de aanvang, resp.
het einde van een toon enerzijds en de aanvang, resp. het einde van de volgende
toon anderzijds, bedraagt tien seconden. De mate van versnelling van het analoge
geluidsmateriaal op die locatie in het geluidsfragment is daardoor vrij nauwkeurig
te meten.24

24

Ter illustratie van mijn stelling dat het meetresultaat mede afhankelijk is van de precieze locatie
waar de onderzoeker zijn cursor bij de meting plaatst: indien de duur van een voltooide cyclus van de
‘tante Cor’-melding wordt gemeten vanaf het begin van de eerste toon tot aan het begin van de
daaropvolgende toon (bijvoorbeeld in tapgesprek A-1-3: 9,369 seconden), hoeft de uitkomst daarvan
niet exact gelijk te zijn aan de tijdsduur tussen het einde van de eerste toon tot aan het einde van de
daaropvolgende toon (bijvoorbeeld in tapgesprek A-1-3: 9,378 seconden). Bovendien beginnen en
eindigen de tonen in een golfvormgrafiek niet loodrecht. Ook daar moet een keuze worden gemaakt.
Complexer wordt het indien aan het einde van het tapgesprek twee voltooide cycli van de ‘tante Cor’melding zijn geregistreerd, zoals in tapgesprek A-1-4. Die twee cycli hebben (van einde toon tot einde
volgende toon) volgens mij een duur van 9,457 seconden, respectievelijk van 9,465 seconden. Het zijn
telkens geen grote verschillen, maar het illustreert wel dat er in iedere meting een subjectief element
besloten ligt.
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Nadeel is dat de ‘tante Cor’-melding zich aan het einde van het tapgesprek bevindt,
terwijl bijvoorbeeld de beltonen zich aan het begin daarvan bevinden. Het is niet
zeker dat de versnellingen aan het begin en aan het einde van een geluidsfragment
gelijk zijn. Bovendien is in een enkel geval van de ‘tante Cor’-melding geen volledige
cyclus geregistreerd, zodat geen twee opeenvolgende tonen hoorbaar zijn.
Niettemin is de duur van de cyclus binnen een ‘tante Cor’-melding in het
herzieningsonderzoek het meest gebruikte aanknopingspunt voor het bepalen van
de mate van versnelling van het analoge geluidsmateriaal. De beide deskundigen
hebben er (uiteindelijk) mee gewerkt.25
Ook de deskundige in het tCEAS-onderzoek Peller heeft voor versnelling
gecorrigeerd aan de hand van de “recorded time stamp”.26 Naar ik zijn rapportage
begrijp, heeft hij van het hem in tweede instantie beschikbaar gestelde (analoge)
geluidsmateriaal in het tCEAS-onderzoek eerst voor de versnelling gecorrigeerd aan
de hand van die ‘time stamp’ en daarna de bemonsteringsfrequentie afgelezen.
Peller maakt in zijn rapportage voor elk betwist analoog tapgesprek melding van
“the proper sampling rate”, hetgeen zoiets betekent als de effectieve
bemonsteringsfrequentie na correctie voor de snelheidsafwijking van het
geluidsmateriaal.
Peller heeft klaarblijkelijk aangenomen dat de bandsnelheid van de taperecorder
die is gebruikt bij het afspelen van de moederbanden 3281 en 3285 uit de strafzaak
van Baybaşin ten behoeve van de digitalisering voor het tCEAS-onderzoek, niet
significant afweek van de nominale bandsnelheid van (afgerond) 9,5 cm/s.27 Dat is

25

Van de Ven heeft zijn resultaten van metingen aan de analoge gesprekken pas in een later stadium
middels het ‘tante Cor’-signaal gecorrigeerd. Ik citeer uit Van de Ven, brief ‘antwoord op vragen
dhr. Aben’ d.d. 27 april 2015. p. 2: “De meest betrouwbare methode van correctie van opgenomen
signalen en hun tijdbasis is gebruik te maken van het tijdmeldingssignaal van Tante Cor, omdat dit ooit
door de PTT is ingesteld als tijdbasis voor tijdmeldingen. De periode tussen pulsen van TC moeten exact
10 seconden zijn.” Hiermee in overeenstemming is de meetmethode in: Van de Ven, Rapport
‘Gesprekken afkomstig van analoge banden’, d.d. 23 april 2015. Deze mededeling van Van de Ven
heeft er echter niet toe geleid dat hij het aanknopingspunt van het ‘tante Cor’-signaal reeds benutte
in zijn hieronder te noemen meetrapporten van 31 augustus 2014 en 5 december 2014. Daarin
gebruikte Van de Ven ter correctie van de versnelling de frequentie van de netspanning. Hij was op
dat moment kennelijk nog niet overtuigd van de bruikbaarheid van het ‘tante Cor’-signaal.
26
S. Peller, Recordings Examination Report, September-October, 2009, p. 13, p. 16, p. 19 en p. 26. Zie
bijvoorbeeld p. 16: “1. The proper sampling rate based on the recorded time stamp is 5414 Hz.”
27 Zoals ik in paragraaf 3.3 bij de bespreking van het tCEAS-materiaal al heb betoogd, mag echter
worden betwijfeld of zelfs een (goed onderhouden) taperecorder van het A-merk Revox geen
afwijkingen van de standaardbandsnelheid (van i.c. 9,525 cm/s) zal vertonen en altijd secuur de
ingestelde snelheid zal aanhouden. Ook de Revox betreft immers een mechanisch apparaat, waaraan
fabricage-toleranties eigen zijn en waarvan ieder gebruik bovendien slijtage teweegbrengt. Iedere
taperecorder genereert min of meer ‘wow’ en ‘flutter’; hoe minder, hoe beter.
Zie over het aandrijfmechanisme van recorders: D.A. Snel, Magnetische geluidsregistratie, Deventer:
Kluwer 1968, p. 72-88; over snelheidsafwijkingen e.d., hetzelfde werk, p. 66-71.

600
Onderdeel 8. Inleiding op onderzoekspijler 2

Conclusie inzake 11-02065 H

achtmaal de nominale bandsnelheid die in de analoge tapkamer is gebruikt bij de
oorspronkelijke registratie van het geluid op die moederbanden. Ofschoon Peller
niet expliciet mededeling doet van de door hem gevonden mate van versnelling in
het hem ter beschikking gestelde analoge tCEAS-onderzoeksmateriaal, kan aan zijn
opgave van de ‘proper sampling rate’ worden ontleend welke mate van versnelling
hij in het analoge tCEAS-onderzoeksmateriaal van afzonderlijke tapgesprekken
heeft aangetroffen. Hiertoe moet de ‘proper sampling rate’ worden vergeleken met
één achtste van de bemonsteringsfrequentie die was toegepast bij de digitalisering
van het analoge geluidsmateriaal (44,1 kHz).28 Hierop kom ik terug bij de bespreking
Op het blog van een zekere ‘Tapehead’ vond ik het resultaat van zijn of haar onderzoek naar de
bandsnelheid van tien taperecorders (waaronder niet de minste), met inbegrip van een Revox PR99.
De gemeten bandsnelheden liepen uiteen van 2% te traag tot 1,1% te snel.
Zie: http://pvdm.xs4all.nl/blog/?p=551.
Mijn indruk is echter wel dat men van de Revox (op dit punt) aanzienlijk hogere verwachtingen mag
koesteren dan van de Uher 6000, die in essentie niet veel meer is dan een bovenmaatse dictafoon
met een prima prijs/kwaliteitverhouding.
28 Zie voor de totstandkoming van het tCEAS-onderzoeksmateriaal, paragraaf 3.3. Hier volgt nogmaals
een iets meer uitgebreide samenvatting van de hoofdtekst in 3.3.
Mede op basis van de rapporten van Peller en Jacobs, en van mededelingen van de audiotechnicus
van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid die ten behoeve van het tCEAS-onderzoek heeft
zorggedragen voor de digitalisering van het analoge geluidsmateriaal, ga ik wat betreft de
totstandkoming van het tCEAS-onderzoeksmateriaal uit van de volgende gang van zaken.
(1). In de analoge tapkamer is het geluid van de tapgesprekken op de moederbanden 3281 en 3285
‘halfspoor mono’ vastgelegd. Hiertoe is gebruik gemaakt van een mono-taperecorder van merk en
type Uher 6000, die was ingesteld op een nominale bandsnelheid van (afgerond) 1,2 cm/s. De beide
sporen van de moederbanden zijn benut. Daardoor loopt het geluidsmateriaal van spoor 2 in een
tijdsrichting die tegengesteld is aan die van het geluidsmateriaal dat op spoor 1 is geregistreerd.
(2). Bij de digitalisering van dit analoge geluidsmateriaal ten behoeve van het tCEAS-onderzoek (in
2009) is het geluidsmateriaal op beide sporen van deze moederbanden in één keer opgenomen met
een goed onderhouden professionele stereo-taperecorder van merk en type Revox B77, die was
ingesteld op een nominale bandsnelheid van (afgerond) 9,5 cm/s, meer precies: 9,525 cm/s (dat is
3¾ inch per second). De ‘sampling rate’ bedroeg 44,1 kHz.
(3). Wat betreft het aan tCEAS-deskundige Bek Tek toegezonden analoge geluidsmateriaal geldt het
volgende. Van de twee aldus verkregen omvangrijke digitale, stereo-audiobestanden heeft de
genoemde audiotechnicus van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid telkens (met behulp van
software genaamd Pro Tools) de twee sporen uit het stereosignaal gescheiden en van het
geluidsmateriaal op het tweede spoor de afspeelrichting omgekeerd. Daarna heeft hij gecorrigeerd
voor de achtmaal te hoge nominale bandsnelheid van de taperecorder (Revox B77) die hij bij het
afspelen voor digitalisering heeft gebruikt, ten opzichte van de nominale bandsnelheid van de
taperecorder (Uher 6000) bij de oorspronkelijke opname. Dat vertragen heeft die audiotechnicus
bewerkstelligd met behulp van een ‘pitch-changer’/’time-stretcher’ in Pro Tools. Het geluidsmateriaal
is daardoor ‘ge-resampled’ tot de oorspronkelijke 44,1 kHz. Pas daarna heeft de audiotechnicus de
afzonderlijke geluidsfragmenten van de uitgeselecteerde tapgesprekken aan het digitale bestand
onttrokken (‘copy-paste’ met gebruik van Pro Tools).
(4). Wat betreft het aan tCEAS-deskundige Peller in tweede instantie toegezonden analoge
geluidsmateriaal, heeft Peller de hiervoor genoemde handelingen aan het omvangrijke digitale
audiobestand naar zijn zeggen zelf verricht (met behulp van software genaamd Cool Edit), doch met
dit verschil dat Peller het geluidsmateriaal heeft vertraagd door de ‘sampling rate’ aan te passen. Er
heeft dus in zijn geval geen ‘resampling’ plaatsgehad. Peller vond een zekere mate van versnelling in
het analoge geluidsmateriaal. Hij heeft daarvoor gecorrigeerd. Peller maakt in zijn rapportage ter zake
van elk tapgesprek afzonderlijk melding van de ‘proper sampling rate’. Zie voor een en ander: S. Peller,
Recordings Examination Report, September-October, 2009, p. 3-4.
Nu het volgende. Aangenomen dat de reële bandsnelheid van de Revox B77 bij de digitalisering in
2009 geen significante afwijkingen vertoonde van de nominale bandsnelheid van (afgerond) 9,5 cm/s,
geeft een vergelijking van de ‘proper sampling rate’ enerzijds met een achtste van de toegepaste
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van het onderzoek naar de oorzaak van de versnelling van het analoge
onderzoeksmateriaal (paragraaf 9.1).

De netspanning

De frequentie van de wisselspanning van het elektriciteitsnet bedraagt in Europa
en (het resterende deel van) Turkije gemiddeld 50 Hz.29 In het analoge
geluidsmateriaal is de historische netspanning vooral in stille periodes
waarneembaar in de gedaante van een grondtoon (een brom) en de eerste en
derde boventonen daarvan.30 De frequentie van de grondtoon is van origine
ongeveer 50 Hz, terwijl die van de eerste en derde boventonen respectievelijk
ongeveer 100 Hz en 200 Hz bedragen. Verschuivingen in de waargenomen
frequenties ten opzichte van de originele frequenties zijn bruikbaar voor het
bepalen van de mate van versnelling ter plaatse.31

‘sampling rate’ (44,1 kHz) anderzijds, een goede indicatie voor de mate van versnelling die het analoge
tCEAS-onderzoeksmateriaal aan Peller zou kunnen hebben laten horen:
(1). ná zijn correctie voor de 8:1-verhouding tussen de nominale bandsnelheid (van de Revox B77)
bij het afspelen voor digitalisering enerzijds en de nominale bandsnelheid van de Uher 6000 bij
de oorspronkelijke opname anderzijds, en
(2). vóór zijn correctie voor versnelling als gevolg van een (eventuele) afwijking van de reële
bandsnelheid van de Uher 6000 bij oorspronkelijke opname ten opzichte van de nominale
bandsnelheid van 1,2 cm/s van diezelfde Uher 6000.
Mate van versnelling door mij berekend volgens de formule:
44.100
8
(
− 1) 𝑥 100%
𝑝𝑟𝑜𝑝𝑒𝑟 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑙𝑖𝑛𝑔 𝑟𝑎𝑡𝑒
In werkelijkheid kan Peller beide correcties in één keer hebben uitgevoerd door de ‘sampling rate’ van
44,1 kHz direct aan te passen aan de reguliere duur van één cyclus van de ‘time stamp’ (van ‘tante
Cor’).
29 Zie: https://en.wikipedia.org/wiki/Mains_electricity_by_country.
30 Wikipedia over ‘grondtoon’: “De grondtoon van een complex geluid (bijvoorbeeld de toon van een
muziekinstrument) is meestal de laagste frequentie die wordt geproduceerd bij aanstrijken, aanslaan
of aanblazen. Dit is normaliter de waargenomen toonhoogte.”
Wikipedia over ‘boventoon’: “Een boventoon is een geluidscomponent waarvan de frequentie hoger
ligt dan de door het oor waargenomen grondtoon van dat geluid. Vaak zijn boventonen 'harmonisch',
dat wil zeggen dat hun frequenties aliquoten, gehele veelvouden, zijn van de grondtoon.”
Wikipedia over ‘harmonische’: “Een harmonische is de term waarmee in signaalanalyse gehele
veelvouden van een frequentiecomponent (grondtoon) worden aangeduid. Ieder periodiek en
harmonisch (zuiver) geluid bestaat uit een grondtoon en een aantal boventonen. De grondtoon wordt
de 1e harmonische genoemd en bepaalt wat de frequentie van de gehele toon is. De frequentie van de
tweede harmonische (eerste boventoon) is 2 keer groter dan die van de grondtoon en die van de derde
harmonische is 3 keer groter dan de grondtoon, etc.”
31 In zijn rapporten ‘Signaal-analytisch onderzoek aan tapgesprekken afkomstig van analoge banden
behorend bij de zaak “Baybaşin”’, d.d. 31 augustus 2014 (bijlage 1 bij Van de Ven, eindrapport d.d. 31
augustus 2015), en ‘Signaal-analytisch onderzoek aan tapgesprekken afkomstig van analoge banden
behorend bij de zaak “Baybaşin”’, d.d. 5 december 2014 (bijlage 2 bij Van de Ven, eindrapport d.d. 31
augustus 2015), heeft Van de Ven gecorrigeerd op basis van de waargenomen lichtnetfrequentie. Zie
voor een toelichting op (variaties in) de lichtnetfrequentie p. 9 van de beide rapporten.
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Een voordeel van deze methode is dat de netspanningstonen in een
frequentiespectrum en een spectrogram vrij goed zichtbaar zijn tijdens de stille
periodes tussen de beltonen (dus tijdens de ‘off’ in de beltooncadans), dat wil
zeggen: aan het begin van het tapgesprek, waar zich naast de beltonen ook het
hieronder te bespreken ‘modemsignaal’ bevindt.

Een eerste nadeel van deze methode is dat de frequentie van de wisselspanning
niet constant exact 50 Hz bedraagt, maar binnen een bepaalde marge schommelt
rond deze waarde.32 De daadwerkelijke frequentie van de wisselspanning is
namelijk mede afhankelijk van de combinatie van vraag en aanbod op het
elektriciteitsnetwerk. Bij meer vraag daalt de frequentie en bij een overaanbod
stijgt de frequentie. Deze mismatch tussen vraag en aanbod wordt bijgestuurd,
zodat de frequentie van de wisselspanning rond de 50 Hz blijft.

Een tweede nadeel van metingen aan de bromtonen die de wisselspanning
achterlaat (teneinde de mate van versnelling te bepalen), is dat bij metingen aan
frequenties de precisie en de resolutie geringer is dan bij metingen aan tijd.

De methode van Derksen & Grünwald

Derksen & Grünwald hanteren een enigszins afwijkende meetmethode.33 Naar de
kern genomen stellen zij voor om eerst de cadans van de beltonen te meten, dat

32

Zie over dit onderwerp: Wikipedia, onder de lemma’s ‘Electric power quality’ en ‘Utility frequency’.
Zie een webpagina van TU Delft:
http://eduweb.eeni.tbm.tudelft.nl/TB141E/?elektriciteitbalanshandhaving alsook hierover een commerciële webpagina over zonnepanelen:
https://zonnepaneelkiezen.nl/50,2-hz-probleem. Wat betreft de marges: de informatie op de hier
genoemde sites wijst uit dat het niet vaak zal voorkomen dat met meer dan 0,1 Hz wordt afgeweken
van 50 Hz.
Zie tevens: Van den Heuvel, achtergrondrapport, hoofdstuk 3, p. 37-38.
33 Zie Derksen & Grünwald, Analyse van de metingen van Van de Ven vanuit twee scenario’s,
d.d. 7 oktober 2014, p. 7. Ik geef hen hier volledig weer. Zij passen die methode eerst toe op
controlegesprek nr. 5:
“Berekening van de oorspronkelijke frequenties en cadansen (deel I)
— Onderzoek controle gesprek #5.
— Ga uit van de locaties van beller en gebelde, zoals weergegeven in het arrest en het dossier.
— Die locaties impliceren voor elk gesprek specifieke frequenties en cadansen overeenkomstig de
beltoon en eindegesprekstoon van het land van de gebelde.33
— Neem de binnen het AG-onderzoek gemeten cadans van de beltoon.
— Vergelijk die met de volgens het arrest te verwachten cadans.
— Bereken de versnelling (vertraging) van de gemeten cadans.
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wil zeggen: de tijdsduur van verscheidene van de ‘on’- en ‘off’-periodes daarin. De
(gemiddelde) uitkomst van die metingen wordt vergeleken met de cadans die
volgens hen valt te verwachten op basis van de locatie van de gebelde telefoon
zoals aangenomen in het veroordelend arrest.34 Met de aldus ‘vastgestelde’
versnelling35 wordt op basis van de waargenomen frequentie van de beltonen de
oorspronkelijke frequentie herleid. Indien die oorspronkelijke frequentie
overeenkomt met de te verwachten frequentie op basis van de locatie van de
gebelde telefoon volgens het veroordelend arrest, vormt die bevinding een
bevestiging van de accuratesse van hun meetresultaten en van de juistheid van hun
herleiding van de versnelling, aldus begrijp ik Derksen & Grünwald. Vervolgens
checken zij de gevonden versnelling door op gelijke wijze te meten aan de
eindegesprekstonen.

Aan deze methode kleven verscheidene haken en ogen. In de eerste plaats wordt
gemeten aan de tijdsduur van de ‘on’- en ‘off’-periodes in de reeks van beltonen.
Dit doen Derksen & Grünwald in de onuitgesproken veronderstelling dat de cadans
van de beltonen door de onderscheidene netwerkoperators met eenzelfde mate
van nauwkeurigheid wordt ingesteld als bijvoorbeeld de tijdsduur van de periodes
tussen twee tonen in de ‘tante Cor’-melding. Accuratesse vormt het bestaansrecht

— Bereken of die versnelling (vertraging) ook voor de afzonderlijke metingen van de cadans geldt. Zo
ja, dan is dat een sterke indicatie, dat we inderdaad de versnelling (vertraging) van de gemeten cadans
hebben achterhaald.
— Corrigeer de gemeten frequentie van de beltoon met deze versnelling (vertraging). Komt uit deze
correctie de te verwachten frequentie van de beltoon, dan wijst dat op drie dingen tegelijk: (i) we
hebben een extra bevestiging dat we de juiste versnelling te pakken hebben; (ii) het betrokken gesprek
is inderdaad uitgaand naar het in het dossier genoemde land; en (iii) de metingen blijken betrouwbaar,
dat wil zeggen, betrouwbaar genoeg voor de bepaling van de vermoedelijk oorspronkelijke frequentie.
— Pas die versnelling vervolgens toe op de cadans en frequentie van de eindegesprekstoon.
— Wanneer de gecorrigeerde frequentie en cadans overeenstemmen met de volgens het arrest te
verwachten frequentie en cadans, dan is nogmaals bevestigd dat (i) we de juiste versnelling te pakken
en dat (ii) het betrokken gesprek inderdaad uitgaand is naar het in het dossier genoemde land kwam
en (iii) dat de metingen betrouwbaar zijn.
— Herhaal deze procedure bij het tweede controlegesprek, gesprek #6.
— Blijken ook in dit geval de gecorrigeerde frequenties en cadansen overeen te stemmen met de
officieel te verwachten frequenties en cadansen, dan verhoogt dit de betrouwbaarheid van de
metingen nog verder.
— De controlegesprekken hebben ons aldus geleerd dat de metingen betrouwbaar zijn, dat we op hun
basis een betrouwbare versnelling kunnen berekenen, en dat in het opname-traject de gecorrigeerde
frequenties en cadansen, die met behulp van die versnelling zijn gecorrigeerd, overeenstemmen met
de te verwachten frequenties en cadansen.”
34 Zie voor nadere toelichting hieronder, paragraaf 9.2, over de verschillende signaaltonen en de
mededelingen van de ITU.
35 Nogmaals, Derksen & Grünwald gebruiken een enigszins andere rekenmaat voor ‘versnelling’ dan
de door mij geprefereerde rekenmaat, maar bij consequente toepassing van één van beide maakt dat
voor de berekening van de oorspronkelijke frequenties uiteraard niet uit.
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van die tijdmelding, maar dat geldt niet voor beltonen en eindegesprekstonen.
Geringe afwijkingen in de reële cadans ten opzichte van de beoogde cadans doen
niet af aan de herkenbaarheid van die tonen als zodanig. Ik weet dus niet waarop
de juistheid van de veronderstelling van Derksen & Grünwald is gebaseerd. Gelijke
overwegingen gaan bovendien op voor de beltoonfrequenties.36
Principiëler acht ik het bezwaar dat Derksen & Grünwald de versnelling van het
analoge onderzoeksmateriaal menen te kunnen bepalen aan de hand van het
resultaat van metingen aan signaaltonen die juist wat betreft de kenmerken cadans
en frequentie zelf onderwerp van onderzoek zijn. De oorspronkelijke cadans en
frequentie van die signaaltonen zijn niet uitsluitend kenbaar uit de resultaten van
metingen aan de waargenomen cadans en frequentie in het versneld weergegeven
geluidsmateriaal. Derksen & Grünwald hanteren weliswaar een referentiemaat, te
weten de standaarden die in de ITU-lijst met landelijke kenmerken (o.a. cadans en
frequentie) voor signaaltonen zijn vermeld, maar de veronderstelling dat die
standaarden geen afwijking dulden staat in dit herzieningsonderzoek nou juist óók
ter discussie.37
Kortom, de methode van Derksen & Grünwald berust op discutabele
uitgangspunten. Alleen onder de aanname dat de signaaltonen waaraan zij hun
metingen verrichtten van oorsprong exact voldeden aan de door Derksen &
Grünwald aangenomen standaard, kan het meetresultaat een goede indicatie
geven van de mate van versnelling. Of die aannames correct zijn is een kernvraag

36

Een gepubliceerde aanwijzing voor de onjuistheid van het uitgangspunt van Derksen & Grünwald is
te vinden in ETSI TR 101 041-2 V1.1.1 (1997-05), European harmonization of network generated tones;
Part 2: Listing and analysis of European, World and Standardized tones. Op basis van data die zijn
verzameld tussen juli 1991 en maart 1992 heeft het ETSI onderzoek gedaan naar de mate waarin
netwerktonen zoals ‘ringing tones’ voldoen aan (onder andere) de hieronder nog te bespreken
aanbeveling E.180 van de ITU-T. Ik citeer uit dit ‘technical report’, p. 12:
“(…) for any reported tone there may be three sources of error: (…) the basic characteristics of the tone,
its frequency/ies and/or cadence, may vary within the normal tolerances, or may exceed these.”
Daaronder volgt (p. 13):
“Those reported tones that are in compliance with the standard i.e. meet all the required
characteristics are shaded darkest (20 % shading). The lighter shading (5 %) is used to indicate two
types of "near misses". These are:
- tones that are probably in compliance, but where the country may report they also use an alternative
frequency (perhaps on some older exchanges);
- tones that are not strictly in compliance but which are very close and certainly within the stated
tolerances limits, e.g. where a country reports a nominal frequency of 420 Hz when the specification
states 425 Hz with a tolerance of 3,5 % (i.e. approx. ±15 Hz). Where a country reports a nominal value
on the limit of the stated tolerance this has been regarded as non-compliant.”
Kortom, het ETSI is bij zijn onderzoek gestuit op afwijkingen in frequentie en cadans van netwerktonen
die binnen normale toleranties kunnen vallen, dan wel daarbuiten, terwijl nota bene toleranties
worden aangehouden van bijvoorbeeld 3,5%. Dit duidt niet bepaald op een hoge mate van
nauwkeurigheid.
37 Zie daarvoor paragraaf 9.3.
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in dit onderzoek. Om die redenen ben ik geen voorstander van de door Derksen &
Grünwald toegepaste meetmethode.
Dat neemt niet weg dat metingen aan de cadans en frequentie van beltonen
behulpzaam kunnen zijn bij het bepalen van de mate van versnelling van andere
signalen dan beltonen, zulks onverminderd onder de aanname dat de
beltoonkenmerken van oorsprong voldeden aan de beoogde standaard.

Na deze inleiding ga ik in de onderdelen 9, 10 en 11 over tot de bespreking van de
bedoelde audiofenomenen. Onderdeel 9 omvat de audiofenomenen bij de
bespreking waarvan de versnelling op een of andere wijze een cruciale rol speelt.
Op deze audiofenomenen is in het herzieningsonderzoek sterk de nadruk komen te
liggen. In onderdeel 10 bespreek ik audiofenomenen waarin de versnelling niet c.q.
in mindere mate een rol speelt. In onderdeel 11 bespreek ik de resterende
audiofenomenen.
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Onderdeel 9. Audiofenomenen I
Volledige inhoudsopgave onderdeel 9:

9.1. De aanzienlijke versnelling van het analoge geluidsmateriaal
Inleiding
Waarnemingen
Het debat over de oorzaak van de versnelling
Van de Ven: manipulatie
Van den Heuvel: geen manipulatie
De potmeterdiscussie
Het standpunt van Derksen in het debat
Conclusie over het debat. Onderzoek
Onderzoek I: de versnelling in het onderzoeksmateriaal en het tCEASmateriaal
Inleiding
Correctie voor versnelling?
Meetresultaten
Evaluatie van onderzoek I
Onderzoek II: het mechaniek van de Uher 6000
Discussie over de potmeter (R192)
Demonstratie
De potmeter
De overbrenging
De reële bandsnelheid van dit exemplaar van de Uher 6000
Evaluatie van onderzoek II
Onderzoek III: hernieuwde snelheidsmeting met een Uher 6000
De test van 12 september 2016
Evaluatie van onderzoek III
Onderzoek IV: metingen aan geluidsmateriaal op cassettebandjes
Beschrijving
Evaluatie van onderzoek IV
Onderzoek V: de hernieuwde digitalisering op 22 december 2016
De test van 22 december 2016
Evaluatie van onderzoek V
Onderzoek VI: een vergelijking met analoog referentiemateriaal
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Inleiding
De versnelling
Evaluatie van onderzoek VI
Samenvatting van de onderzoeksresultaten
Onderzoek I: geluidsmateriaal 2014 versus tCEAS-materiaal
Onderzoek III: geluidsmateriaal 2014 versus geluidsmateriaal 2016
Onderzoek IV:

geluidsmateriaal

2014

versus

geluidsmateriaal

cassettebandjes
Onderzoek V: geluidsmateriaal 2014 versus geluidsmateriaal 2016
Onderzoek VI: Baybaşin-materiaal 2014 versus referentiemateriaal
2014
Resultaat van het vergelijkend onderzoek
Onderzoek II: de Uher 6000
Evaluatie van de onderzoeksresultaten
De hypothese van authenticiteit
De hypothese van manipulatie
Tegenwerpingen
Conclusie over de versnelling

9.2. ‘Modemsignalen’
Inleiding
Het onderzoeksthema
Het modemscenario
Waarnemingen van Van de Ven
Het standpunt van Van de Ven omtrent de oorzaak van het audiofenomeen.
Beschrijving en bespreking
Inleiding
Herkenning
Stelling 1: “de frequentie van de geluidjes strookt met hetgeen bekend
is over snelle analoge modems”
Stelling 1 bij correctie voor versnelling
Conclusie over Van de Ven’s stelling 1
Een zijspoor: de ‘answer tone’
Stelling 2: “Van de Ven’s opvatting wordt gedeeld door deskundigen”
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(1a). Group 2000: de toon van 2110 Hz
(1b). Group 2000: de toon van 1900 Hz
(2). Eygendaal
(3). Het voormalige hoofd security van Libertel
Conclusie over stelling 2 van Van de Ven
Conclusie over het standpunt van Van de Ven inzake de oorzaak van
het audiofenomeen
Het standpunt van Van den Heuvel
Modemsignalen
Bespreking van het standpunt van Van den Heuvel I: modemsignalen
De ‘gehalveerde’ pilottoon
Bespreking van het standpunt van Van den Heuvel II: de ‘gehalveerde’
pilottoon
Samenvatting en vervolg
Het standpunt van de tCEAS-deskundigen
Peller
Bek Tek
Onderzoek I: onderzoek aan de reeds genoemde tapgesprekken
Inleiding
Waarnemingen I
Evaluatie van de resultaten I
(1). De grondtoon
(2). Boventonen
(3). Frequenties correleren met de mate van versnelling
Waarneming en evaluatie II: tapgesprek A-1-3
Waarneming en evaluatie III: meer modemsignalen A-3-18
Onderzoek II: het beluisteren van ander geluidsmateriaal
Moederband 3281, spoor 2
Moederband 3281, spoor 1
Moederband 3285
Digitaal geluidsmateriaal
Evaluatie
Samenvattende bespreking van de onderzoeksresultaten
Waarnemingen
Interpretaties
609
Onderdeel 9. Audiofenomenen I

Conclusie inzake 11-02065 H

Tegenwerpingen
Conclusie over de vermeende ‘modemsignalen’
9.3. Afwijkingen van de standaard voor beltoonkenmerken
Inleiding op het audiofenomeen van de afwijkende beltoonkenmerken
De ITU-T en beltonen
E.180 en de ITU-lijst
Aanwijzingen voor manipulatie?
Waar komen beltonen vandaan?
Het debat
Het tCEAS-onderzoek
Peller
Een eerste bespreking van Peller
Bek Tek
Een eerste bespreking van Bek Tek
Jacobs’ Audio Investigations Review
Fransen & Rijnders
Jacobs’ brief aan prof. Buruma
Het herzieningsonderzoek
Het standpunt van Van de Ven
Het standpunt van Van den Heuvel
Inleiding
Signalering
(1). Signalen die afkomstig zijn van de interceptie-omgeving: LI-ringing
(2). Afwijkingen binnen het telecommunicatienetwerk
Derksen & Grünwald en Derksen
Samenvatting en vervolg
Samenvatting
Vervolg
Inleiding op de verdere bespreking
Onderzoek I: inventarisatie van de afwijkingen
Onderzoek II: ITU-T recommendation E.180 en de ITU-lijst
E.180
De ITU-lijst
Onderzoek van de raadsvrouw: vragen aan en het antwoord van het TSB
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Onderzoek III: het ETSI technical report uit 1997
Onderzoek IV: referentiemateriaal van vóór het jaar 2000
Inleiding
Lijst II
De muziekteam-schijf
Het T14-onderzoek
De veegteam-schijf
Conclusie
Onderzoek V: onderzoek naar recente afwijkingen in Nederlandse beltonen
Onderzoek VI: Mededelingen van Vodafone en KPN
Vodafone
KPN
Samenvatting en evaluatie van de onderzoeksresultaten
De hypothesen van Van de Ven en van Van den Heuvel
Onderzoeksresultaten
Evaluatie
Het 0,6-seconde-signaal
Het tapgesprek A-6-99
Een zijspoor: de evaluatie van de hypothese van ‘LI-ringing’
Inleiding
LI-ringing in de ATR-tapkamer
LI-ringing in tapgesprekken over het Vodafone-netwerk
LI-ringing in kruisgesprekken
Conclusie over LI-ringing
Tegenwerpingen
Conclusie
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9.1. De aanzienlijke versnelling van het analoge geluidsmateriaal

Inleiding

Zoals hierboven in paragraaf 3.3 is besproken en in paragraaf 8.3 is ingeleid, heeft
technisch onderzoek aan de WAV-bestanden die in 2014 zijn vervaardigd van
geluidsmateriaal dat initieel op magnetische tapes is vastgelegd uitgewezen dat dit
geluidsmateriaal (bij het reguliere afspelen van deze WAV-bestanden) in een
aanzienlijke mate versneld wordt weergegeven. De versnelling is bovendien
onderhevig aan geringe fluctuaties. Over de versnellingen is op zichzelf weinig tot
geen discussie; de waarneming ervan is onbetwist. Deze paragraaf gaat over de
oorzaak van die aanzienlijke versnelling.

Waarnemingen

In mijn onderzoek naar het audiofenomeen van de aanzienlijke versnelling van het
analoge geluidsmateriaal dat in 2014 is gedigitaliseerd, heb ik hieraan
snelheidsmetingen verricht. De mate van versnelling van de belangrijkste
tapgesprekken is globaal1 weergegeven in het volgende schema.

Code
A-3-18

A-1-1
A-1-3
A-1-4
A-1-5
n.v.t.
n.v.t.

Locatie
3281 spoor 1
3285 spoor 1
3281 spoor 2
3281 spoor 2
3285 spoor 1
3285 spoor 1
3281 spoor 2
3281 spoor 2
3281 spoor 2
MO-schijven

Tap
X-3
X-2
X-3
X-3
X-2
X-2
X-3
X-3
X-3

Datum en tijdstip
22 oktober 1997 om 10.49 u
05 november 1997 om 20.45 u
09 november 1997 om 13.11 u
09 november 1997 om 17.16 u
09 november 1997 om 21.59 u
09 november 1997 om 22.53 u
10 november 1997 om 11.51 u
12 november 1997 om 15.24 u
Gehele band2
Digitaal geluidsmateriaal

Tijdsduur
n.v.t.
9,45
8,961
9,04
9,38
9,46
8,97
8,956
8,98

Versnelling
ong. 10%
5,8%
11,6%
10,7%
6,6%
5,7%
11,5%
11,7%
11,4%
0%

1

Tijdsmetingen kunnen meer nauwkeurig worden weergegeven dan in het schema opgenomen. In
het geluidsmateriaal van tapgesprek A-1-4 bijvoorbeeld bevinden zich aan het einde ervan niet één,
maar twee voltooide cycli van de ‘tante Cor’-melding. Die twee cycli hebben een duur van 9,457
seconden, respectievelijk van 9,465 seconden. Het gemiddelde van die twee bedraagt 9,461 seconden
(hier afgerond tot 9,46 seconden). Dit behelst overeenkomstig mijn opmerkingen in paragraaf 8.3 een
versnelling van 5,697%, hier afgerond tot 5,7%.
2 Het gemiddelde van vijf metingen van de duur van een voltooide cyclus in het ‘tante Cor’-signaal aan
het einde van vijf willekeurige tapgesprekken regelmatig verspreid over de twee WAV-bestanden,
namelijk (1) van het analoge tCEAS-geluidsmateriaal afkomstig van moederband 3281, spoor 2
(tweede helft) en (2) van het analoge onderzoeksmateriaal in dit herzieningsonderzoek afkomstig van
(de gehele) moederband 3281, spoor 2.
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Toelichting op het schema:
Code: de gesprekken met codenummer betreffen analoge tapgesprekken die waren
vermeld op de lijst I van verdachte gesprekken.
De gesprekken zonder code betreffen een referentiegesprek van lijst II (gesprek van 22
oktober 1997), dan wel een referentiegesprek uit het tCEAS-onderzoek (gesprek van
5 november 1997) of van beide (gesprek van 12 november 1997). Kortom, ‘zonder codeaanduiding’ (‘ - ’) betreffen de tapgesprekken die door de verdediging op één of meer
momenten als (in beginsel) onverdacht zijn aangemerkt en die niet tot het bewijs tegen
Baybaşin zijn gebruikt.
Locatie: het nummer van de moederband en het spoor daarop (behoudens wat betreft het
digitaal opgeslagen geluidsmateriaal, in welk geval dit schema melding maakt van ‘MOschijven’).
Tap: betreft de tap-lijn-code. Zie voor het overzicht van getapte lijnen paragraaf 1.1.
Tijdstip: Het hier gegeven tijdstip van het (analoog opgenomen) gesprek is bepaald op basis
van de ‘tante Cor’-melding en betreft dus het tijdstip kort na de beëindiging van het
tapgesprek.
Tijdsduur: dit betreft de duur (uitgedrukt in seconden) van één voltooide cyclus in de vocale
tijdmelding van de PTT, oftewel de ‘tante Cor’-tijdmelding (bekend van: “…. bij de volgende
toon is het…”), voor zover aanwezig aan het einde van het gesprek. De duur van de cyclus is
gemeten vanaf het einde van één toon, tot en met het einde van de volgende toon. In het
gesprek van 22 oktober 1997 om 10.49 uur zijn géén twee opeenvolgende tonen van het
‘tante Cor’-signaal te horen en heb ik de mate van versnelling berekend door meting van de
lichtnetfrequentie en van de eerste boventoon (tweede harmonische) daarvan, ervan
uitgaande dat die oorspronkelijk 50 Hz, resp. 100 Hz hebben bedragen.3
Versnelling: deze is overeenkomstig mijn opmerkingen in paragraaf 8.3 berekend met de
volgende formule:
𝑡

( 0 − 1) 𝑥 100%, met ‘t1’: de waargenomen tijdsduur in seconden van één cyclus in de
𝑡1

‘tante Cor’-melding, en met ‘t0’: de oorspronkelijke tijdsduur daarvan, die exact tien
seconden heeft bedragen.
Van het gesprek van 22 oktober 1997 om 10.49 uur heb ik het gemiddelde van de hiervoor
bedoelde frequenties benut overeenkomstig de formule:
𝑓

( 1 − 1) 𝑥 100%, met ‘f1’: de waargenomen frequentie, en ‘f0’: de (veronderstelde)
𝑓0

oorspronkelijke frequentie (50 Hz, c.q. 100 Hz).
Meetresultaten betreffen telkens afrondingen. De mate van versnelling betreft een
afgerond percentage van de onafgeronde meetresultaten.
Digitaal geluidsmateriaal: Eindegesprekstonen en de ‘tante Cor-melding worden in de
digitale tapkamer niet geregistreerd. Ik heb steekproefsgewijs metingen gedaan aan de
frequentie en cadans van beltonen, op indicaties van versnelling. Overigens heeft niemand
in dit onderzoek op enig moment gesteld dat het digitale geluidsmateriaal versneld wordt
weergegeven.
(Einde toelichting op het schema)

Een eerste evaluatie van deze waarnemingen volgt bij de bespreking van
onderzoek I, waarbij ik dit onderzoeksmateriaal op relevante punten heb
vergeleken met het tCEAS-geluidsmateriaal.

3

Een andere mogelijkheid is een meting van de frequenties van de Engelse dubbele beltonen, die
(volgens de ITU-lijst) van origine tegelijkertijd 400 Hz en 450 Hz bedragen. Ik vond daarvoor (met
behulp van WavePad Sound Editor) frequenties van 438 Hz en 493 Hz. De versnelling bedraagt aldus
vastgesteld: 9,5%.
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Het debat over de oorzaak van de versnelling

Van de Ven: manipulatie

Van de Ven heeft voor het audiofenomeen van de aanzienlijke versnelling de
volgende oorzaak geopperd. De versnelling is volgens hem (mogelijk c.q.
waarschijnlijk) het gevolg van het slordige gebruik van een instabiele taperecorder
bij het ‘knippen en plakken’ van analoog vastgelegd geluidsmateriaal. Ik citeer Van
de Ven:
“(..). In Turkije kan men dit signaal opslaan op bandrecorder of digitale schijf
en hiermee is de mogelijkheid geschapen om het ontvangen signaal in Turkije
te falsificeren.
Wanneer men dit in Turkije doet met een oude of instabiele bandrecorder, is
het zeer wel mogelijk dat er een variatie optreedt in snelheid. Een versnelling
tot soms 10% en verschillende versnellingen per gesprek en variaties in
snelheid binnen één gesprek doen hieraan zeker denken.
Wanneer daarna het gesprek wordt teruggestuurd naar de Nederlandse
tapkamer, zou dat het beste kunnen via de digitale modem-verbinding of via
een ingeschakelde follow-me functie. Die voegt namelijk geen extra
signaleringen toe. Wanneer dit terugsturen echter gebeurt via de analoge
modem-verbinding, dan zien we op de terugweg de signaal kenmerken van
het modem toegevoegd, onafhankelijk van de eventuele eerder in Turkije al
opgelopen versnelling (of vertraging).”4
Van den Heuvel: geen manipulatie

Van den Heuvel is een andere opvatting toegedaan. Naar zijn oordeel is de
aanzienlijke versnelling niet ontstaan bij knippen en plakken met analoog
geluidsmateriaal, maar is zij het gevolg van het gebruik van een taperecorder, te
weten de Uher 6000, het merk en type waarmee de moederbanden in 1997 in de
analoge tapkamer te Arnhem zijn beschreven en in 2014 in Driebergen voor dit
herzieningsonderzoek

zijn

afgespeeld

teneinde

het

geluidsmateriaal

te

digitaliseren.

4

Van de Ven, antwoordbrief d.d. 27 april 2015, in antwoord op vraag 2.5, gesteld bij brief van
mr. Aben d.d. 24 maart 2015, beide gevoegd als bijlage 4 bij: Van de Ven, eindrapport d.d. 31 augustus
2015.
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De Uher 6000 heeft een mechanisch instelbare bandsnelheid: met tandwielen kan
een overbrengingsverhouding van ¼, ½ of de volledige snelheid worden
geselecteerd.5 Bovendien beschikt de Uher 6000 over een potmeter (een variabele
weerstand). Hiermee kan de opnamesnelheid van de Uher 6000 worden verlaagd,
waardoor er tot wel 10% meer opnameduur wordt gegenereerd, aldus Van den
Heuvel.6
De versnelling is volgens Van den Heuvel géén teken van manipulatie van dit
geluidsmateriaal. De meetwaarden aan het analoge onderzoeksmateriaal moeten
dus simpelweg voor de versnelling worden gecorrigeerd.

De potmeterdiscussie

Van de Ven heeft op 1 augustus 2015 een rapport ingediend over de werking van
de Uher 6000 Report Universal. Hierin formuleerde hij de volgende
onderzoeksvraag:
“1. Is het mogelijk om de bandsnelheid, waarmee de band langs de opname/weergavekop getransporteerd wordt, zodanig te beïnvloeden dat dit als
gevolg heeft dat gedurende de gehele opname de snelheid continu te laag
is.”7
Teneinde dit onderzoek uit te voeren heeft Van de Ven een exemplaar van de Uher
6000 aangeschaft. Na onderzoek8 aan deze taperecorder heeft Van de Ven de
volgende conclusie getrokken:

5

Van den Heuvel, hoofdrapport d.d. 8 september 2015, p. 13.
De ‘service manual’ van de Uher 6000 omschrijft deze potmeter/trimmer (met onderdeelnummer
R192) volgens Van den Heuvel als volgt:
“2.Einstellung der Bandgeschwindigkeit und des Band-zugs (R 192)
Die Messung der Bandgeschwindigkeit erfolgt mit einem Geschwindigkeitsmessband z.B. BASF (3150
Hz bei v=9.5 cm/s) in Bandmitte, ausgehend von einer vollen 13 cm Spule. Einstellung der
Motordrehzahl erfolgt bei der Bandgeschwindigkeit 2.4 cm/s auf die Frequenz 787,5 Hz am
Monitorausgang mit dem Trimmer R192.” Zie Van den Heuvel, hoofdrapport d.d. 8 september 2015,
p. 38.
7 Van de Ven, onderzoeksrapport “Metingen tapgesprekken afkomstig van analoge banden behorend
bij de zaak “Baybaşin”” d.d. 1 augustus 2015, p. 4. Dit rapport is gevoegd als bijlage 6 bij Van de Ven,
eindrapport d.d. 31 augustus 2015, zie p. 230 van het pdf-bestand van het eindrapport.
8 Van de Ven heeft weinig duidelijkheid gegeven over het onderzoek dat hij aan de Uher 6000 heeft
verricht. Van enig ander onderzoek dan dat Van de Ven een gewichtje (van 50 gram) heeft gehangen
aan een spoel van de Uher 6000 geven zijn rapportages géén blijk. Zie voor vindplaats vorige voetnoot.
Ik neem hieronder om die reden tot uitgangspunt dat Van de Ven zijn conclusies omtrent de stabiliteit
van de Uher 6000 niet heeft gebaseerd op enig ander onderzoek dan het hier beschreven onderzoek
(t.w. gewichtjes hangen aan een spoel).
6
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“Het blijkt niet mogelijk te zijn om de snelheid van de recorder zodanig te
beïnvloeden dat deze continu te laag is. Het regelmechanisme in de
UHER6000-REPORT is zodanig ingericht dat de snelheid binnen 2 seconden
naar de oorspronkelijke snelheid is teruggeregeld. Bestudering van de UHER
6000-REPORT maakt duidelijk dat geluid op verschillende snelheden kan
worden opgenomen. Met een keuzeschakelaar kunnen de snelheden op 9.5,
4.7, 2.4 en 1.2 cm/s worden ingesteld. Echter iedere afwijking daarvan 0,5 %
werd direct, binnen 2 seconden, gecorrigeerd naar de oorspronkelijk
ingestelde snelheid. De conclusie hiervan is dat afwijkingen in snelheid, zoals
gevonden op de gesprekken van de analoge banden van plusminus 5.5, 6.7
tot 10 %, onverklaarbaar zijn. Eerder had ik al geconcludeerd dat de
waargenomen versnellingen evenmin een gevolg kunnen zijn van het
uitrekken van de banden tengevolge van ouderdom. Een dergelijk verschijnsel
zou tot vertraging leiden in plaats van versnelling en in een veel minder
regelmatig patroon dan waargenomen.”9
Van de Ven verzet zich in zijn reactie d.d. 8 oktober 2015 op het rapport van Van
den Heuvel tegen de stelling dat het mogelijk is om de snelheid van de recorder aan
te passen. Hij reageert als volgt:
“In antwoord hierop schrijft Van den Heuvel nu aan het eind van zijn betoog,
dat deze argumenten van mij niet valide zijn, omdat de bandsnelheid van een
UHER 6000 naar believen aanpasbaar en instelbaar is. Voor dit argument
baseert hij zich op een citaat uit de service manual van de UHER 6000. Maar
wat Van den Heuvel hier door elkaar haalt, zijn de service-instructies bij het
afregelen van een apparaat bij plaatsing of reparatie én de fijnregeling bij
gebruik van het apparaat. Het mag duidelijk zijn dat wij hier spreken over het
gebruik van het apparaat.”10
Van de Ven betoogt dat een monteur bij het installeren van de Uher 6000 de
opnamesnelheid instelt en dat het daarna niet meer mogelijk is om deze naar keuze
aan te passen. Ik citeer Van de Ven:
“Voor het elektronische deel van de instelling beschikt de Uher 6000 over een
zogenaamde fijn afstemming: de trimmer R192 (een regelbare weerstand)
die je met een kleine schroevendraaier kunt verstellen. Deze bevindt zich
ergens diep in het binnenste van het apparaat en is bestemd voor eenmalige
instelling van de nominale bandsnelheid. (…) Aangezien de toleranties altijd
zeer ruim beneden +/- 10% liggen, is het onwaarschijnlijk dat zelfs een
9

Van de Ven, onderzoeksrapport “Metingen tapgesprekken afkomstig van analoge banden behorend
bij de zaak “Baybaşin”” d.d. 1 augustus 2015, p. 4. Dit rapport is gevoegd als bijlage 6 bij Van de Ven,
eindrapport d.d. 31 augustus 2015, zie p. 230 van het pdf-bestand van het eindrapport.
10 Van de Ven, reactie d.d. 8 oktober 2015 op het rapport van Van den Heuvel, p. 34.
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maximale verdraaiing van de trimmer een bandsnelheidverandering van
+10% of – 10% zou kunnen bewerkstelligen.”11
Van de Ven concludeert daarna het volgende:
“Dit alles betekent dat de afwijkingen in bandsnelheid zoals gevonden op de
gesprekken van de analoge banden onverklaarbaar blijven en daarmee een
extra aanwijzing opleveren voor manipulatie van die banden en/of de er op
weergegeven gesprekken.”12
De raadsvrouw heeft zich in dit verband bij Van de Ven aangesloten en stelt in haar
tweede aanvulling van de aanvraag tot herziening (ingediend in 2016) het volgende:
“Het onderzoek van Van de Ven wees uit dat de opnamesnelheid van de
recorder onmogelijk continu vertraagd kon worden met de vastgestelde
percentages.”13
Het standpunt van Derksen in het debat

Derksen bespreekt in zijn Stand van Zaken III, deel II, eveneens de kwestie van de
versnelling van de analoge gesprekken. Ik citeer hem:
“De nieuwe digitale weergave van de gesprekken is aanzienlijk versneld,
vergeleken met Tante Cor, die elke tien seconden precies piept. Op de nieuwe
digitale weergaves is de tijdsperiode tussen de piepjes tot 10% versneld. Hoe
kan dat? De service handleiding van UHER geeft ± 1,5% als maximale
afwijking van Sollgeswindigkeit. Dat levert, volgens het hof-scenario met
twee keer gebruik van de UHER 6000, een maximale afwijking van 3%. Van
de Ven bericht over zijn onderzoek van de UHER 6000 dat iedere afwijking
[van de Sollgeschwindigket van] 0,5 % direct, binnen 2 seconden,
gecorrigeerd naar de oorspronkelijk ingestelde snelheid werd. Zijn onderzoek
wees ook uit dat de oude UHER 6000 uit 1997 nu nog steeds de officiële
snelheid heeft.
Lubberen van de band is geen verklaring voor de versnelling, omdat dat tot
vertraging leidt. Een UHER 6000 die sneller was geworden, had wel die 10%
kunnen verklaren. Maar H. Meijer beredeneert, op basis van zijn
professionele werkervaring met recorders, dat een vertraging eerder
waarschijnlijk is, en Van de Ven heeft geen versnelling gemeten.
11

Van de Ven, reactie d.d. 8 oktober 2015 op het rapport van Van den Heuvel, p. 34.
Van de Ven, reactie d.d. 8 oktober 2015 op het rapport van Van den Heuvel, p. 35.
13 Tweede aanvulling aanvraag herziening d.d. 18 april 2011 van H. Baybaşin d.d. 1 februari 2016,
p. 102.
12
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Dan resteert de theoretische suggestie van Van den Heuvel dat de tapkamer
de UHER 6000 10% langzamer had ingesteld. Hij komt met deze hypothese
op basis van de opmerking uit het service-boek dat de
‘Bandesgeschwindigkeit’ ingesteld kan worden. Meijer wijst deze
mogelijkheid als irreëel af. “Einstellung der Bandgeschwindigkeit” was iets
voor de service-dienst, niet iets voor de gebruiker. Het gaat hier niet om een
grote regelknop die de gebruiker naar believen kan variëren. Het gaat om
fine-tuning. Het is daarom ook onwaarschijnlijk ‘zelfs een maximale
verdraaiing van de trimmer een bandsnelheidverandering van +10% of —10%
zou kunnen bewerkstelligen’.
Er is dus geen natuurlijke verklaring voor de 10% versnelling van de nieuwe
digitale opname. Manipulatie is het enige alternatief die resteert.”14
Verder wijst Derksen erop dat Van de Ven hem heeft meegedeeld “dat hij empirisch
onderzoek gedaan heeft. Hij kwam tot 1,5% fine tuning.”15 Derksen besluit:
“De aanpassing 10% van Van den Heuvel, die Meijer zelf als theoretisch
alternatief had genoemd, is dus een ongefundeerde gissing, die ingaat tegen
de empirie en de structuur van de UHER 6000.
Conclusie
Er is aldus geen enigszins plausibel scenario zonder manipulatie dat de 10%
versnelling van de recente opnames van A-1-1 en A-1-5 kan verklaren. Het
enige scenario dat overblijft is het scenario waarin door manipulatieve
praktijken van de oude opname de opname is versneld.”16
Conclusie over het debat. Onderzoek

Haaks op het oordeel van Van den Heuvel staat het gezamenlijke oordeel van Van
de Ven, Derksen en de raadsvrouw: het audiofenomeen van de aanzienlijke
versnelling van het analoge geluidsmateriaal moet worden aangemerkt als een
“apert” teken van manipulatie. Zonder manipulatie is deze versnelling niet te
verklaren, aldus Derksen. Manipulatie is volgens hem het enige alternatief dat
resteert.

14

Derksen, Stand van zaken III, deel II, ‘Van den Heuvels argumenten waarom aperte anomalieën in
de A-1 gesprekken geen anomalieën zijn’ d.d. 25 oktober 2015, p. 2. Zie ook meer uitgebreid: p. 1922.
15 In geen van de rapportages van Van de Ven komt dit onderzoek en dit onderzoeksresultaat aan bod.
Ik vraag me af of en hoe Van de Ven “1,5% fine tuning” empirisch heeft vastgesteld.
16 Derksen, Stand van zaken III, deel II, ‘Van den Heuvels argumenten waarom aperte anomalieën in
de A-1 gesprekken geen anomalieën zijn’ d.d. 25 oktober 2015, p. 22.

618
Onderdeel 9. Audiofenomenen I

Conclusie inzake 11-02065 H

Deze uitspraak bracht mij tot nader onderzoek naar dat audiofenomeen. Is er voor
de aanzienlijke versnelling van het analoge geluidsmateriaal werkelijk geen andere,
voor de hand liggende en plausibele verklaring te vinden dan manipulatie?

De beschrijving van mijn onderzoeksresultaten volgt een chronologische volgorde.
De onderzoeken hielden het volgende in:
(1).

Een vergelijking van het onderzoeksmateriaal uit het herzieningsonderzoek
met geluidsmateriaal uit het tCEAS-onderzoek. Wordt dat tCEASgeluidsmateriaal – eveneens – aanzienlijk versneld weergegeven?

(2).

Onderzoek aan het exemplaar van de Uher 6000 dat ten behoeve van het
herzieningsonderzoek in 2014 is gebruikt voor de digitalisering van het
analoge onderzoeksmateriaal.

(3).

Het opnieuw digitaliseren van enkele geluidsfragmenten met gebruik van
hetzelfde exemplaar van de Uher 6000, doch thans gekalibreerd, en het
meten van de mate van versnelling van het aldus gedigitaliseerde analoge
geluidsmateriaal.

(4).

Een vergelijking van het onderzoeksmateriaal met geluidsmateriaal dat in
2002 aan de verdediging ter beschikking is gesteld.17 Wordt dat
geluidsmateriaal – eveneens – aanzienlijk versneld weergegeven?

(5).

Een vergelijking van het onderzoeksmateriaal met geluidsmateriaal dat
afkomstig is van de moederbanden en dat opnieuw is gedigitaliseerd, doch
thans met gebruik van een gekalibreerde taperecorder van het merk Uher,
type Royal de Luxe.

(6).

Een vergelijking met de versnelling van analoog referentiemateriaal dat in
2014 met hetzelfde exemplaar van de Uher 6000 is gedigitaliseerd.

17

In de strafzaak tegen Baybaşin heeft de verdediging uit handen van justitie een verzameling
cassettebandjes ontvangen met daarop een analoge kopie van onder meer geluidsmateriaal dat
afkomstig is van de moederbanden uit de analoge tapkamer. Van de Ven heeft het geluidsmateriaal
op de cassettebandjes omstreeks het jaar 2002 gedigitaliseerd en in 2014 opnieuw gedigitaliseerd.
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Onderzoek I: de versnelling in het onderzoeksmateriaal en het tCEAS-materiaal

Inleiding

Ik heb het mij ter beschikking gekomen geluidsmateriaal uit het tCEAS-onderzoek
bestudeerd.18 Dit geluidsmateriaal is in 2009 gedigitaliseerd door een
audiotechnicus van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. Onderzoek aan
het tCEAS-geluidsmateriaal is relevant, want het betreft andere (digitale) kopieën
van hetzelfde geluidsmateriaal als het geluidsmateriaal dat is onderzocht in het
herzieningsonderzoek, namelijk het materiaal dat is geregistreerd op de
moederbanden met de nummers 3281 en 3285. Als de versnelling is ontstaan bij de
registratie van dat geluidsmateriaal, zouden in het tCEAS-materiaal dezelfde
versnellingen mogen worden verwacht.

Correctie voor versnelling?

Niets wijst uit dat het tCEAS-materiaal bij digitalisering in 2009 is gecorrigeerd voor
(de) versnelling. Met andere woorden: er is niet gecorrigeerd voor andere
snelheidsafwijkingen dan het verschil tussen:
(1).

de nominale bandsnelheid bij de (veronderstelde) opnames van het analoge
geluidsmateriaal in 1997 met gebruik van een Uher 6000, te weten een
bandsnelheid van (afgerond) 1,2 cm/s, en

(2).

de nominale bandsnelheid van de Revox B77 bij het afspelen van dat analoge
geluidsmateriaal ten behoeve van de digitalisering ervan, namelijk
(afgerond) 9,5 cm/s.19

Die nominale bandsnelheden staan (dus) exact tot elkaar in verhouding als 8:1.20

18

Zie voor een beschrijving hiervan paragraaf 3.3 onder ‘Het onderzoeksmateriaal’, meer specifiek:
‘Het tCEAS-materiaal’. Het door mij in dit verband onderzochte analoge tCEAS-onderzoeksmateriaal
betreft het geluidsmateriaal dat in eerste instantie aan beide tCEAS-deskundigen (Bek Tek en Peller)
ter hand is gesteld.
19 Voor meer toelichting hierop: zie paragraaf 3.3 onder ‘Het tCEAS-materiaal’.
20 Zoals in paragraaf 3.3 in voetnoten reeds besproken betreffen de hier bedoelde nominale
bandsnelheden die zijn uitgedrukt in centimeter per seconde (cm/s) afrondingen van internationale
standaarden die worden uitgedrukt in ‘inches per second’ (ips). Zo is 1,2 cm/s in werkelijkheid
15/32 ips (= 1,190625 cm/s). 9,5 cm/s bedraagt in werkelijkheid 15/4 ips (= 9,525 cm/s). Dat laatste is
exact acht keer zo snel als het eerste.
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Ter onderbouwing daarvan het volgende. In het dossier bevindt zich een
conceptverslag van de digitalisering in 2009. Dat verslag wijst het volgende uit. Bij
de digitalisering zijn de beide mono-sporen van moederband 3285 in één keer
opgenomen met gebruik van een stereo taperecorder. Van het ‘stereo bestand’ van
het geluidsmateriaal op moederband 3285 zijn de twee afzonderlijke kanalen
(sporen) gescheiden. Vervolgens is de afspeelrichting van het tweede spoor
omgedraaid, waarna het geluidsmateriaal softwarematig achtmaal is vertraagd. Ik
citeer uit dit conceptverslag:
“Het bestand [het resultaat van digitalisering van de gegevens op de
moederband met het nummer 3285, D.A.] is opgeslagen als 3285origineel.wav; het is een stereo bestand met op het linker kanaal kant A
vooruit en op het rechter kanaal kant B, achteruit.
(…).
Op 1/8 van de snelheid waarmee de band vandaag is afgespeeld - dus bij een
oorspronkelijke bandsnelheid [….]21 - klinkt het geheel dan redelijk. (…).
Tussen twee opeenvolgende piepjes moet 10 seconden zitten. Op de nu
vertraagde band is het 9,920 seconden. Een verschil dat volgens [de
audiotechnicus] nauwelijks waarneembaar is en geen gevolgen heeft voor de
kwaliteit van het weergegeven gesprek.”22
Volgens het verslag is voor moederband 3281 precies dezelfde procedure
toegepast.23 Van verdere ‘fine-tuning’ voor versnelling getuigt het verslag niet.24, 25

21

Zie het (vertrouwelijke concept van een) Verslag van het digitaliseren van audiotapes in de zaak B.
op 15 mei 2009 te Arnhem, afkomstig van de tCEAS, p. 2.
In dit conceptverslag staat vermeld dat de nominale afspeelsnelheid van de bij de digitalisering
gebruikte Revox B77 “19 cm/sec” bedroeg en de opnamesnelheid (in 1997) “2,375 cm/sec”.
Ik heb in paragraaf 3.3 hierboven (in de voetnoten in de subparagraaf over ‘het tCEAS-materiaal’)
betoogd dat de nominale afspeelsnelheid van de bij de digitalisering gebruikte Revox B77 in
werkelijkheid 9,5 cm/s bedroeg, en de opnamesnelheid (van de in 1997 gebruikte Uher 6000) in
werkelijkheid was ingesteld op 1,2 cm/s. De 8:1-verhouding tussen nominale afspeelsnelheid en
nominale opnamesnelheid staat dus in het conceptverslag wél correct vermeld. Dat laatste heb ik in
het citaat laten staan, terwijl ik de evident onjuiste afspeelsnelheid “van 2,375 cm/sec” op de plek van
“[…]” uit het citaat heb verwijderd.
22 Verslag van het digitaliseren van audiotapes in de zaak B. op 15 mei 2009 te Arnhem, p. 2. De aldaar
gevonden versnelling bedraagt dus (afgerond) 0,81%.
23 Verslag van het digitaliseren van audiotapes in de zaak B. op 15 mei 2009 te Arnhem, p. 3.
24 Ik heb dat overigens nog wel nagevraagd bij de bedoelde audiotechnicus van het Nederlands
Instituut voor Beeld en Geluid, maar hij kon zich dit en andere details niet meer herinneren.
25 Peller heeft op zijn verzoek van de tCEAS in tweede instantie de onbewerkte digitale stereobestanden gekregen, waarna hij zelf voor scheiding van de twee kanalen (sporen) heeft zorggedragen,
alsmede voor een omkering van de afspeelrichting van het geluidsmateriaal op het tweede spoor. Pas
daarna heeft hij het geluidsmateriaal vertraagd op basis van de ‘recorded time stamp’, en dit door de
‘sampling rate’ aan te passen. In paragraaf 8.3 heb ik betoogd dat uit de door Peller per afzonderlijk
tapgesprek vermelde ‘proper sampling rate’ de mate van versnelling van het tCEAS-geluidsmateriaal
van dat tapgesprek kan worden afgeleid.
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Meetresultaten

Nu de metingen aan het tCEAS-geluidsmateriaal. Ik geef hieronder schematisch
mijn bevindingen weer. Daarbij heb ik het in de inleiding weergegeven schema
uitgebreid met de resultaten van metingen aan het tCEAS-materiaal.

Code
A-3-18

A-1-1
A-1-3
A-1-4
A-1-5
n.v.t.
n.v.t.

Locatie
3281 spoor 1
3285 spoor 1
3281 spoor 2
3281 spoor 2
3285 spoor 1
3285 spoor 1
3281 spoor 2
3281 spoor 2
3281 spoor 2
MO-schijven

Tap
X-3
X-2
X-3
X-3
X-2
X-2
X-3
X-3
X-3

Datum en tijdstip
22 oktober 1997 om 10.49 u
05 november 1997 om 20.45 u
09 november 1997 om 13.11 u
09 november 1997 om 17.16 u
09 november 1997 om 21.59 u
09 november 1997 om 22.53 u
10 november 1997 om 11.51 u
12 november 1997 om 15.24 u
Gehele band26
Digitaal geluidsmateriaal

tCEAS-materiaal
Tijdsduur
Versnelling
9,80
2,0%
9,83
1,7%
9,92
0,8%
9,81
1,9%
9,93
0,7%
9,85
1,5%
9.88
1,2%
9,87
1,3%
0%

Herzieningsonderzoek
Tijdsduur Versnelling
n.v.t.
+/- 10%
9,45
5,8%
8,961
11,6%
9,04
10,7%
9,38
6,6%
9,46
5,7%
8,97
11,5%
8,956
11,7%
8,98
11,4%
0%

Toelichting27 op het schema:
Code: de gesprekken met codenummer betreffen analoge tapgesprekken die waren
vermeld op de lijst I van verdachte gesprekken (die behoudens A-3-18 tevens zijn
onderzocht door de tCEAS).
De gesprekken zonder code betreffen een referentiegesprek van lijst II (gesprek van 22
oktober 1997), dan wel een referentiegesprek uit het tCEAS-onderzoek (gesprek van
5 november 1997) of van beide (gesprek van 12 november 1997). Kortom, ‘zonder codeaanduiding’ (‘ - ’) betreffen de tapgesprekken die door de verdediging op één of meer
momenten als (in beginsel) onverdacht zijn aangemerkt en die niet tot het bewijs tegen
Baybaşin zijn gebruikt. Onder het tCEAS-materiaal bevond zich één WAV-bestand van de
gehele “kant” 2 (= spoor 2) van moederband 3281. Daarop heb ik gesprek A-3-18
aangetroffen.
Locatie: het nummer en het spoor van de moederband (behoudens wat betreft het digitaal
opgeslagen geluidsmateriaal, in welk geval dit schema melding maakt van ‘MO-schijven’).
Tap: betreft de tap-lijn-code. Zie voor het overzicht van getapte lijnen paragraaf 1.1.
Tijdstip: Het hier gegeven tijdstip van het (analoog opgenomen) gesprek is bepaald op basis
van de ‘tante Cor’-melding en betreft dus het tijdstip kort na de beëindiging van het
tapgesprek.
Tijdsduur: dit betreft de duur (uitgedrukt in seconden) van één voltooide cyclus in de vocale
tijdmelding van de PTT, oftewel de ‘tante Cor’-tijdmelding (bekend van: “…. bij de volgende
toon is het…”), voor zover aanwezig aan het einde van het gesprek. De duur van de cyclus is
gemeten vanaf het einde van één toon, tot en met het einde van de volgende toon.
In het gesprek van 22 oktober 1997 om 10.49 uur zijn géén twee opeenvolgende tonen van
het ‘tante Cor’-signaal te horen en heb ik de versnelling berekend door meting van de
lichtnetfrequentie en van de eerste boventoon (tweede harmonische) daarvan, ervan
uitgaande dat die oorspronkelijk 50 Hz, resp. 100 Hz hebben bedragen.28
26

Het gemiddelde van vijf metingen van de duur van de periode gelegen tussen twee tonen in het
‘tante Cor’-signaal aan het einde van vijf willekeurige tapgesprekken regelmatig verspreid over de
twee WAV-bestanden, namelijk (1) het bestand van het analoge tCEAS-geluidsmateriaal afkomstig van
moederband 3281, spoor 2 (tweede helft) en (2) het bestand van het analoge geluidsmateriaal in dit
herzieningsonderzoek afkomstig van (de gehele) moederband 3281, spoor 2.
27 Deze toelichting is vrijwel gelijk aan de toelichting op het schema in de inleiding.
28 Een andere mogelijkheid is een meting van de frequenties van de Engelse dubbele beltonen, die
(volgens de ITU-lijst) van origine tegelijkertijd 400 Hz en 450 Hz bedragen. Ik vond daarvoor (met
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Versnelling: deze is overeenkomstig mijn opmerkingen in paragraaf 8.3 berekend met de
volgende formule:
𝑡

( 0 − 1) 𝑥 100%, met ‘t1’: de waargenomen tijdsduur in seconden van één cyclus in de
𝑡1

‘tante Cor’-melding, en met ‘t0’: de oorspronkelijke tijdsduur daarvan, die exact tien
seconden heeft bedragen.
Van het gesprek van 22 oktober 1997 om 10.49 uur heb ik het gemiddelde van de hiervoor
bedoelde frequenties benut overeenkomstig de formule:
𝑓

( 1 − 1) 𝑥 100%, met ‘f1’: de waargenomen frequentie, en ‘f0’: de (veronderstelde)
𝑓0

oorspronkelijke frequentie (50 Hz, c.q. 100 Hz).
Meetresultaten betreffen telkens afrondingen. De mate van versnelling betreft een
afgerond percentage van de onafgeronde meetresultaten.
Digitaal geluidsmateriaal: Eindegesprekstonen en het ‘tante Cor-signaal worden in de
digitale tapkamer niet geregistreerd. Ik heb steekproefsgewijs metingen gedaan aan de
frequentie en cadans van beltonen, op indicaties van versnelling. Overigens heeft niemand
in dit onderzoek op enig moment gesteld dat het digitale geluidsmateriaal versneld wordt
weergegeven.
(Einde toelichting op het schema)

Evaluatie van onderzoek I

Wat laat dit schema zien?
(1).

Er is géén versnelling waargenomen in het digitale geluidsmateriaal dat
afkomstig is van opnames die vanaf medio november 1997 zijn gemaakt in
de Kislev 2-tapkamer te Apeldoorn. Dat geldt zowel voor het digitale
geluidsmateriaal dat in het tCEAS-onderzoek is onderzocht, als voor het
digitale geluidsmateriaal dat in het herzieningsonderzoek is betrokken.

(2).

In geluidsmateriaal dat afkomstig is van magnetische tapes uit de analoge
tapkamer te Arnhem (analoog geluidsmateriaal) is in alle onderzochte
gevallen wél een versnelling aangetroffen.

(3).

In de digitale kopieën (WAV-bestanden) die van dit analoge geluidsmateriaal
zijn vervaardigd binnen het bestek van het tCEAS-onderzoek betreft dat
telkens een betrekkelijk geringe versnelling (≤ 2%).29

behulp van WavePad Sound Editor) frequenties van 438 Hz en 493 Hz. De versnelling bedraagt aldus
vastgesteld: 9,5%.
29 Mijn bevinding omtrent de – geringe mate van – versnelling in het tCEAS-materiaal strookt in de
eerste plaats met de volgende mededeling van Bek TeK, Laboratory Report, August 14, 2009, p. 2:
“Pre-recorded, voiced time recordings, followed by a nominal 810 Hz sine wave tone plus harmonics,
were present at the beginnings and ends of (…). These recordings were consistent with being
approximately ten (10) seconds apart.”
Mijn bevinding strookt in de tweede plaats met de mededelingen van Peller in zijn Recordings
Examination Report, September-October 2009, p. 13, p. 16, p. 19 en p. 26. Peller baseert zich op de
“recorded time stamp” (de ‘tante Cor’-melding). Peller vond in het hem – in tweede instantie –
aangeleverde analoge tCEAS-geluidsmateriaal ook slechts geringe versnellingen. Zie bijvoorbeeld
p. 16: “1. The proper sampling rate based on the recorded time stamp is 5414 Hz.”
In een schema zien Pellers bevindingen er als volgt uit:

623
Onderdeel 9. Audiofenomenen I

Conclusie inzake 11-02065 H

(4).

In de digitale kopieën (WAV-bestanden) die van ditzelfde analoge
geluidsmateriaal zijn vervaardigd binnen het bestek van het huidige
herzieningsonderzoek betreft dat telkens een substantiële versnelling (van
5% tot 12%).30

(5).

Het referentiemateriaal onderscheidt zich in dit verband niet van het
betwiste materiaal; sterker nog, de grootste versnelling is waargenomen in
analoog geluidsmateriaal van een tapgesprek dat als referentiemateriaal te
boek staat.

Hieruit kunnen m.i. de volgende voorlopige conclusies worden getrokken:
(1).

Er is een duidelijke samenhang tussen enerzijds het al dan niet optreden van
enige versnelling en anderzijds de wijze van registratie van het
geluidsmateriaal. In geluidsmateriaal dat afkomstig is van de analoge
tapkamer (‘analoog geluidsmateriaal’) is namelijk telkens een versnelling
waargenomen, terwijl die versnelling ontbreekt in de geluidsopnames uit de
digitale tapkamer (‘digitaal geluidsmateriaal’).

(2).

De versnelling is bovendien significant groter in de digitale kopieën (WAVbestanden) die van het analoge geluidsmateriaal zijn vervaardigd in het
kader van het herzieningsonderzoek (2014), dan in de digitale kopieën (WAVbestanden) die van datzelfde analoge geluidsmateriaal zijn vervaardigd in het
kader van het tCEAS-onderzoek (2009). Op het geluidsmateriaal dat aan de
basis van het tCEAS-onderzoek heeft gestaan, blijkt de versnelling

Code

Locatie

Tap

A-1-1
A-1-3
A-1-4
A-1-5

3281 spoor 2
3285 spoor 1
3285 spoor 1
3281 spoor 2

X-3
X-2
X-2
X-3

Datum en tijdstip (volgens ‘tante
Cor’)
09 november 1997 om 17.16 u
09 november 1997 om 21.59 u
09 november 1997 om 22.53 u
10 november 1997 om 11.51 u

‘Proper sampling
rate’ volgens Peller
5430
5414
5472
5427

Versnelling
1,5%
1,8%
0,7%
1,6%

Zie voor een nadere toelichting en voor de manier waarop ik de mate van versnelling in het
geluidsmateriaal van Peller heb berekend: paragraaf 8.3.
Voor het digitale tCEAS-geluidsmateriaal dat hem ter beschikking is gesteld meldt Peller géén
versnellingen. Peller is in het tCEAS-onderzoek niet in tweede instantie ook nader analoog
referentiemateriaal ter beschikking gesteld. Hij maakt ten aanzien van de door hem onder de
nummers 7 en 8 gerapporteerde tapgesprekken géén melding van de ‘proper sampling rate’. Zie p. 29
en p. 31 van zijn rapport.
Ten slotte, op p. 13 van zijn rapport, maakt Peller inzake tapgesprek A-1-1 melding van een “short
tone” van 1894 Hz. Dat betreft hetzelfde geluidje als de toon die door Van de Ven is aangemerkt als
een ‘modemsignaal’ met een frequentie van 2100/2110 Hz (waarover op zichzelf meer in paragraaf
9.2). Waar het mij hier om gaat is dat deze lagere frequentie (wederom) een teken is dat in het tCEASmateriaal geen substantiële versnelling is aangetroffen.
30 De grootste versnellingen vallen te ontwaren in de WAV-bestanden die binnen het bestek van het
herzieningsonderzoek zijn vervaardigd van geluidsmateriaal dat afkomstig is van moederband 3281,
spoor 2.
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betrekkelijk gering. Peller zag er in elk geval geen aanwijzing voor
manipulatie in. Hij corrigeerde de snelheid en liet het daarbij.31 De
meetresultaten maken het daarmee onwaarschijnlijk dat de versnelling
(uitsluitend) het gevolg is van verwikkelingen bij de opname van de
tapgesprekken.
(3).

Er is géén samenhang tussen enerzijds het optreden van de versnelling en
anderzijds de (vermeende) manipulatie. In het analoge geluidsmateriaal
onderscheidt het referentiemateriaal zich wat betreft het optreden van
versnelling namelijk niet van het betwiste geluidsmateriaal, terwijl in het
digitale geluidsmateriaal geheel géén versnelling is waargenomen, ongeacht
of het betwist dan wel onverdacht geluidsmateriaal betreft.

Nu wil deze samenhang (correlatie) uiteraard nog niet per definitie iets zeggen over
de oorzaak van de versnelling. De onderzoeksresultaten geven echter wel een
sterke indicatie van die oorzaak, namelijk dat die moet worden gezocht in de
apparatuur die in het herzieningsonderzoek is gebruikt om het analoge
geluidsmateriaal te digitaliseren (2014). Kortom, het daartoe gebruikte exemplaar
van de Uher 6000 is suspect.

Onderzoek II: het mechaniek van de Uher 6000

Discussie over de potmeter (R192)

Thans ga ik in op de vraag of de technische kenmerken van de Uher 6000 de
mogelijkheid in zich bergen dat in de praktijk afwijkingen worden vertoond van de
vier nominale bandsnelheden die de Uher faciliteert. Die bandsnelheden variëren
van 1,2 cm/s tot 9,5 cm/s.
Van den Heuvel heeft in dit verband in het bijzonder gewezen op de aanwezigheid
van een potmeter/trimmer,32 een onderdeeltje (met componentnummer R192)

31

Zie S. Peller, Recordings Examination Report, September-October 2009, p. 13, p. 16, p. 19 en p. 26.
Een potmeter is een variabele weerstand die wordt gebruikt om een schakeling af te regelen.
Volgens Wikipedia: “Een potentiometer (ook wel potmeter genoemd) is een spanningsdeler, waarbij
de delerfactor DF, de verhouding van uitgangsspanning van de spanningsdeler tot de
ingangsspanning, ingesteld kan worden tussen 0 (geen uitgangsspanning) en 1 (uitgangsspanning =
ingangsspanning), bepaald door de stand van de bedieningsknop. (…).
32
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van de Uher 6000, dat (kennelijk) bedoeld is om de bandsnelheden te justeren. Het
bestaan van dat onderdeeltje betwist Van de Ven op zichzelf niet. Het debat tussen
Van de Ven en Van den Heuvel spitste zich toe op het regelbereik en het
bedieningsgemak van de potmeter.

Demonstratie

Om mij hierover te laten informeren heb ik mij op 6 april 2016 begeven naar het
gebouw van de Landelijke Eenheid van de Nationale Politie te Driebergen, Afdeling
Interceptie en Sensing. Ter plaatse hebben Van Dreunen en Kruijsbergen33 mij het
exemplaar getoond van de Uher 6000 Report Universal waarmee in 2014 de
moederbanden met het analoge geluidsmateriaal zijn afgespeeld teneinde dat
geluidsmateriaal om te zetten naar (digitale) WAV-bestanden.34 Dit exemplaar van
de Uher 6000 bleek desgevraagd niet onderhouden of recentelijk gekalibreerd.35

Wie de Uher 6000 voor het eerst ziet, zal enigszins verbaasd zijn over de betrekkelijk
geringe omvang van deze taperecorder/dictafoon.36 Het apparaat wordt in de
Duitse Wikipedia onder het lemma ‘Uher’ als volgt omschreven:
“1985 erschien zuletzt das Uher 6000 Report Universal, ein preisgünstiges
Dokumentations-System, das die Eigenschaften eines hochwertigen
Tonbandgerätes mit denen eines universellen Diktiergerätes vereinigte.
Bandgeschwindigkeiten: 9,5, 4,75, 2,4 und 1,2 cm/s. HiFi-Qualität bei 9,5
cm/s, jedoch nur Einkanaltechnik (mono). Im Bundestag wurden ca. 50 bis 60
Uher 6000 Report Universal eingesetzt.”
De Uher was in 1985 als documentatiesysteem dus een geschikt apparaat(je).
Kruijsbergen heeft mij een demonstratie gegeven van de werking van de Uher 6000.
Met instelpotmeters kunnen bepaalde parameters van een apparaat gekalibreerd worden. Dat kan
zowel gebeuren in de fabriek, waarin apparaten getest worden als later bij periodiek onderhoud als de
betreffende parameter van het apparaat verlopen is, en buiten de toegestane tolerantieband valt. De
afregeling geschiedt door een klein schroefje te verdraaien. Meestal moet een apparaat daartoe
geopend worden. Soms wordt een instelpotmeter aan de zijkant van een printplaat geplaatst. Er kan
dan een gaatje in de zijwand van een apparaat gemaakt waardoor de afregeling van buitenaf kan
geschieden. (…). Instelpotentiometers worden ook wel eens trimmers genoemd.”
33 De heer Kruijsbergen was tot 1992 als technische medewerker werkzaam bij Infovisie, de importeur
van dit apparaat. Zie voor meer toelichting hierboven onder 3.3.
34 Zie (nogmaals) hierboven in paragraaf 3.3 onder het kopje “Onderzoeksmateriaal”.
35 Met dien verstande dat het verslag van digitalisering uitwijst dat iedere dag waarop digitalisering
van het analoge geluidsmateriaal plaatsvond de koppen van de Uher 6000 werden schoongemaakt en
gedemagnetiseerd.
36 In paragraaf 6.2 heb ik de Uher 6000 Report Universal meer uitgebreid geïntroduceerd.
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De potmeter

In het interieur van de Uher 6000 bevindt zich een potmeter met een omvang van
hooguit anderhalve centimeter. Niet ter discussie staat dat de potmeter zich niet
handmatig laat bedienen vanaf het bedieningspaneel van de Uher 6000.
In de eerste plaats heeft Kruijsbergen mij gedemonstreerd dat de afdekplaat aan
de onderzijde van de Uher 6000 kan worden verwijderd door het losdraaien van
een enkele schroef. Na verwijdering van de afdekplaat (en van een dunne
kartonnen beschermlaag) wordt een printplaat met elektronica zichtbaar. Daarin is
een rond gaatje aangebracht, van enkele millimeters in doorsnede. Via dat ronde
gaatje is de potmeter eenvoudig benaderbaar en te bedienen met een slank
formaat schroevendraaier. Door het losschroeven van een tweede schroef en
vervolgens opendraaien van de printplaat, komt de potmeter aan het oppervlakte
van die opengedraaide printplaat bloot te liggen.
Kruijsbergen had reeds voor mijn komst het regelbereik van de potmeter gemeten
door met dit exemplaar van de Uher een standaardsignaal op te nemen bij een
snelheid in stand van 9,5 cm/s, en vervolgens de frequentie van dat signaal te
meten bij minimale, respectievelijk maximale weerstand. Die metingen wezen
volgens Kruijsbergen uit dat de snelheid waarmee de tape met dit exemplaar wordt
afgespeeld ongeveer 8,5% kan worden vertraagd en ongeveer 2,85% kan worden
versneld ten opzichte van de stand waarin hij de potmeter had aangetroffen. De
spreiding bleek bij deze meting in totaal iets méér dan 11%.
Niet uitgesloten is, zo concludeer ik, dat een potmeter met een regelbereik van
ongeveer 11%, zoals door Kruijsbergen naar zijn mededeling aan dit exemplaar van
de Uher 6000 is gemeten, een versnelling van de bandsnelheid met ongeveer 11%
toelaat. Het hangt er immers vanaf wáár binnen het regelbereik van de potmeter
een zodanige weerstand wordt gegenereerd dat de reële bandsnelheid van de Uher
6000 gelijk is aan een nominale snelheid.37
37

De gelijkstelling van de reële bandsnelheid aan de nominale bandsnelheid wordt uiteraard niet per
definitie gevonden in het midden van het regelbereik. Anders heb je geen potmeter nodig. Ik doel hier
op het onwaarschijnlijke geval dat de weerstand die benodigd is voor de bijstelling van de reële
bandsnelheid naar de nominale bandsnelheid (‘justeren’) wordt gevonden bij de maximale c.q.
minimale weerstand die de potmeter kan genereren. Daardoor ontstaat een hypothetische situatie
waarin bij een regelbereik van 11% uitsluitend door de actuele standen van de potmeters in de
opnamerecorder, resp. de weergaverecorder in de audio een versnelling van 22% kan worden
bewerkstelligd, namelijk in het (uitzonderlijke) geval waarin enerzijds de potmeter van de
opnamerecorder in ‘de laagste versnelling’ staat terwijl justeren ‘de hoogste versnelling’ vereiste, en
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De overbrenging

Kruijsbergen wees mij in het interieur van de Uher 6000 een as aan, met vier wielen
van

verschillende

diktes,

bestemd

voor

het

aanpassen

van

de

overbrengingsverhouding. Die as sluit aan op een rubberen ring die bevestigd is aan
een vliegwiel waarmee (via een rubberen snaar) de assen van de spoelen worden
aangedreven teneinde de tape langs de recorderkoppen te geleiden. Rubber heeft
zowel de eigenschap dat het na verloop van tijd uitdroogt als dat het materiaal door
opwarming krimpt. Als gevolg daarvan kan de as die op de rubberen ring aansluit
reeds bij de opname gaan ‘slippen’, hetgeen een ‘jengelend’ geluid veroorzaakt,
aldus Kruijsbergen. Als de recorder al jaren in gebruik was zonder enige revisie, kon
je op die plaats mechanische problemen verwachten, zoals de hier besproken
snelheidsverschillen, deelde hij mede.
De discussie over het bedieningsgemak en het regelbereik van de potmeter kan dus
versluieren dat er met het fenomeen van de waargenomen versnelling van de audio
– ook nog – iets anders aan de hand kan zijn. Die versnelling hoeft niet monocausaal
te worden verklaard.38

De reële bandsnelheid van dit exemplaar van de Uher 6000

Ik heb mij met de hulp van Kruijsbergen gezet aan een meting van de reële snelheid
waarmee dit exemplaar van de Uher 6000 in de stand van 1,2 cm/s een
(gemarkeerde) tape afspeelt. De Uher (dat wil zeggen: het rubber) was op dat
moment nog niet opgewarmd.
Bij twee meetexperimenten werd door telkens drie personen afzonderlijk de tijd
gemeten die was gemoeid met het afspoelen van de tape tussen twee
markeerpunten gelegen op een afstand van exact één meter. Het gemiddelde van
de bij deze experimenten verkregen meetwaarden bedroeg 1:17,24 minuut. De
anderzijds de potmeter van de weergaverecorder in ‘de hoogste versnelling’ staat, terwijl justeren ‘de
laagste versnelling’ vereiste. Ik beweer overigens niet dat deze uitzonderlijke situatie zich in deze zaak
voordeed.
38 Ook andere factoren kunnen dus van invloed zijn op het ontstaan van afwijkingen van de nominale
bandsnelheden. Ik noem hier nog twee factoren die op 6 april 2016 ter sprake kwamen:
(1). Vervuiling en slijtage van mechanische onderdelen in het interieur van een taperecorder.
(2). De magnetische tapes waarmee in de tapkamer tapgesprekken werden vastgelegd, rekken
enigszins uit naarmate zij ouder worden, hetgeen bij het afspelen ervan weer een zekere
vertraging zou (kunnen) bewerkstelligen van de oudere geluidsopnames op deze tapes.
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(gemiddelde) reële bandsnelheid van dit exemplaar van de Uher 6000 lag dus
(bijna) 8% boven de nominale bandsnelheid van 1,2 cm/s.39 Bovendien werd voor
deze versnelling door de Uher 6000 niet automatisch gecorrigeerd.

Evaluatie van onderzoek II

De Uher 6000 betreft een mechanisch apparaat, waaraan reeds bij installatie
fabriekstoleranties eigen zijn.40 Het mechaniek is bij veelvuldig gebruik onderhevig
aan slijtage, waardoor de onvermijdelijke speling toeneemt. Ook overigens wordt
een Uher 6000 – onder meer door de toepassing van rubberen snaren en/of ringen
– niet gekenmerkt door een levenslange stabiliteit en consistentie. Volgens
Kruijsbergen, die in het verleden werkzaam is geweest als technisch medewerker
bij de importeur van de Uher 6000, kun je de hier besproken snelheidsafwijkingen
verwachten ingeval de recorder vele jaren zonder enige revisie in gebruik is
geweest. Zolang in die snelheidsafwijkingen geen aanwijzing voor manipulatie
wordt gezien, is dat geen enkel probleem. De geluidskwaliteit van tapgesprekken
hoeft er niet in hoge mate onder te lijden; de tapgesprekken blijven goed te
verstaan.
Al met al acht ik het niet bijster waarschijnlijk dat uitsluitend de afstelling van de
potmeter verantwoordelijk is afwijkingen van de standaardsnelheid. Het zou eerder
verbazing wekken indien een mechanisch apparaat waarop al zeventien jaar geen
revisie en onderhoud meer wordt uitgevoerd géén afwijkingen zou vertonen,
ongeacht het effect van de potmeter.

39

De aldus gemeten reële bandsnelheid bedraagt dus 1,295 cm/s, en dat is 7,9% sneller dan de
nominale bandsnelheid van 1,2 cm/s. Indien in aanmerking wordt genomen dat de ‘standaard van
1,2 cm/s’ in werkelijkheid een afronding is van 1,190625 cm/s (nl. 15/32 ips; zie paragraaf 3.3, onder
‘onderzoeksmateriaal’, en zie paragraaf 6.2), bedraagt de versnelling ten opzichte van de nominale
bandsnelheid 8,7%.
40 Wat betreft fabriekstoleranties: in de ‘service manual’ van de Uher 6000 staat onder de specificaties
vermeld dat de maximale snelheidsafwijking 1,5% bedraagt.
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Onderzoek III: hernieuwde snelheidsmeting met een Uher 6000

De test van 12 september 2016

Op 12 september 2016 heb ik mij (andermaal) begeven naar het gebouw van de
Landelijke Eenheid van de Nationale Politie te Driebergen voor nader onderzoek
aan de originele dragers van het analoge geluidsmateriaal, te weten de
moederbanden uit de Baybaşin-zaak. Ik werd in dit onderzoek bijgestaan door Van
Dreunen en door een audiotechnicus van het Data Processing Centrum van de
Landelijke Eenheid, de heer Van Eck.
Het onderzoek werd verricht met gebruik van hetzelfde exemplaar van de Uher
6000 als waarmee Kruijsbergen in 2014 de magnetische tapes met het analoge
geluidsmateriaal heeft afgespeeld teneinde dit geluidsmateriaal ten behoeve van
het herzieningsonderzoek te digitaliseren.41

Allereerst moest dit exemplaar van de Uher 6000 worden gekalibreerd. Voor dit
doel was een referentietape aangeschaft. Referentietapes produceren bij het
afspelen op een gegeven snelheid een toon. Van die toon kan de frequentie worden
gemeten, en daaraan is de bandsnelheid rechtstreeks gerelateerd.42 Voor de
meting was een professionele frequentiemeter opgesteld.43 Bovendien werd
gebruik gemaakt van Adobe Audition CC, draaiend op een desktop computer. Ik
beschikte ter controle bovendien over een ‘app’ (SPLnFFT) op een iPhone. Alle drie
de meetinstrumenten bleken enkele controletonen (500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz) op
één hertz nauwkeurig te meten.

Vervolgens hebben wij getracht de reële bandsnelheid van de Uher 6000 in de
stand van 1,2 cm/s terug te brengen tot een reële bandsnelheid van (ongeveer)
1,2 cm/s, zulks door de potmeter R192 met een schroevendraaier te bedienen (i.e.
te draaien aan een schroefje). Dat bijstellen bleek geen sinecure. De Uher 6000
41

Dat is dus hetzelfde exemplaar van de Uher 6000 als het exemplaar dat ik op 6 april 2016 heb
geschouwd. Terzijde, in het gebouw van de Nationale Politie te Driebergen is volgens Van Dreunen
slechts één taperecorder aanwezig, en dat is dit exemplaar van de Uher 6000.
42 Deze nieuwe referentietape van het merk Magnetic Reference Laboratory, Inc. brengt bij een
bandsnelheid van 15/4 ips (= 3,75 ips = 9,525 cm/s) een toon van (ongeveer) 3150 Hz ten gehore. Bij
een bandsnelheid van 15/32 ips ( = 1,190625 cm/s) zou de frequentie van de toon die door de
referentietape wordt geproduceerd dus 393,75 Hz moeten bedragen. Uiteraard zijn ook aan deze
kalibratiemethode meetonzekerheden verbonden.
43 Merk en type: Neutrik A2.
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vertoonde relatief veel omvangrijke en duidelijk hoorbare instabiliteit (jengel, wow
en flutter), als gevolg waarvan de frequenties van de door de referentietape
geproduceerde tonen zeer lastig te meten vielen. De drie meetinstrumenten gaven
daarbij een uiteenlopende verdeling te zien. De waarden die de professionele
frequentiemeter aangaf varieerden van (ongeveer) 382 tot 387 Hz. Met behulp van
Adobe Audition werden waarden gemeten die lagen tussen (ongeveer) 384 en
389 Hz. Kortom, de referentietape werd volgens deze meetresultaten afgespeeld
met een vertraging44 van ongeveer 2,7% tot 1,4%.
Hierna heb ik de (gemiddelde) reële bandsnelheid van de Uher 6000 in de stand van
1,2 cm/s gemeten met behulp van een magnetische tape die was voorzien van
markeringen die exact twee meter uiteen lagen. De tijd die was gemoeid met het
afspelen van de tape tussen deze twee markeringen bedroeg van zes metingen
gemiddeld 2:48,87 minuut. Afhankelijk van de toegepaste standaard (hetzij
1,2 cm/s, hetzij 15/32 ips) levert dat een vertraging op van 1,3%, respectievelijk
0,5%.45

Kortom, frequentiemetingen met gebruik van de referentietape enerzijds en een
tijdmeting van de gemiddelde reële bandsnelheid over twee meter tape anderzijds,
leverden geen gelijke meetresultaten op. In beide gevallen werd een geringe
vertraging gemeten, zij het bij de frequentiemeting grofweg een vertraging van 2%,
en bij de tijdmeting grofweg een (gemiddelde) vertraging van 1%.

Vanwege deze meetperikelen en instabiliteiten heb ik besloten niet opnieuw een
poging te doen om dit exemplaar van de Uher 6000 te justeren, maar de resultaten
van metingen aan het analoge geluidsmateriaal te corrigeren voor een vertraging
van 1%, resp. 2%.46

44

‘Vertraging’ is negatieve ‘versnelling’. Zie voor de betekenis van dit laatste begrip en de door mij
toegepaste rekenformules, paragraaf 8.3.
45 Een tijdsbestek van 2:48,87 minuut voor het afspelen van twee meter tape levert een gemiddelde
bandsnelheid op van ongeveer 1,1843 cm/s. Dat is een vertraging van ongeveer 1,3% ten opzichte van
een bandsnelheid van 1,2 cm/s. En dat is een vertraging van ongeveer 0,5% ten opzichte van een
bandsnelheid van 15/32 ips ( = 1,190625 cm/s), zijnde de internationale standaard.
46 Ter nadere toelichting. Thans wordt getracht te achterhalen wat de mate is van de versnelling (of
de vertraging) waarvan het analoge geluidsmateriaal op tape ‘intrinsiek’ blijk geeft. Daarvoor is nog
wel een referentiemaat nodig, en dat is de nominale bandsnelheid bij de opname. De vraag is dus: in
welke mate week de reële bandsnelheid bij de opname af van de daarbij gekozen nominale
bandsnelheid? Het gaat derhalve om het achterhalen van de snelheidsafwijking die bij de opname van
het geluidsmateriaal is ontstaan ten opzichte van de daarbij toegepaste nominale bandsnelheid.
Voor snelheidsafwijkingen bij het afspelen (en digitaliseren) moet daarom worden gecorrigeerd. De
potentiële snelheidsafwijkingen bij het afspelen zijn:
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Vervolgens heb ik van de originele moederband 3281, spoor 2, de eerste twee
tapgesprekken opnieuw laten digitaliseren.47 Het daarvan vervaardigde WAVbestand heb ik met gebruik van Sonic Visualiser aan een meting onderworpen.
De meetresultaten geef ik weer in het volgende schema, voorafgegaan door
meetresultaten aan dezelfde twee tapgesprekken in het analoge geluidsmateriaal
dat in 2014 is gedigitaliseerd.

Gesprek

Gemeten
duur 2014

Versnelling
2014

Gemeten
duur 2016

Versnelling
2016

1
2

8,93
8,92

12%
12,1%

10,39
10,39

-3,75%
-3,75%

Versnelling na
correctie voor
vertraging van 1%
-2,75%
-2,75%

Versnelling na
correctie voor
vertraging van 2%
-1,75%
-1,75%

Toelichting op het schema:
Gesprek: De genoemde gesprekken betreffen de eerste twee tapgesprekken van
moederband 3281, spoor 2, en zij zijn dus afkomstig van tap-lijn X-3.
Gemeten duur: betreft de waargenomen tijdsduur in seconden van de periode tussen twee
tonen in het ‘tante Cor’-signaal.
2014: betreft de tijdmeting aan het WAV-bestand met het analoge geluidsmateriaal
afkomstig van moederband 3281, spoor 2 dat ten behoeve van dit herzieningsonderzoek in
2014 is gedigitaliseerd.
2016: betreft de tijdmeting aan het WAV-bestand dat op 12 september 2016 is vervaardigd
van de eerste twee tapgesprekken op (dezelfde) moederband 3281, spoor 2.
Versnelling: deze is overeenkomstig mijn opmerkingen in paragraaf 8.3 berekend met de
volgende formule:
𝑡

( 0 − 1) 𝑥 100%, met ‘t1’: de waargenomen tijdsduur in seconden van een voltooide cyclus
𝑡1

van de ‘tante Cor’-melding, en met ‘t0’: de oorspronkelijke tijdsduur van telkens exact tien
seconden.
(1). een afwijking van de reële bandsnelheid van de taperecorder die bij het digitaliseren wordt
gebruikt voor het afspelen van de tape ten opzichte van de nominale bandsnelheid van diezelfde
taperecorder, én
(2). een afwijking van de nominale bandsnelheid bij het afspelen van de tape ten opzichte van de
nominale bandsnelheid bij het opnemen van het onderwerpelijke geluidsmateriaal.
Indien op deze voet de ‘intrinsieke’ mate van versnelling van het analoge geluidsmateriaal is
vastgesteld, kan door een vergelijking daarvan met de mate van versnelling waarvan een andere
digitalisering van het geluidsmateriaal op dezelfde tape blijk geeft (zoals hier: de digitalisering in 2014)
worden vastgesteld welke snelheidsverschillen zijn ontstaan bij het afspelen van die tape voor die
digitalisering (in 2014). Uiteraard problematiseren meetonzekerheden en een uitrekking (door
veroudering) van de tape het een en ander.
In de hoofdtekst bij deze voetnoot wordt dus de eerste van de hierboven opgesomde twee mogelijke
correcties bedoeld. De tweede correctie was in onderzoek III niet nodig. De voor afspelen en
digitalisering gebruikte Uher 6000 stond immers ingesteld op een nominale bandsnelheid van
1,2 cm/s, en dat betreft dezelfde snelheidsinstelling als die bij de opname van het geluidsmateriaal is
toegepast.
De tweede correctie was wél nodig in onderzoek V, beschreven in de hoofdtekst hieronder. De voor
die digitalisering gebruikte Uher Royal de Luxe ondersteunde als langzaamste nominale bandsnelheid
namelijk 2,4 cm/s. Bij die bandsnelheid is het geluidsmateriaal opnieuw gedigitaliseerd, terwijl de
Uher 6000 bij opname zoals gezegd was ingesteld op een bandsnelheid van 1,2 cm/s.
47 De eerste twee tapgesprekken betreffen telefoongesprekken die zijn gevoerd op 2 november 1997,
en waarvan het einde is gelegen op (volgens ‘tante Cor’) 9.55 uur, respectievelijk 14.21 uur.
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Indien onder ‘versnelling’ een negatief percentage staat vermeld, betekent dit: vertraging.
Meetresultaten betreffen telkens afrondingen. De mate van versnelling betreft een
afgerond percentage van de onafgeronde meetresultaten.
(Einde toelichting op het schema)

Evaluatie van onderzoek III

Wat laat dit schema zien?
Het analoge geluidsmateriaal dat afkomstig is van moederband 3281, spoor 2, liet
na het digitaliseren ervan in 2014 de meest extreme versnelling zien, namelijk tot
wel 12,1%. Na een (moeizame) kalibratie van het exemplaar van de Uher 6000
waarmee in 2014 het analoge geluidsmateriaal op moederband 3281, spoor 2, is
gedigitaliseerd en een daarmee corresponderende correctie voor de resterende
snelheidsafwijking, is er van die versnelling niets overgebleven en heeft zij
plaatsgemaakt voor een geringe vertraging.
Daarmee laten de meetresultaten overigens ook zien dat met dezelfde
moederband en met dezelfde weergaverecorder tussen 2014 en 2016 verschillen
in de reële bandsnelheid kunnen worden bereikt van om en nabij de 16%.48

Onderzoek IV: metingen aan geluidsmateriaal op cassettebandjes

Beschrijving

In het kader van de strafzaak tegen Baybaşin heeft de verdediging vóór of in het
jaar 2002 van de zijde van justitie het geluidsmateriaal van een selectie van
tapgesprekken ter beschikking gesteld gekregen. Dat geluidsmateriaal werd
aangeleverd op een hoeveelheid cassettebandjes. Het is niet heel duidelijk hoe de
geluidsopnames op de cassettebandjes tot stand zijn gebracht, mogelijk door met
de microfoon van een cassetterecorder akoestische opnames te maken van het
geluidsmateriaal van moederbanden, terwijl dat op een taperecorder werd
afgespeeld en over de luidsprekers van die taperecorder ten gehore werd gebracht.

Namelijk van 12,1% naar –3,75%. Dat is dus méér verschil dan de omvang van het regelbereik dat
Kruijsbergen op 6 april 2016 had vastgesteld (nl. ongeveer 11%). Ik ga er vooralsnog van uit dat hieruit
blijkt dat dit exemplaar van de Uher 6000 nog minder stabiel is dan ik op basis van de meting van het
regelbereik reeds had aangenomen.
48
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Van de Ven heeft dit geluidsmateriaal in of omstreeks 2002 geheel of ten dele
gedigitaliseerd.49 In februari 2014 heeft Van de Ven het geluidsmateriaal op deze
cassettebandjes geheel of ten dele opnieuw gedigitaliseerd. Ik weet niet precies
hoe. Bij het digitaliseren omstreeks 2002 enerzijds en in 2014 anderzijds heeft Van
de Ven niet noodzakelijkerwijze gebruik gemaakt van dezelfde cassetterecorder.

Op 8 december 2016 ontving ik van de raadsvrouw twee WAV-bestanden met
geluidsmateriaal uit de Baybaşin-zaak. Het eerste WAV-bestand behelst
geluidsmateriaal van tapgesprek A-1-1, dat door Van de Ven op enig moment in of
omstreeks 2002 is gedigitaliseerd vanaf één van de hiervoor bedoelde
cassettebandjes. Het tweede WAV-bestand behelst het geluidsmateriaal van alle
tapgesprekken op cassettebandje 21A, dat door Van de Ven is gedigitaliseerd in
februari 2014. Hierop bevindt zich een zestal tapgesprekken (met inbegrip van
wederom A-1-1).
De kwaliteit van het geluidsmateriaal laat in beide gevallen zeer te wensen over.
Het geluidsmateriaal is zwaar overstuurd.50 Dat is hoorbaar door de vervorming. In
een golfvormgrafiek is dat zichtbaar doordat alle pieken zijn ‘afgeplat’. Niettemin
bleek het geluidsmateriaal geschikt voor onderzoek naar de versnelling ervan. Dit
is het meest eenvoudig in die gevallen waarin aan het eind van het tapgesprek een
volledige cyclus van de ‘tante Cor’-melding is doorlopen en er (dus) ten minste twee
‘tonen’ van die melding hoorbaar zijn.51

In het eerste WAV-bestand, te weten dat van tapgesprek A-1-1, is het
geluidsmateriaal voortijdig afgebroken. Alleen de eerste toon van de ‘tante Cor’melding is hoorbaar. Ik heb om die reden gemeten aan de ‘ringing tone’ (beltoon)

49

Naar ik begrijp heeft Van de Ven op basis van dit geluidsmateriaal zijn onderzoeksrapport van
27 juni 2004 opgesteld.
50 Wikipedia, lemma ‘Oversturing’. Oversturing is “het verschijnsel waarbij een signaal als gevolg van
zijn 'te' hoge niveau vervormd wordt. Het vindt vaak plaats bij overdracht van een signaal, als het
niveau van het signaal de capaciteit van een of meer componenten (zoals een versterker) overschrijdt.
Het gevolg is dat de component die delen van het signaal die voor de component te hard zijn niet meer
lineair kan reproduceren. Dit leidt tot vervorming van de golfvorm, waarbij doorgaans meer
harmonischen ontstaan.”
Zie ook ‘Distortion’ in de Engelstalige Wikipedia.
Zie voorts: B. Katz, Mastering Audio. The Art and the Science, Waltham: Focal Press 2002, p. 139.
51 Eventuele afwijkingen in de bandsnelheid van deze cassetterecorder(s) zijn mij uiteraard onbekend.
Ik ben daardoor niet in staat de in het geluidsmateriaal waargenomen versnellingen te corrigeren voor
de eventuele snelheidsafwijkingen van de cassetterecorder(s) die Van de Ven heeft gebruikt bij het
digitaliseren.
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in dat geluidsmateriaal. De frequentie daarvan bedroeg vrijwel exact 425 Hz,
hetgeen overeenkomt met de beltoonstandaard voor Nederland.52, 53 Dat wijst niet
op een versnelling van het geluidsmateriaal.

Het tweede WAV-bestand bevat de volgende tapgesprekken, vastgelegd op
cassettebandje 21A. Ik vermeld de volgende meetresultaten.

Code

Locatie

A-3-18
A-3-19
A-1-1
A-1-5
A-1-10

3281 spoor 2
3281 spoor 2
3281 spoor 2
3281 spoor 2
3281 spoor 2
3281 spoor 2

Gespreksnummering
31
32
1
105
5
8

Datum en tijdstip

Tijdsduur

9 november 1997 om 13.11 uur
9 november 1997 om 14.32 uur
9 november 1997 om 17.16 uur
9 november 1997 om 22.08 uur
10 november 1997 om 11.51 uur
11 november 1997 om 13.03 uur

9,86
9,72
9,72
-

Versnelling

1,4%
2,9%
2,9%

Toelichting op het schema:
Code: het codenummer van de tapgesprekken zoals door de politie gehanteerd in het
justitieel proces-verbaal.
Locatie: het nummer en het spoor van de moederband, in alle gevallen nr. 3281, spoor 2,
en dat betreft telkens tapgesprekken gevoerd over tap-lijn X3.
Gespreksnummering: het geluidsmateriaal op de cassettebandjes is geordend aan de hand
van gespreksnummers die in de strafzaak tegen Baybaşin zijn aangehouden in het overleg
met de verdediging. Elke opname begint met een ingesproken tekst, zoals in het eerste
geval “gesprek 31”. De opvolgende gesprekken vangen op cassettebandje 21A aan na 10.40
minuut, 19.50 minuut, 21.30 minuut, 30.10 minuut en na 36.35 minuut.
Tijdstip: Het hier gegeven tijdstip van het (analoog opgenomen) gesprek is bepaald op basis
van de ‘tante Cor’-melding en betreft dus het tijdstip kort na de beëindiging van het
tapgesprek.
Tijdsduur: dit betreft het tijdsbestek uitgedrukt in seconden tussen twee tonen in de vocale
telefonische tijdmelding (het ‘tante Cor’-signaal, bekend van: “bij de volgende toon is het…”)
voor zover aanwezig aan het einde van het gesprek.
Bij vermelding van een ‘-’ waren er geen twee tonen van de ‘tante Cor’-melding vastgelegd.
Versnelling voor zover mogelijk berekend conform mijn opmerkingen in paragraaf 8.3 (zie
ook in de toelichting op voorgaande schema’s).

(Einde toelichting op het schema)

Evaluatie van onderzoek IV

Het komt er kort gezegd op neer dat in het op cassettebandje 21A vastgelegde
geluidsmateriaal geen significante versnelling is waargenomen, en in elk geval bij
lange na niet een versnelling in die (aanzienlijke) mate als de versnelling in het
52

Pas in paragraaf 9.3 zal ik meer uitvoerig stilstaan bij ‘ringing tones’, oftewel beltonen, en de
standaardfrequentie daarvan.
53 In Van de Ven, onderzoeksrapport 27 juni 2004, dat Van de Ven in 2004 heeft opgesteld op basis
van precies ditzelfde geluidsmateriaal, maakt Van de Ven op p. 48 voor dit tapgesprek melding van
een “kiestoon” met een frequentie van 400 Hz. Hoe ik ook meet, ik kom wat betreft de beltoon toch
echt alleen uit op een frequentie van 425 Hz. Ik heb geen (kies)toon van 400 Hz waargenomen.
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analoge geluidsmateriaal van het herzieningsonderzoek dat in 2014 is
gedigitaliseerd.

Onderzoek V: de hernieuwde digitalisering op 22 december 2016

De test van 22 december 2016

Op 22 december 2016 heb ik mij wederom begeven naar het gebouw van de
Landelijke Eenheid van de Nationale Politie te Driebergen voor nader onderzoek
aan de originele dragers van het onderwerpelijke analoge geluidsmateriaal, te
weten de moederbanden uit de Baybaşin-zaak met de nummer 3281 en 3285. Ik
werd in dit onderzoek opnieuw bijgestaan door Van Dreunen en door de
audiotechnicus van het Data Processing Centrum van de Landelijke Eenheid, de
heer Van Eck. Dit keer had ik mijzelf voorzien van een taperecorder van het merk
Uher, type Royal de Luxe.54

Na een periode van opwarming is de taperecorder op twee manieren
gekalibreerd.55 De kalibratie wees uit dat de reële bandsnelheid van dit exemplaar
van de Uher Royal de Luxe in de stand van 2,4 cm/s ongeveer 1% hoger ligt dan de
nominale bandsnelheid.

54

In bruikleen van een audiostudio.
Allereerst is de tijdsduur gemeten die was gemoeid met het afspelen van een gemarkeerde tape bij
een nominale bandsnelheid van 2,4 cm/s, de langzaamste snelheid die deze taperecorder faciliteert.
Over vier meter tape deed de taperecorder in deze stand (gemiddeld over zes metingen) 2:45,98
minuut. Die tijdsduur kan worden herleid tot een gemiddelde bandsnelheid van bijna exact 2,41 cm/s.
Na afloop van de hierna beschreven geluidsopnames heb ik op gelijke wijze de tijdsduur voor het
afspelen van vier meter tape gemeten, en kwam ik (toeval of niet) ook op precies 2:45,98 minuut uit.
Dit betreft een versnelling van 0,42% ten opzichte van de nominale bandsnelheid van 2,4 cm/s, en
een versnelling van 1,21% ten opzichte van de internationale standaard van 15/16 ips (= 2,38125
cm/s).
In de tweede plaats heb ik gekalibreerd met behulp van de hierboven genoemde referentietape. Bij
een nominale snelheid van 2,4 cm/s werd een toon afgespeeld ter hoogte van gemiddeld 794,5 Hz,
terwijl de referentiemaat bij die bandsnelheid 787,5 Hz bedraagt. Resultaat: een versnelling van
0,89%. Frequenties zijn gemeten met zowel een professionele frequentiemeter, de Neutrik A2, als
met Adobe Audition. Spreiding van drie tot vier hertz.
Overigens klonk dit exemplaar van de Uher Royal de Luxe aanzienlijk stabieler dan het meerbesproken
exemplaar van de Uher 6000, en genereerde de Uher Royal de Luxe hoorbaar minder wow/flutter,
namelijk iets onder de 1%.
Uit een en ander leid ik af dat de reële bandsnelheid van dit exemplaar van de Uher Royal de Luxe
ongeveer 1% hoger ligt dan de nominale bandsnelheid (telkens bij 2,4 cm/s), en dat de meetresultaten
moeten worden gecorrigeerd voor een dienovereenkomstige snelheidsafwijking.
55
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Ik herkende de moederbanden overigens van de vorige keren. Na digitalisering van
fragmenten daarvan ben ik tot de volgende meetresultaten gekomen.

Code

Locatie

Tap

Datum en tijdstip

Tijdsduur

Versnelling

-

3281 spoor 2
3281 spoor 2
3281 spoor 2
3281 spoor 2
3285 spoor 1
3281 spoor 2
3285 spoor 1
3281 spoor 2
3281 spoor 2

X-3
X-3
X-3
X-3
X-2
X-3
X-2
X-3
X-3

02 november 1997 om 09.55 u
02 november 1997 om 14.21 u
09 november 1997 om 13.11 u
09 november 1997 om 17.16 u
09 november 1997 om 21.59 u
09 november 1997 om 22.08 u
09 november 1997 om 22.53 u
10 november 1997 om 11.51 u
12 november 1997 om 15.24 u

9,705
9,682
9,726
9,810
9,708
9,724
9,823
9,733
9,760

3,0%
3,3%
2,8%
1,9%
3,0%
2,8%
1,8%
2,7%
2,5%

A-3-18

A-1-1
A-1-3
A-1-4
A-1-5
-

Versnelling
na correctie
2,0%
2,3%
1,8%
0,9%
2,0%
1,8%
0,8%
1,7%
1,5%

Toelichting op het schema is conform vorige toelichtingen, voor zover daarvan hieronder
niet wordt afgeweken:
Tijdsduur betreft de tijdsduur van een cyclus van de ‘tante Cor’-tijdmelding uitgedrukt in
seconden, ná correctie voor het verschil in de nominale bandsnelheid (afgerond 2,4 cm/s)
van de Uher Royal de Luxe bij het afspelen ten behoeve van digitalisering (2016) ten
opzichte van de nominale bandsnelheid (afgerond 1,2 cm/s) van de Uher 6000, toegepast
bij de (veronderstelde) registratie in de analoge tapkamer te Arnhem (1997). Correctie vond
plaats door de toegepaste ‘sampling rate’ (44,1 kHz) te halveren (22,05 kHz).56
Versnelling na correctie betreft de versnelling waarvan het geluidsmateriaal blijk geeft op
basis van de hiervoor gedefinieerde tijdsduur, doch na een (extra) correctie met 1%-punt
voor de afwijking van de reële bandsnelheid van de Uher Royal de Luxe die voor het
digitaliseren is gebruikt ten opzichte van de nominale bandsnelheid van 2,4 cm/s van
diezelfde Uher Royal de Luxe.
(Einde toelichting op het schema)

Ik heb tevens vergelijkend onderzoek verricht naar de versnelling waarvan het
geluidsmateriaal op de gehele separate sporen van de moederbanden blijk geeft
door van elk hieronder genoemd spoor van die moederbanden metingen te
verrichten aan de eerste daarop geregistreerde volledige cyclus van een ‘tante Cor’melding, aan de laatste daarop geregistreerde volledige cyclus van een ‘tante Cor’melding en aan een willekeurige volledige cyclus daarvan ongeveer halverwege het

56

Deze methode van vertraging heeft in een forensische context veruit de voorkeur boven ‘pitchchanging’/‘time-stretching’. Zie voor een toelichting paragraaf 3.3 onder ‘Het tCEAS-materiaal’. Ik heb
deze methode van vertraging gecontroleerd met metingen aan het onvertraagde geluidsmateriaal
(44,1 kHz) en door de tijdsduur in seconden van een voltooide cyclus van de ‘tante Cor’-melding te
verdubbelen. De meetresultaten kwamen exact overeen met de in het schema weergegeven
resultaten.
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op dat spoor vastgelegde geluidsmateriaal.57, 58 Ik geef hieronder uitsluitend de
gemiddelde mate van versnelling weer.

Moederband en spoor

Versnelling 2014

3281, spoor 1
3281, spoor 2
3285, spoor 1

10,7%
11,5%
5,6%

Versnelling 2016
Na correctie
1,5%
1,5%
1,8%

Toelichting op het schema:
De data zijn afkomstig van het volgende schema:
Moederband - spoor

Tijdsduur
2014

3281-1 eerste cyclus
3281-1 willekeurige cyclus
3281-1 laatste cyclus
3281-1 gemiddelde cyclus

9,010
9,072
9,018
9,033

3281-2 eerste cyclus
3281-2 willekeurige cyclus
3281-2 laatste cyclus
3281-2 gemiddelde cyclus

8,931
9,007
8,956
8,965

3285-1 eerste cyclus
3285-1 willekeurige cyclus
3285-1 laatste cyclus
3285-1 gemiddelde cyclus

9,381
9,532
9,504
9,472

Versnelling
2014

Tijdsduur
2016

Versnelling
2016

Versnelling
2016
na correctie

10,7%

9,732
9,721
9,811
9,755

2,5%

1,5%

11,5%

9,705
9,795
9,760
9,753

2,5%

1,5%

5,6%

9,640
9,721
9,822
9,728

2,8%

1,8%

Cyclus: betreft een voltooide cyclus van de ‘tante Cor’-melding, dat wil zeggen: een cyclus
waarin twee opvolgende piepjes hoorbaar zijn.
Tijdsduur: betreft de duur in seconden van een voltooide cyclus in de ‘tante Cor’-melding.
Voor wat betreft het geluidsmateriaal van 2016 geldt dat reeds is gecorrigeerd voor het
verschil in de nominale bandsnelheid (afgerond 2,4 cm/s) van de Uher Royal de Luxe bij het
afspelen ten behoeve van digitalisering (2016) ten opzichte van de nominale bandsnelheid
(afgerond 1,2 cm/s) van de Uher 6000, toegepast bij de (veronderstelde) registratie in de
analoge tapkamer te Arnhem (1997). Correctie vond plaats door de toegepaste ‘sampling
rate’ (44,1 kHz) te halveren (22,05 kHz).
2014: betreft het geluidsmateriaal dat ten behoeve van het herzieningsonderzoek in 2014
is gedigitaliseerd.
2016: betreft het geluidsmateriaal dat ten behoeve van mijn onderzoek V op 22 december
2016 is gedigitaliseerd.

57

Ik heb dus gemeten aan de tijdsduur van een cyclus van de ‘tante Cor’-melding in drie specifieke
tapgesprekken. Ik heb bovendien steekproefsgewijs geverifieerd of de tijdsduur van een cyclus van de
‘tante Cor’-melding van andere tapgesprekken op het desbetreffende spoor significante afwijkingen
van de door mij gevonden gemiddelde tijdsduur vertoonden. Dat was beslist niet het geval. De in het
schema weergegeven gemiddelde mate van versnelling is (dus) representatief voor het
geluidsmateriaal van het gehele spoor van die moederband.
58 De geluidsfragmenten van de drie tapgesprekken van moederband 3281, spoor 2, waaraan ik in het
kader van onderzoek V heb gemeten, betreffen exact hetzelfde audiobestand uit 2014 als waaraan ik
in onderzoek I heb gemeten (ter vergelijking met het tCEAS-materiaal), maar het betreffen niet
dezelfde geluidsfragmenten als de geluidsfragmenten van de vijf tapgesprekken van moederband
3281, spoor 2 uit onderzoek I. In onderzoek V vond ik een gemiddelde versnelling van 11,5%. In
onderzoek I vond ik een iets afwijkende gemiddelde versnelling van 11,4%.
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Versnelling: conform mijn opmerkingen in paragraaf 8.3 berekend aan de hand van de
hiervoor gedefinieerde tijdsduur.
Versnelling 2016 na correctie betreft de hiervoor gedefinieerde versnelling, na correctie
met 1%-punt voor de afwijking van de reële bandsnelheid van de Uher Royal de Luxe die op
22 december 2016 voor het digitaliseren is gebruikt ten opzichte van de nominale
bandsnelheid van 2,4 cm/s van diezelfde Uher Royal de Luxe.
(Einde toelichting op het schema)

Evaluatie van onderzoek V

Wat laten deze schema’s zien?
(1).

Bij hernieuwde digitalisering van geluidsmateriaal afkomstig van de
moederbanden 3281, sporen 1 en 2, en 3285, spoor 1, valt géén aanzienlijke
versnelling (meer) te ontwaren. Dit geldt zowel voor afzonderlijke (veelal
betwiste) tapgesprekken, als voor representatief geluidsmateriaal van een
geheel spoor van de moederbanden. Het in 2016 opnieuw gedigitaliseerde
analoge geluidsmateriaal vertoont slechts geringe tot zeer geringe
versnellingen, daar waar in datzelfde geluidsmateriaal voor zover
gedigitaliseerd in 2014 nog aanzienlijke versnellingen werden waargenomen.

(2).

De mate van versnelling van het analoge geluidsmateriaal dat in 2014 ten
behoeve van het herzieningsonderzoek is gedigitaliseerd, varieert sterk
tussen de sporen van de moederbanden, en varieert in verhouding zeer
weinig binnen de sporen.

(3).

Wat betreft de betwiste tapgesprekken wijkt de mate van versnelling in alle
gevallen (dus) niet significant af van de mate van versnelling van de overige
(onbetwiste) tapgesprekken op hetzelfde spoor van de moederband.

Onderzoek VI: een vergelijking met analoog referentiemateriaal

Inleiding

Zoals besproken in paragraaf 3.3 van deze conclusie, onder het kopje ‘analoog
referentiemateriaal’, en om de redenen aldaar vermeld, heb ik in maart 2017 bij

639
Onderdeel 9. Audiofenomenen I

Conclusie inzake 11-02065 H

Van

Dreunen

nog

meer

geluidsmateriaal

opgevraagd,59

namelijk

het

geluidsmateriaal van de moederbanden uit de Baybaşin-zaak met de nummers
3281-1A/502 en 3290, en dat van spoor 2 van moederband 3285, alsook het
geluidsmateriaal van de tapes met de nummers 664 en 1501, waarvan geen
connectie met de Baybaşin-zaak is kunnen worden vastgesteld.

De versnelling

Ook van dit aanvullende geluidsmateriaal heb ik snelheidsafwijkingen gemeten. De
meetresultaten geef ik weer in het volgende schema, in aanvulling op de resultaten
van metingen aan het geluidsmateriaal op de tapes 3285, spoor 1, en 3281, beide
sporen, waarvan ik in het voorlaatste schema hierboven reeds verslag heb gedaan.

Tape-spoor

3290-1
3290-2
3281-1
3281-2
3281-1A-1
3281-1A-2
664-1
664-2
3285-1
3285-2
1501-1
1501-2

Datum
digitalisering
februari 2014
17 en 18
18 en 19
19
24 en 25
25 en 26
26 en 27

Tijdsduur
eerste cyclus
-9,104
9,010
8,931
-9,122
9,021
9,551
9,381
9,438
9,723
9,420

Tijdsduur
willekeurige
cyclus
-9,275
9,072
9,007
-9,140
9,526
9,700
9,532
9,492
9,755
9,723

Tijdsduur
laatste cyclus
-9,179
9,018
8,956
-9,104
9,502
9,697
9,504
9,558
9,797
9,916

Gemiddelde
versnelling
per spoor
-8,86%
10,7%
11,5%
-9,6%
6,95%
3,63%
5,6%
5,3%
2,48%
3,24%

Toelichting op het schema:
Tape-spoor: het nummer van de moederband/tape en dat van het spoor. Het is niet zeker
dat telkens spoor 1 als eerste is gedigitaliseerd. De chronologie van het digitaliseren van
de sporen 1 en 2 is dus telkens onbekend.
Datum digitalisering volgens Verslag van digitalisering, telkens in februari 2014.
Cyclus: betreft telkens de duur van een voltooide cyclus in de PTT-tijdmelding van ‘tante
Cor’, uitgedrukt in seconden.
(Einde toelichting op het schema)

Aanvullende opmerkingen:
(1).

Opvallend is de reductie van de versnelling van het geluidsmateriaal op spoor
1 van referentietape 664. De eerste drie voltooide cycli van de ‘tante Cor’melding duren achtereenvolgens 9,021 seconden, 8,998 seconden, en 9,042

59

Ik beschikte reeds over het analoge geluidsmateriaal van de moederbanden 3281 en 3285 (en
hiervan alleen spoor 1).

640
Onderdeel 9. Audiofenomenen I

Conclusie inzake 11-02065 H

seconden (dus een gemiddelde versnelling van 10,9%), waarna de tijdsduur
van voltooide cycli van de ‘tante Cor’-meldingen binnen een half uur na
aanvang

van

het

geluidsmateriaal

oploopt

naar

9,281 seconden

(versnelling: 7,7%), en binnen anderhalf uur naar 9,478 seconden
(versnelling: 5,5%).
(2).

In het geluidsmateriaal van enerzijds moederband 3281, spoor 1, en dat van
anderzijds moederband 3281-1A bevindt zich een doublure in het
geluidsmateriaal, lopend van het tapgesprek van 31 oktober 1997, eindigend
om 11.11 uur, tot dat van het tapgesprek van 1 november 1997, eindigend
om 15.59 uur.60, 61 Hetzelfde geluidsmateriaal dat – naar ik vooralsnog
aanneem – synchroon is geregistreerd op twee verschillende moederbanden
die in februari 2014 consecutief zijn gedigitaliseerd, laat dus uiteenlopende
versnellingen zien. Bijvoorbeeld, het geluidsmateriaal van het tapgesprek
van 1 november 1997, eindigend om 14.08 uur, is op moederband 3281,
spoor 1, in een mate van 11,39% versneld,62 terwijl het geluidsmateriaal van
datzelfde tapgesprek op moederband 3281-1A in een mate van 9,34% is
versneld.63

Het schema maakt een trend zichtbaar. Het als eerste, namelijk op 17 februari 2014
gedigitaliseerde geluidsmateriaal van moederband 3290, spoor 2, vertoont een
versnelling van bijna 8,9%. De versnelling loopt op tot wel 12% in het
geluidsmateriaal van moederband 3281, dat ná dat van moederband 3290 is

60

Zie daartoe ook het overzicht van moederbanden die in de Baybaşin-zaak zijn gebruikt, zoals
weergegeven in voetnoot 95 xxx van paragraaf 3.3, onder het kopje ‘De gegevensdragers met
geluidsmateriaal uit de Baybaşin-zaak’.
Ik vermoed dat na de constatering van een storing in de registratie van de audio van de tapgesprekken
van tap-lijn X-3 op moederband 3281, spoor 1, in de analoge tapkamer van 1997 de synchroon
lopende werkband 502 is opgewaardeerd tot moederband 3281-1A, teneinde zorg te dragen voor de
veiligstelling van het geluidsmateriaal van het tapgesprek van 1 november 1997, eindigend om 17.05
uur, tot en met dat van 1 november 1997, eindigend om 23.45 uur.
De raadsvrouw brengt hiertegen in (vijfde aanvullend herzieningsverzoek d.d. 12 juni 2017, p. 10) dat
mijn vermoeden niet juist kan zijn omdat “de banden al vanaf de ochtend van 31 oktober 1997 dubbele
opnames vertonen. Met andere woorden, de dubbele opnames waren al begonnen voordat er een
storing was.” Kennelijk begrijpt de raadsvrouw mijn punt niet. In de analoge tapkamer registreerden
werkbanden en moederbanden de audio van tapgesprekken synchroon. De werkband registreerde
dus reeds vóór de storing het geluid dat over (in dit geval) tap-lijn X-3 binnenkwam. Ná constatering
van de storing is er – vermoedelijk – voor gekozen de werkband niet te hergebruiken, maar te bewaren
als moederband.
61 Terzijde, de nominale bandsnelheid bij de registratie van geluidsmateriaal op tape 502 bedroeg:
2,4 cm/s, en dat is een afwijking van de nominale bandsnelheid van de andere tapes bij de opname
van het daarop vastgelegde geluidsmateriaal, te weten: 1,2 cm/s.
62 De duur van de voltooide cyclus van de ‘tante Cor’-melding bedraagt 8,977 seconden.
63 De duur van de voltooide cyclus van de ‘tante Cor’-melding bedraagt 9,146 seconden.
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gedigitaliseerd. Vervolgens daalt de versnelling geleidelijk in het geluidsmateriaal
dat successievelijk is gedigitaliseerd, ongeacht of het geluidsmateriaal uit de
Baybaşin-zaak dan wel geluidsmateriaal uit een andere strafzaak betreft. De
versnelling in het geluidsmateriaal van referentietape 664, spoor 1, vertoont de
meest opvallende reductie, van 10,9% bij aanvang tot 5,5% in het geluidsmateriaal
anderhalf uur later.

Evaluatie van onderzoek VI

Het analoge geluidsmateriaal dat in februari 2014 telkens met gebruik van
hetzelfde exemplaar van de Uher 6000 is gedigitaliseerd vertoont in alle gevallen
versnellingen, ongeacht of het geluidsmateriaal afkomstig is uit de Baybaşin-zaak
dan wel gerelateerd is aan een andere strafzaak. De mate van versnelling hangt
samen met de volgorde waarin het geluidsmateriaal is gedigitaliseerd.

Samenvatting van de onderzoeksresultaten

Onderzoek I: geluidsmateriaal 2014 versus tCEAS-materiaal

De meetresultaten die ik hierboven in het eerste schema heb weergegeven
betreffen het resultaat van metingen aan analoog geluidsmateriaal, afkomstig van
de moederbanden 3281, spoor 2, en 3285, spoor 1, dat ten behoeve van het tCEASonderzoek in 2009 is gedigitaliseerd met gebruik van een Revox B77. Ter
vergelijking bevat dat schema het resultaat van metingen aan hetzelfde analoge
geluidsmateriaal, afkomstig van de moederbanden 3281, spoor 2, en 3285, spoor
1, dat zich uitsluitend onderscheid van het eerstgenoemde materiaal doordat het
in 2014 is gedigitaliseerd, dit keer met gebruik van een exemplaar van de Uher
6000. Anders dan het analoge geluidsmateriaal uit 2014, laat het analoge
geluidsmateriaal van het tCEAS-onderzoek (2009), telkens géén significante
versnelling zien.
Bovendien toont het schema de resultaten van metingen aan digitaal
geluidsmateriaal. Noch in het digitale geluidsmateriaal van het tCEAS-onderzoek
(2009), noch in dat van het herzieningsonderzoek (2014) werd een versnelling
waargenomen.
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Onderzoek III: geluidsmateriaal 2014 versus geluidsmateriaal 2016

Onderzoek III (september 2016) hield in een moeizame poging tot kalibratie van het
exemplaar van de Uher 6000 waarmee het analoge geluidsmateriaal in 2014 was
gedigitaliseerd. Daarna is analoog geluidsmateriaal dat afkomstig is van de
moederband die in 2014 de grootste versnelling vertoonde (3281, spoor 2) opnieuw
gedigitaliseerd. Bij een meting aan het ‘tante Cor’-signaal bleek dit analoge
geluidsmateriaal thans een geringe vertraging te laten zien.

Onderzoek IV: geluidsmateriaal 2014 versus geluidsmateriaal cassettebandjes

Bij onderzoek aan het geluidsmateriaal dat afkomstig is van cassettebandje 21A dat
omstreeks het jaar 2002 in de strafzaak van Baybaşin aan de verdediging ter hand
is gesteld, bleek op dat door Van de Ven gedigitaliseerde geluidsmateriaal evenmin
een significante versnelling aanwezig.

Onderzoek V: geluidsmateriaal 2014 versus geluidsmateriaal 2016

Ten slotte heb ik mijn bevindingen getoetst door eind 2016 (nogmaals)
geluidsmateriaal op de moederbanden 3281, sporen 1 en 2, en 3285, spoor 1, te
digitaliseren, dit keer met een andere taperecorder, namelijk een Uher Royal de
Luxe. Ik heb het resultaat daarvan vergeleken met datzelfde geluidsmateriaal uit
het herzieningsonderzoek (gedigitaliseerd in 2014). In die vergelijking heb ik tevens
audiofragmenten betrokken die betrekkelijk willekeurig waren gekozen uit het
geluidsmateriaal van een heel spoor. Daarmee verkreeg ik telkens per afzonderlijk
spoor van de moederbanden een representatief beeld van de mate van versnelling
van zowel het geluidsmateriaal gedigitaliseerd in 2014, als van hetzelfde
geluidsmateriaal voor zover dat is gedigitaliseerd in december 2016.
Het in 2016 hernieuwd gedigitaliseerde geluidsmateriaal liet géén aanzienlijke
versnelling meer horen, daar waar het geluidsmateriaal uit 2014 wél aanzienlijk was
versneld.
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Onderzoek VI: Baybaşin-materiaal 2014 versus referentiemateriaal 2014

Het analoge geluidsmateriaal dat ten behoeve van het herzieningsonderzoek in
februari 2014 is gedigitaliseerd met gebruik van hetzelfde exemplaar van de Uher
6000, vertoont in alle gevallen versnellingen, ongeacht of het geluidsmateriaal
afkomstig is uit de Baybaşin-zaak dan wel gerelateerd is aan een andere strafzaak.

Resultaat van het vergelijkend onderzoek

Deze onderzoeksresultaten laten zich als volgt samenvatten.
(1).

De versnelling op zichzelf discrimineert uitsluitend naar gelang de aard van
het geluidsmateriaal: analoog geluidsmateriaal vertoont wél een versnelling,
digitaal geluidsmateriaal niet.

(2).

De mate van versnelling maakt in hoge mate onderscheid naar gelang het
moment van digitalisering van het analoge geluidsmateriaal: enerzijds bij
digitalisering in 2009 en (tweemaal) in 2016 telkens géén aanzienlijke
versnelling, anderzijds bij digitalisering in 2014 wél een aanzienlijke
versnelling. Ook het geluidsmateriaal dat afkomstig is van de cassettebandjes
vertoont geen (significante) versnelling.

(3).

Deze uitspraken blijken telkens representatief voor al het analoge
geluidsmateriaal op de separate sporen van de Baybaşin-moederbanden
3285, 3281, 3281-1A/502 en 3290. De mate van versnelling van het
geluidsmateriaal discrimineert dus niet op grond van het criterium of het
geluidsmateriaal al dan niet wordt betwist.

(4).

Geluidsmateriaal uit een andere strafzaak dan de Baybaşin-zaak dat in 2014
in dezelfde periode en met gebruik van hetzelfde exemplaar van de Uher
6000 is gedigitaliseerd als betwist geluidsmateriaal, vertoont eveneens (soms
aanzienlijke) versnellingen.

Samenvattend: indien en uitsluitend indien het geluidsmateriaal begin 2014 vanaf
moederbanden is gedigitaliseerd met hetzelfde – toen nog ongekalibreerde –
exemplaar van de Uher 6000, vertoont het geluidsmateriaal een veelal aanzienlijke
versnelling, zulks ongeacht of het betwist geluidsmateriaal dan wel onverdacht
referentiemateriaal betreft.
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Onderzoek II: de Uher 6000

Bij onderzoek aan het exemplaar van de Uher 6000 dat in 2014 is gebruikt voor de
digitalisering van het analoge geluidsmateriaal, bleek dit apparaat instabiel en
aanzienlijke snelheidsafwijkingen te vertonen. Bij een test aan dit exemplaar, bleek
de bandsnelheid ongeveer 8% af te wijken van de standaardwaarde van 1,2 cm/s
die in 1997 bij de opname was gekozen. Het apparaat corrigeerde daarvoor niet.
Het apparaat bleek desgevraagd recentelijk niet eerder gekalibreerd dan (door mij)
in 2016.
Kortom, er is een – de versnelling verklarend – mechanisme: het
aandrijvingsmechanisme van het exemplaar van de Uher 6000 waarmee de
digitalisering in 2014 plaatsvond, bleek bij onderzoek instabiel en aanzienlijk te snel
afgesteld; waarschijnlijk lag dat aan een ‘gammele’ potmeter van dit exemplaar.

Evaluatie van de onderzoeksresultaten

De hypothese van authenticiteit

In een hypothese waarin het onderzoeksmateriaal wordt aangemerkt als
authentiek en integer valt een substantiële versnelling van het analoge
geluidsmateriaal dat in 2014 is gedigitaliseerd goed te verklaren aan de hand van
de fysieke kenmerken van het exemplaar van de Uher 6000 dat in 2014 bij het
digitaliseren van het analoge geluidsmateriaal is gebruikt. Zoals gezegd moet het
onwaarschijnlijk worden geacht dat er bij gebruik van verouderde, nietonderhouden apparatuur géén afwijkingen van de nominale bandsnelheid zouden
zijn aangetroffen.

Anders dan Van de Ven, Derksen en de raadsvrouw ingang willen doen vinden is er
onder de hypothese van authenticiteit een eenvoudige, plausibele en voor de hand
liggende verklaring voor het audiofenomeen van de (aanzienlijke) versnelling van
het analoge geluidsmateriaal: het in 2014 voor digitalisering gebruikte exemplaar
van de Uher 6000 veroorzaakte deze versnellingen. Het audiofenomeen van de
aanzienlijke versnelling werd niet waargenomen na correctie van de gebruikte Uher
6000 en evenmin bij gebruik van andere afspeelrecorders voor digitalisering van
645
Onderdeel 9. Audiofenomenen I

Conclusie inzake 11-02065 H

het geluidsmateriaal op de moederbanden uit de Baybaşin-zaak. Het
audiofenomeen van versnelling, soms aanzienlijk, werd daarentegen wél
aangetroffen in geluidsmateriaal uit een andere strafzaak dan de Baybaşin-zaak dat
in dezelfde periode en met behulp van hetzelfde exemplaar van de Uher 6000 werd
gedigitaliseerd als het geluidsmateriaal van de moederbanden 3281 en 3285 uit de
Baybaşin-zaak.

De hypothese van manipulatie

Onder de hypothese van manipulatie wordt aangenomen dat het audiofenomeen
van de aanzienlijke versnelling op een of andere wijze voortvloeit uit een specifiek
met vervalsing samenhangende factor (‘versnelling is het gevolg van
manipulatie’).64 Deze hypothese voorspelt:
(1).

dat de aanzienlijke versnelling ook wordt aangetroffen in hetzelfde analoge
geluidsmateriaal dat op een ander moment dan in 2014 is gedigitaliseerd, én

(2).

dat de aanzienlijke versnelling uitsluitend (dan wel vaker) aanwezig is in
betwist geluidsmateriaal, en niet (dan wel minder vaak) aanwezig is in
onbetwist geluidsmateriaal.

Deze voorspellingen worden echter niet bevestigd door mijn waarnemingen. De
meetresultaten worden onder de hypothese van manipulatie juist niet verwacht.
Ad (1). De significante versnelling is in het analoge geluidsmateriaal uit het tCEASonderzoek (2009) niet aanwezig, en evenmin bij hernieuwde digitalisering van dat
geluidsmateriaal in 2016. Het betreft telkens dezelfde moederbanden.
Ook na kalibratie van de Uher 6000 die is aangewend voor de digitalisering van het
analoge geluidsmateriaal, zou die versnelling in het analoge geluidsmateriaal –
volgens de hypothese van manipulatie – nog steeds waarneembaar moeten zijn.
Dat blijkt in 2016, na hernieuwd digitaliseren van een gedeelte van het
geluidsmateriaal op moederband 3281, spoor 2, echter niet het geval.
Ad (2). Er is géén samenhang te bespeuren tussen enerzijds de versnelling en
anderzijds de betwisting van de authenticiteit van het geluidsmateriaal. Een hoge

64

Indien wordt aangenomen dat ‘versnelling’ géén met manipulatie samenhangende factor oplevert,
heeft de versnelling van het audiomateriaal sowieso geen enkele betekenis voor de vraag of er al dan
niet is gemanipuleerd. In dat geval komt aan het fenomeen van de versnelling van de audio van de
tapgesprekken geen vermogen toe om te discrimineren tussen het scenario van manipulatie en het
scenario van authenticiteit.
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mate van versnelling, ongeveer 11,7%, trof ik nota bene aan in een (analoog
opgenomen) tapgesprek dat zowel ten tijde van het tCEAS-onderzoek als binnen
het kader van dit herzieningsonderzoek door de verdediging als (onverdacht)
referentiemateriaal is gebrandmerkt. Tevens trof ik (soms aanzienlijke)
versnellingen aan in geluidsmateriaal uit een andere strafzaak dan de Baybaşinzaak, dat in dezelfde periode (in februari 2014) en met behulp van hetzelfde
exemplaar van de Uher 6000 werd gedigitaliseerd ten behoeve van het
herzieningsonderzoek.
In

digitaal

opgenomen

waargenomen,

ongeacht

tapgesprekken
of

het

wordt

betwist

geen

enkele

geluidsmateriaal

versnelling
dan

wel

referentiemateriaal betreft. Als je Van de Ven moet geloven beging de (vermeende)
Turkse sectie van topspecialisten stelselmatig een ernstige onzorgvuldigheid,
namelijk door bij het manipuleren van tapgesprekken gebruik te maken van een
instabiele taperecorder. En die onzorgvuldigheid is stante pede verdwenen zodra
de Nederlandse politie overgaat van analoge naar digitale registratie? Ook nog eens
een onzorgvuldigheid die in het eerdere onderzoek door de tCEAS in datzelfde
analoge geluidsmateriaal niet is aangetroffen?
Op die voor de hand liggende vragen heeft de door Van de Ven en Derksen
gepropageerde manipulatiehypothese geen enkel antwoord. De meetresultaten
ondermijnen daarmee hun hypothese.

Het is bovendien a priori onwaarschijnlijk dat bij frauduleuze manipulatie van
geluidsmateriaal in de jaren negentig überhaupt nog gebruik werd gemaakt van een
taperecorder, stabiel of niet. In die tijd waren hardware en software voor ‘digital
audio editing’ in ruime mate op de consumentenmarkt verkrijgbaar. Digitaal editen
is niet alleen veel praktischer, het laat tevens weinig tot geen sporen na.65 Hiermee
in overeenstemming zijn de mededelingen van de door de verdediging omarmde
informant X2; volgens hem werd voor het ‘knippen en plakken’ gebruik gemaakt
van de computer.

65

Zie voor een onderbouwing van dit argument: paragraaf 5.1, uitgangspunt 1, van deze conclusie.
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Tegenwerpingen

Enkele tegenwerpingen passeren de revue. In de bespreking hiervan ligt zo nu en
dan een element van herhaling besloten. Tegenwerpingen worden cursief
weergegeven, ongeacht of het citaten betreft, maar citaten worden wél omvat
door aanhalingstekens.

De raadsvrouw:
“Er blijkt dus geen plausibele verklaring te zijn voor de waargenomen
versnellingen in de opnamen van de gesprekken A-1-1 en A-1-5: 9,7% - 10%
en A-1-3 en A-1-4: 5,77% - 6,7%, behalve het door Van de Ven geschetste
mogelijke scenario. Dit scenario gaat uit van in Turkije bewerkte gesprekken.
Wanneer bij die bewerking gebruik is gemaakt van een instabiele
bandrecorder - d.w.z. géén UHER 6000 - “is het zeer wel mogelijk dat er een
variatie optreedt in snelheid. Een versnelling tot soms 10%> en verschillende
versnellingen per gesprek en variaties in snelheid binnen één gesprek doen
hieraan zeker denken.”, aldus Van de Ven.”66
Respons. De suggestie van Van de Ven en de raadsvrouw dat de waargenomen
versnelling kan worden verklaard door het gebruik van een instabiele recorder bij
de frauduleuze manipulatie, roept vragen op. Dat de Turkse sectie van
audiospecialisten die verantwoordelijk zou zijn voor de manipulatie van
tapmateriaal überhaupt nog gebruik maakte van een taperecorder is namelijk in
strijd met de mededelingen van de door de verdediging omarmde informant X2.67
Bovendien kan daarmee niet worden verklaard waarom er géén versnelling is
aangetroffen in geluidsmateriaal dat is geregistreerd in de digitale tapkamer. De
veronderstelde manipulatie ging immers vooraf aan en stond dus los van de
registratie van het (vervalste) geluidsmateriaal in de Nederlandse tapkamers. De
overgang van analoog naar digitaal registreren (in Nederland) zou dus geen effect
moeten hebben op het al of niet aantreffen van versnellingen.
Ten slotte veronderstelt de raadsvrouw dat ieder exemplaar van de Uher 6000
stabiel is. Niet alleen mist deze veronderstelling onderbouwing (de Uher 6000 is
geen buitengewoon apparaat), zij is onjuist gebleken bij mijn onderzoek aan het

66
67

Zie tweede aanvullend herzieningsverzoek d.d. 1 februari 2016, p. 105.
Zie voor een onderbouwing van dit argument: paragraaf 5.1, uitgangspunt 1, van deze conclusie.
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exemplaar van de Uher 6000 waarmee in 2014 het analoge geluidsmateriaal is
gedigitaliseerd.

De raadsvrouw, Derksen en Van de Ven:
Het onderzoek van Van de Ven wees uit dat de opnamesnelheid van de
recorder onmogelijk continu vertraagd kon worden met de vastgestelde
percentages. Binnen twee seconden werd de snelheid van de Uher
‘teruggeregeld’ naar de ingestelde snelheid. De Uher 6000 is zeer stabiel.
Respons. Het onderzoek van Van de Ven waarop deze tegenwerping is gestoeld,
hield voor zover bekend niets méér in dan het hangen van enkele gewichtjes aan
de spoelen van een (rechtopstaand) exemplaar van de Uher 6000. Daarmee heeft
Van de Ven uitsluitend onderzocht in hoeverre de elektromotor van zijn exemplaar
van de Uher 6000 in staat is om een externe, mechanische weerstand te
overwinnen. Dat onderzoek is in dit verband zinloos, en leidde dan ook tot een
nietszeggend onderzoeksresultaat. Niemand heeft beweerd dat de bandsnelheid
van de opnamerecorder uitwendig mechanisch werd vertraagd.
De hierboven weergegeven resultaten van mijn – empirisch – onderzoek aan het
exemplaar van de Uher 6000 waarmee in 2014 het analoge geluidsmateriaal werd
gedigitaliseerd, laten zien dat dit exemplaar van de Uher 6000 allerminst stabiel is.

Van de Ven:
“Aangezien de toleranties altijd zeer ruim beneden +/- 10% liggen, is het
onwaarschijnlijk dat zelfs een maximale verdraaiing van de trimmer een
bandsnelheidverandering van +10% of – 10% zou kunnen bewerkstelligen.”68
Respons. Van de Ven speculeert hier (en/of hij heeft deze passage letterlijk
overgenomen van een ander). Niet blijkt dat hij het zelf heeft onderzocht.

Derksen:
Van de Ven heeft meegedeeld “dat hij empirisch onderzoek gedaan heeft. Hij
kwam tot 1,5% fine tuning.”

68

Van de Ven, reactie d.d. 8 oktober 2015 op het rapport van Van den Heuvel, p. 34.
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Respons. Deze mededeling van Derksen is verrassend. In géén van de rapportages
van Van de Ven is dit “empirisch” onderzoek en dit onderzoeksresultaat vermeld.
Ik wil wel aannemen dat Derksen deze mededeling mondeling heeft vernomen van
Van de Ven, maar waarom zou dit relevante onderzoeksresultaat dan in Van de
Ven’s rapportages ontbreken? Hoe heeft Van de Ven dit vastgesteld? Derksen geeft
geen blijk belangstelling te hebben voor de onderbouwing van deze hem
welgevallige mededeling van de zijde van Van de Ven.
Punt is echter wel dat dit resultaat van Van de Ven’s “empirisch” onderzoek haaks
staat op:
(1).

de mededeling van Kruijsbergen dat de potmeter van het onderzochte
exemplaar van de Uher 6000 op dat moment een regelbereik van 11% had,

(2).

mijn waarneming dat de bandsnelheid van het onderzochte exemplaar van
de Uher 6000 op moment van onderzoek in 2016 een versnelling vertoonde
van rond de 8%,

(3).

het verschil in versnelling van de eerste twee tapgesprekken van
moederband 3281, spoor 2, ter grootte van ongeveer 16%, tussen het
resultaat van digitalisering in 2014 en het resultaat van digitalisering in 2016
met telkens hetzelfde exemplaar van de Uher 6000.

Derksen:
“Zijn [Van de Ven’s, D.A.] onderzoek wees ook uit dat de oude Uher 6000 uit
1997 nu nog steeds de officiële snelheid heeft.”69
Respons. Het is onduidelijk waarop Derksen deze mededeling baseert. Mij is een
dergelijk onderzoek aan “de oude Uher 6000 uit 1997” van Van de Ven niet bekend.
Dat kan ook niet. Het is namelijk onbekend met welke exemplaren (meervoud) van
de Uher 6000 in 1997 de geluidsopnamen van tap-lijn X-2 en tap-lijn X-3 zijn
gemaakt.70
Wellicht bedoelt Derksen hier het exemplaar van de Uher 6000 dat Van de Ven
recentelijk heeft aangeschaft. In dat geval heeft Van de Ven het buitengewone
geluk een volmaakt synchroon lopende Uher 6000 te hebben gekocht.

69

Derksen, Stand van zaken III, deel II, ‘Van den Heuvels argumenten waarom aperte anomalieën in
de A-1 gesprekken geen anomalieën zijn’ d.d. 25 oktober 2015, p. 2.
70 Aan iedere tap-lijn waren ten minste twee taperecorders verbonden, mogelijk zelfs drie. Zie
onderdeel 6.
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Derksen:
“Van de Ven bericht ook dat hij de Uher 6000 onlangs heeft onderzocht en
dat die Uher nog steeds de officieel aangegeven snelheid draaide.”71
Respons. Van de Ven heeft nooit onderzoek verricht aan het exemplaar van de Uher
6000 waarmee de moederbanden in 2014 zijn afgelezen. Het enige exemplaar van
de Uher 6000 dat Van de Ven kan hebben onderzocht is zijn eigen exemplaar, dat
hij vrij recent heeft aangeschaft. Het lijkt mij in methodologisch opzicht nogal
risicovol om de resultaten van onderzoek aan één mechanisch apparaat zonder ook
maar enig voorbehoud te extrapoleren naar alle soortgelijke mechanische
apparaten.

Derksen:
“De aanpassing 10% van Van den Heuvel, die Meijer zelf als theoretisch
alternatief had genoemd, is dus een ongefundeerde gissing, die ingaat tegen
de empirie en de structuur van de UHER 6000.”72
Respons. Niet blijkt dat ‘ervaringsdeskundige’ Meijer zelf enig empirisch onderzoek
heeft verricht aan een Uher 6000, en hetzelfde geldt voor Derksen. Het enige
onderzoek waarvan de rapportages van Van de Ven getuigen is een zinloos
onderzoek met gewichtjes aan een spoel. De stellige uitspraak van Derksen, te
weten dat de aanpassing van 10% “ingaat tegen de empirie en de structuur van de
UHER 6000” is zelf niet op enig zinvol empirisch onderzoek gestoeld.

Derksen:
“Conclusie:
Binnen het hofscenario is er geen enigszins plausibele verklaring voor de 5,7%
tot 10% versnelling van de recente opnames van de A-1 gesprekken. De

71

Derksen, Stand van zaken III, deel II, ‘Van den Heuvels argumenten waarom aperte anomalieën in
de A-1 gesprekken geen anomalieën zijn’ d.d. 25 oktober 2015, p. 19.
72 Derksen, Stand van zaken III, deel II, ‘Van den Heuvels argumenten waarom aperte anomalieën in
de A-1 gesprekken geen anomalieën zijn’ d.d. 25 oktober 2015, p. 22.
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versnellingen zijn daarmee alleen op een natuurlijke manier te verklaren door
manipulatieve praktijken.”73
Respons. Deze conclusie is op een zeer magere basis getrokken, namelijk enkel en
alleen op de veronderstelde onmogelijkheid dat de bandsnelheid van een meer dan
twintig jaar oud, niet-onderhouden, veelgebruikt exemplaar van de Uher 6000
maximaal ongeveer 12% afwijkt van de nominale bandsnelheid. Waarop die
onuitgesproken veronderstelling is gegrond is onduidelijk. Zij is in elk geval onjuist
gebleken. Er is wel degelijk een plausibele, voor de hand liggende, onschuldige
verklaring voor de aanzienlijke versnelling van het geluidsmateriaal dat in 2014 is
gedigitaliseerd.
Derksen negeert bovendien seinen die wijzen in een andere, hem onwelgevallige
richting. De verdediging beschikte reeds over de cassettebandjes uit (omstreeks)
2002, alsmede over het rapport van tCEAS-deskundige Peller. Een en ander wees
niet in de richting van een aanzienlijke versnelling van het analoge geluidsmateriaal.
Bovendien, waarom zou de aanzienlijke versnelling geheel ontbreken in digitaal
geluidsmateriaal uit de Kislev 2-tapkamer indien de versnelling het gevolg is van
slordig geknoei van de manipulerende audiospecialisten in Turkije? Het een staat
toch los van het ander?

De raadsvrouw:
“Eerst na afronding van het onderzoek door de deskundigen en het indienen
van mijn aanvullende gronden is het de AG op basis van nader onderzoek
gebleken dat de geconstateerde versnelling in het onderzochte materiaal
mede haar oorzaak vond in de apparatuur waarmee in 2014 de
oorspronkelijke banden ter digitalisering zijn afgespeeld. Hiervoor was door
het ULI een niet onderhouden en niet recentelijk gekalibreerde UHER 6000
bandrecorder gebruikt, die de banden vertraagd [bedoeld zal zijn: versneld,
D.A.] afspeelde, hetgeen tot ongewenste extra versnellingen van het audiomateriaal leidde. Dit heeft tot oneindig veel, achteraf gezien onnodig
rekenwerk geleid door de deskundigen. Maar op basis van het nadere
onderzoek door de AG lijkt het thans wel logisch om het na de beltoon en voor
het opnemen van de hoorn gemeten signaal te corrigeren met de gemeten
versnelling van de afzonderlijke banden, tot rondom de 1900 Hz.”74

73

T. Derksen, De Baybaşin-taps. Een politiek gevangene in Nederland, Leusden: ISVW Uitgevers 2016,
p. 104.
74 Vijfde aanvullend herzieningsverzoek d.d. 12 juni 2017, p. 36.
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Respons. De Uher 6000 uit 2014 was wél onderhouden; in de periode waarin de
digitalisering plaatsvond, werden de recorderkoppen voorafgaande aan iedere
opnamesessie verschoond en gedemagnetiseerd. Niettemin, was waarschijnlijk een
gebrekkige potmeter – geheel – verantwoordelijk voor de aanzienlijke versnelling.
Inderdaad, thans is het ‘logisch’ in alle gevallen voor versnelling te corrigeren, en
de aanzienlijke versnelling niet zonder nader onderzoek als “aperte aanwijzing voor
manipulatie” aan te merken.

Conclusie over de versnelling

Ik vat de onderzoeksresultaten als volgt samen:
(1).

Analoog geluidsmateriaal afkomstig van moederbanden 3281 en 3285 liet bij
hernieuwde digitalisering in 2016 géén substantiële versnelling zien.

(2).

Analoog geluidsmateriaal afkomstig van diezelfde moederbanden liet na
digitalisering in 2009 ten behoeve van het tCEAS-onderzoek (ook) geen
substantiële versnelling zien.

(3).

Het aandrijvingsmechanisme van het exemplaar van de Uher 6000 dat in
2014 werd gebruikt voor digitalisering van het geluidsmateriaal op de
genoemde moederbanden bleek bij onderzoek in 2016 niet stabiel en slecht
afgesteld.

(4).

Een aanzienlijke versnelling van analoog geluidsmateriaal is in dit
herzieningsonderzoek uitsluitend aangetroffen in analoog geluidsmateriaal
dat in februari 2014 is gedigitaliseerd met gebruik van het hiervoor bedoelde
exemplaar van de Uher 6000, zulks met inbegrip van referentiemateriaal uit
de Baybaşin-zaak én met inbegrip van geluidsmateriaal uit een andere
strafzaak dan de Baybaşin-zaak.

(5).

In digitaal geluidsmateriaal is nimmer enige versnelling vastgesteld.

Kortom, indien en uitsluitend indien het geluidsmateriaal begin 2014 vanaf
moederbanden is gedigitaliseerd met het – toen nog ongekalibreerde – exemplaar
van de Uher 6000, vertoont het geluidsmateriaal een (aanzienlijke) versnelling,
zulks ongeacht of het verdacht geluidsmateriaal of onverdacht referentiemateriaal
betreft.
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Bovendien is er een – de versnelling verklarend – mechanisme: het
aandrijvingsmechanisme van het exemplaar van de Uher 6000 waarmee de
digitalisering in 2014 plaatsvond, bleek bij onderzoek instabiel en aanzienlijk te snel
afgesteld; mogelijk lag dat aan een ‘gammele’ potmeter van dit exemplaar.
Uit een en ander trek ik twee conclusies:
(1).

Het audiofenomeen van de aanzienlijke versnelling die is waargenomen in
het analoge geluidsmateriaal dat in 2014 is gedigitaliseerd, kan niet worden
aangemerkt als teken van manipulatie. De substantiële versnelling is
veroorzaakt door de geringe stabiliteit en/of onjuiste instelling van het
aandrijvingsmechanisme van het exemplaar van de Uher 6000 waarmee de
digitalisering van het analoge geluidsmateriaal in 2014 heeft plaatsgehad.

(2).

Ten aanzien van alle hierna te bespreken audiofenomenen zullen de
meetresultaten voor zover gebaseerd op het in 2014 gedigitaliseerde
geluidsmateriaal voor versnelling moeten worden gecorrigeerd.
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9.2. ‘Modemsignalen’

Inleiding

Het onderzoeksthema

In deze paragraaf wordt ingegaan op een specifiek argument van de verdediging,
namelijk dat de aanwezigheid in geluidsmateriaal van voor modems karakteristieke
signaaltonen (‘modemsignalen’) impliceert dat dit ogenschijnlijk authentieke
geluidsmateriaal in werkelijkheid gemanipuleerd geluidsmateriaal betreft, dat over
een modem is verzonden naar de Nederlandse tapkamer.

In dit verband komen onder meer de volgende veronderstellingen van de
verdediging aan de orde:
(1).

Van een digitaal bestand kan worden aangetoond dat dit met gebruik van
een analoog modem over een telefoonverbinding is verstuurd doordat
signaaltonen van het modemverkeer in het digitale bestand terechtkomen.

(2).

Een signaaltoon met een frequentie van 2100 Hz is een toon die
karakteristiek is voor een snel analoog modem, in het bijzonder een V.34modem. Datzelfde geldt voor de frequenties van de draaggolf (‘carrier’) die
door die klasse van modems wordt aangewend.

(3).

In het geluidsmateriaal van de tapgesprekken zijn de karakteristieke
signaaltonen van een V.34-modem aangetroffen.

Het modemscenario

In paragraaf 7.5 heb ik reeds stilgestaan bij het zogeheten ‘modemscenario’. Van
de Ven heeft in zijn rapport van 23 december 2014 als “scenario 2” de volgende
mogelijke gang van zaken beschreven:
“Via de modem zijn er vanuit Turkije gemanipuleerde tapgesprekken
ingevoegd in de Nederlandse tapkamer. De door mij aangetroffen signalen
van 2110 Hz én de verklaringen van de diverse technische mensen
ondersteunen dit scenario.”75
75 Van de Ven, rapport d.d. 23 december 2014, zesde ongenummerde bladzijde. Dit rapport is gevoegd

als bijlage 3 bij Van de Ven, eindrapport d.d. 31 augustus 2015.
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In dit herzieningsonderzoek heb ik als opdrachtgever eisen gesteld waaraan een
manipulatiescenario moet voldoen wil het als zodanig geschikt zijn voor nader
technisch onderzoek: het manipulatiescenario geeft een nauwgezette schets van
de wijze waarop gemanipuleerd geluidsmateriaal kan zijn vastgelegd op
gegevensdragers (tapes c.q. MO-schijven) afkomstig van de analoge, respectievelijk
de digitale tapkamer die in het Baybaşin-onderzoek is gebruikt.76
De enkele door Van de Ven geopperde mogelijkheid dat “via een modem
gemanipuleerde tapgesprekken zijn ingevoegd in de Nederlandse tapkamer”,
voldoet niet aan die eis. Ondanks dat ik Van de Ven meermalen (schriftelijk en
mondeling) heb verzocht om nadere toelichting op zijn ‘scenario 2’, is hij het
antwoord schuldig gebleven op de simpele vraag: met toepassing van welke
technologie, apparatuur, aansluitingen en/of software uit de jaren negentig kun je
met een modem rechtstreeks tapgesprekken in de tapkamer invoegen?77

Vanwege het uitblijven van ieder antwoord, laat staan een bevredigend antwoord,
heb ik in paragraaf 7.5 het modemscenario (“scenario 2”) als zodanig
gediskwalificeerd. Dit ‘scenario 2’ geeft, zo luidde mijn conclusie in paragraaf 7.5,
geen

zelfstandige

verklaring

voor

het

aantreffen

van

gemanipuleerd

geluidsmateriaal op de opslagmedia van de gebruikte tapkamers, en is dus geen
volwaardig ‘scenario van manipulatie’. Het modemscenario van Van de Ven bestaat
in de kern genomen uitsluitend uit het bevestigende antwoord op de vraag of het
mogelijk is om geluidsmateriaal in de vorm van een elektronisch bestand vanaf een
modem in Turkije over een telefoonverbinding naar een modem in Nederland te
transporteren. Om dat te weten heb je geen deskundige nodig.

Indien aan de mogelijkheid van modemtransport toepassing wordt gegeven,
beschikt de ontvanger in Nederland over (al dan niet gemanipuleerd) tapmateriaal
in de vorm van bijvoorbeeld een WAV-bestand.78 Daarmee is dit modemscenario in

76

Zie hierboven paragraaf 5.2.
Zie daarover paragraaf 7.5.
78 Illustratief is het volgende. Op 28 februari en op 4 april 2014 is ten overstaan van de rechtercommissaris A.C. Jeroense gehoord, thans rechercheur bij de nationale recherche, indertijd lid van het
kernteam Noordoost-Nederland. Hij verklaarde over het gebruik van modems in antwoord op vraag
117 van de raadsvrouw:
“U vraagt mij of er wel eens audiomateriaal naar Nederland werd meegenomen. Nee, niet dat ik weet.
Ik denk dat Koers dit verkeerd ziet. Ik heb het in ieder geval niet gezien en er was ook geen noodzaak
toe. De rechter in Nederland kreeg alleen de processen-verbaal van de vertaling, niet het
77
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het bijzonder geen extern scenario van manipulatie; het vergt een vervolg, namelijk
de toepassing van methoden die ik in onderdeel 6 van deze conclusie reeds heb
besproken: manipulatie in het tapkamerdomein. Wat betreft de analoge tapkamer
heb ik in onderdeel 6 geconcludeerd dat het invoegen van geluidsmateriaal op de
moederbanden (magnetische tapes) niet onmogelijk is, maar dermate complex dat
ik het onwaarschijnlijk acht. Wat betreft de digitale tapkamer acht ik het invoegen
van dergelijk geluidsmateriaal op de MO-schijven zo niet onmogelijk dan toch wel
zeer onwaarschijnlijk, onder meer vanwege het digitale formaat (AVQSBC) waarin
geluidsmateriaal op die MO-schijven is opgeslagen.

Het voorgaande wil echter niet zeggen dat het aantreffen van modemsignalen in
het onderzoeksmateriaal zonder betekenis is voor de conclusies van het
herzieningsonderzoek. Onder de hypothese van authenticiteit zijn tapgesprekken
onderschept door de Nederlandse tapkamer, en vervolgens (rechtstreeks)
vastgelegd op de in die tapkamer gebruikte opslagmedia.79 Die media zijn ons vele
audiomateriaal. Ik heb in ieder geval nooit bandjes gezien. In 4M kan ik het me in ieder geval niet
herinneren. Er was ook geen diplomatieke post of zo. Er zijn wel zaken geweest waarbij wij een
rechtstreekse lijn hadden waarbij dagelijks gegevens werden doorgegeven, maar ik weet niet meer of
dit de gesprekken waren of audio was. Ik weet dat we in enig onderzoek audio overzonden naar
Nederland, maar het kan ook het field office in Spanje zijn geweest, jaren later. Ik bedoel dan dat live
via een beveiligde lijn de geluidsbestanden naar ons toe werden gestuurd. Wij konden het dan
uitwerken in Nederland achter het bureau. Ik was toen in Nederland. Ik weet niet meer in welk
onderzoek dit was. Er kwamen wav-bestanden. Het kwam via een beveiligde modem. U vraagt mij hoe
het van de computer in het dossier kwam. In Nederland werd het vertaald. Het is hetzelfde als nu het
doorgeleiden van tapgesprekken. Je krijgt het binnen op de centrale computer en schuift het intern
door naar waar het wordt opgeslagen. Het werd gestructureerd neergezet ter verwerking. Het is een
netwerk en het komt op één plaats aan. Iemand moet het dan op de juiste plek opslaan. Je maakt een
onderscheid tussen het tekstbestand (de vertaling) en het geluidsbestand.”
Kortom, volgens rechercheur Jeroense is er in enig opsporingsonderzoek gebruik gemaakt van een
modemverbinding om vanuit het buitenland naar Nederland geluidsmateriaal van tapgesprekken te
verzenden in de vorm van een WAV-bestand. Het geluidsmateriaal werd vervolgens in Nederland
beluisterd en uitgewerkt in een tekstbestand.
De antwoorden van Jeroense op de vragen 118, 119 en 120 houden in dat naar zijn weten van deze
methode geen gebruik werd gemaakt in de strafzaak van Baybaşin.
Vraag 119 luidde bijvoorbeeld volgens het proces-verbaal van dit verhoor:
“Een Turkse politieman (X1 zie bijlage 10, p. 1 herzieningsverzoek) heeft verklaard, dat vanaf het
moment dat Baybaşin in Nederland was geweest: “Er afspraken (zijn) gemaakt met de Nederlandse
autoriteiten; vooral met ingang van het jaar 1995 is sprake van samenwerking Binnen deze
samenwerking is ook een gezamenlijke computerlijn ontwikkeld en via deze lijn zijn allerlei met
betrekking tot deze persoon geschapen berichten doorgegeven. 0p soortgelijke wijze heeft ook
uitwisseling plaatsgehad van bandopnamen met telefoongesprekken van deze persoon, foto’s en
beeldregistraties”.
Wat weet u hiervan?”
Antwoord Jeroense:
“Dit komt mij volstrekt onbekend voor. Volgens mij waren de afspraken duidelijk: we moesten zorgen
dat we zo laat mogelijk contact opnamen met Turkije en we zouden niet operationeel samenwerken.
Deze lijn is doorgevoerd tot de actiedag in beeld kwam.”
79 Zie hierover onderdeel 6 van deze conclusie. In de analoge tapkamer werd het geluid vastgelegd op
analoge tapes (tegelijkertijd op moederbanden én op werkbanden). Daarvan zijn ons de
moederbanden overgedragen. Werkbanden werden niet bewaard.
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jaren later overhandigd. Aan deze toedracht komt geen modem te pas. Het
aantreffen van de karakteristieke signalen van modemverkeer (‘modemsignalen’)
kan binnen het bestek van de hypothese van authenticiteit niet goed worden
verklaard. Bij een keuze uit twee hypothesen, te weten hetzij die van authenticiteit,
hetzij die van manipulatie, wijzen modemsignalen in de richting van manipulatie,
ongeacht hoe die tot stand is gekomen.

De kernvraag van deze paragraaf luidt echter: is het door de verdediging als
‘modemsignaal’ gepresenteerde audiofenomeen inderdaad veroorzaakt door een
modem?
Die vraag laat zich niet eenvoudig beantwoorden. We kunnen in het analoge
geluidsmateriaal weliswaar sporen (geluidssignalen) waarnemen, maar op die
sporen is geen etiket geplakt met informatie over het ontstaan ervan.80 Het
antwoord op de vraag of de besproken tonen ‘modemsignalen’ betreffen, is dus
niet een kwestie van simpelweg waarnemen, maar een kwestie van interpretatie.
Het betreft in het bijzonder een kwestie van interpretatie op herkomstniveau.81

Waarnemingen van Van de Ven

Om welke tonen gaat het meer specifiek? Hoewel Van de Ven in het dossier
sporadisch ook wel andere tonen aan een modem toeschrijft,82 is de aandacht van
de verdediging toch vooral uitgegaan naar de tonen die in het (versnelde) analoge

In de digitale Kislev 2-tapkamer werd het geluid vastgelegd in AVQSBC-formaat op een harde schijf in
het audiomanagementsysteem (AMS). Het geluidsmateriaal op die harde schijf werd in het AMS met
enige regelmaat gekopieerd naar MO-schijven. Die MO-schijven zijn ons overgedragen. Het
geluidsmateriaal op de harde schijf van het AMS werd overgeschreven en is dus niet bewaard
gebleven.
80 Zie notie 1 in paragraaf 3.1 van deze conclusie, alsook paragraaf 3.2 (‘Toepassing van de noties’).
81 Zie notie 2 in paragraaf 3.1 van deze conclusie, alsook paragraaf 3.2 (‘Toepassing van de noties’).
82 Van de Ven, onderzoeksrapport d.d. 5 december 2014, p. 41, dat als bijlage 2 is gevoegd bij Van de
Ven, eindrapport d.d. 31 augustus 2015 (p. 114 van het pdf-bestand van het eindrapport met bijlagen),
over een toon van 704 Hz in het referentiegesprek (lijst II) van 22 oktober 1997, om 10.49 uur
(“gesprek 5, gesprek Colin”), dat volgens Van de Ven een “handshake-signaal” betreft. Gelijkluidend
en betreffende hetzelfde referentiegesprek op (ongenummerde) p. 47 van Van de Ven,
onderzoeksrapport d.d. 31 augustus 2014, dat als bijlage 1 is gevoegd bij Van de Ven, eindrapport d.d.
31 augustus 2015. Er is op die plek in dat referentiegesprek overigens niks bijzonders te horen of te
zien.
Ik kom in paragraaf 10.1 terug op de eindegesprekssignalen in tapgesprek A-1-4 als bedoeld in: Van
de Ven, onderzoeksrapport d.d. 31 augustus 2014, dat als bijlage 1 is gevoegd bij Van de Ven,
eindrapport d.d. 31 augustus 2015, ongenummerde 34ste bladzijde, tevens p. 44 van het pdf-bestand
van het eindrapport.
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onderzoeksmateriaal kunnen worden gevonden in de drie tapgesprekken in het
volgende chronologische schema:

Code
A-3-18

A-1-1
A-1-5

Locatie
3281, spoor 2
3281, spoor 2
3281, spoor 2

Tap
X-3
X-3
X-3

Datum en tijdstip (einde gesprek)
09 november 1997 om 13.11 u
09 november 1997 om 17.16 u
10 november 1997 om 11.51 u

Toelichting op het schema:
Code: de gesprekken met codenummer betreffen analoge tapgesprekken die waren
vermeld op de lijst I van verdachte gesprekken. Het gesprek met nummer A-3-18 is in het
herzieningsonderzoek ook bekend onder nummer A-6-1.
Locatie: het nummer en het spoor van de moederband.
Tap: betreft de tap-lijn-code. Zie voor het overzicht van getapte lijnen paragraaf 1.1.
Tijdstip: Het hier gegeven tijdstip van het (analoog opgenomen) gesprek is bepaald op basis
van de ‘tante Cor’-melding en dus van het moment kort na de beëindiging van het
tapgesprek.
(Einde toelichting op het schema)

Het gaat in deze gevallen telkens om hetzelfde audiofenomeen. Het betreft een
‘geluidje’ dat als een zeer kort piepje/krasje (minder dan 200 ms) hoorbaar is. In
een spectrogram blijkt het geluidje uit meer frequentiecomponenten te bestaan.
De (ongecorrigeerde) frequentie van de meest dominante toon is volgens Van de
Ven gelegen rond 2100/2110 Hz. De locatie van het besproken audiofenomeen is
in deze drie tapgesprekken exact gelijk, namelijk telkens zeer kort vóórdat de
gebelde persoon opneemt, en op dezelfde locatie als waar in veel andere
tapgesprekken de zogeheten ‘pickup pulse’83 als kort tikje waarneembaar is. Dat
83

De tCEAS-deskundige Peller noemt de ‘pickup pulse’ in zijn Recordings Examination Report,
September-October 2009, p. 13 (bij de behandeling van gesprek A-1-1).
Ter algemene toelichting dient het volgende.
Een telefoongesprek bestaat logischerwijs uit een tweetal verbindingen, namelijk:
(1). een luisterverbinding van de microfoon van het gebelde toestel (‘de gebelde’, het b-nummer)
naar de luidspreker van het bellende toestel (‘de beller’, het a-nummer), en
(2). een spraakverbinding tussen de microfoon van de beller en de luidspreker van de gebelde.
Bij de totstandkoming van een telefoonverbinding neemt de bellende persoon (hierna ook: ‘de beller’)
contact op met een telefooncentrale door zijn toestel te activeren c.q. de hoorn ‘op te nemen’. Bij
gebruik van het klassieke vaste telefoonnet hoort de beller vervolgens een kiestoon; bij gebruik van
het gsm-netwerk wordt een verbindingsbericht verstuurd. Daarna kan de beller de kiesinstructie aan
de telefooncentrale opgeven. De beller krijgt hiervan via de luisterverbinding een auditieve
terugkoppeling in de vorm van een signaal met de boodschap dat het gebelde toestel overgaat, dat
de gebelde persoon in gesprek is, of dat het gekozen nummer onjuist is.
Zodra de gebelde persoon zijn telefoon opneemt worden zowel de luister- als de spraakverbinding
binnen het telefoonnetwerk geschakeld. De luisterverbinding wordt doorgeschakeld naar de gebelde
en gelijktijdig wordt de spraakverbinding geactiveerd vanaf de eerste telefooncentrale waaraan de
beller de kiesinstructie heeft gegeven.
Het gehele signaaleffect, alsmede de elektrische en mechanische effecten van het opnemen van de
telefoon door de gebelde persoon, veroorzaakt in geluidsopnames van tapgesprekken klaarblijkelijk
een ‘pickup pulse’, die meestal als een kort tikje hoorbaar is.
J.G. van Bosse & F.U. Devetak, Signaling in Telecommunication Networks, Hoboken: John Wiley & Sons
2007, p. 2-4, beschrijven de totstandkoming van telefoonverbindingen nog eens aanzienlijk
complexer.
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betreft het moment waarop de verbinding met het b-nummer tot stand komt.
Telkens kort na het geluidje is de stem van de gebelde persoon hoorbaar.

In de tweede plaats wijst de verdediging op de aanwezigheid van een
‘modemsignaal’ in tapgesprek A-1-3. Dat signaal bevindt zich echter niet in het
begin van het tapgesprek, maar bij ‘tellerstand’ “272.42 – 272.50”, aldus Van de
Ven in zijn rapport d.d. 31 augustus 2014. Als ik de opgave van die tellerstand goed
begrijp, is dat op ongeveer 3/4de van het gesprek. Van de Ven schrijft daarover meer
specifiek:
“(…)
 Het signaal op 272.42 — 272.50 is een samengesteld signaal en bestaat
uit frequenties van 1600 Hz en 2110 Hz.
Dit is absoluut onmogelijk gezien de internationaal vastgelegde
standaardwaarden van telecomsignalen.
 De frequentie van 2110 Hz bestaat niet als beltoonfrequentie binnen de
telecommunicatie.
Deze frequentie bestaat alleen bij het gebruik van een modem (V23
en hoger)” 84
In de derde plaats heeft Van de Ven in een mailbericht van 20 november 2015, dat
wil zeggen ná voltooiing van zijn rapportages, aan de raadsvrouw laten weten dat
hij bij onderzoek van het geluidsmateriaal van tapgesprek A-3-18 met de Medav
OC-6040 onder meer de volgende vier meetresultaten heeft verkregen:
“Gemeten
22.29 – 22.50

2103.79 Hz

278.32 – 278.41

2384.25 Hz

(…)
433.42 – 433.47

2270.98 Hz

Gecorrigeerd
1887.10Hz
(herleidbaar naar V34 modem)
2138.67Hz
(herleidbaar naar V34 modem)
2037.07Hz

84

Volledig: Van de Ven, Signaal-analytisch onderzoek aan tapgesprekken afkomstig van analoge
banden behorend bij de zaak “Baybaşin”, d.d. 31 augustus 2014, gevoegd als bijlage 1 bij Van de Ven,
eindrapport d.d. 31 augustus 2015, en daarvan met name: de ongenummerde zevenentwintigste en
eenendertigste bladzijden.
Als ik het goed zie, telt Van de Ven de seconden door, zodat tellerstand 272 zou moeten zijn gelegen
op 4.32 minuut, en dat is op ongeveer 3/4de van het tapgesprek. Derksen vermeldt daarentegen
telkens 4/5de van het tapgesprek. Mogelijk begint Van de Ven in het geluidsbestand van A-1-3 iets
later met tellen.
Zie voorts Van de Ven, Signaal-analytisch onderzoek aan tapgesprekken afkomstig van analoge
banden behorend bij de zaak “Baybaşin”, d.d. 5 december 2014, gevoegd als bijlage 2 bij Van de Ven,
eindrapport d.d. 31 augustus 2015, p. 30, waarin hij deze bevinding herhaalt.
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(herleidbaar naar V34 modem)
(…)
517.86 – 517.90

2374.20 Hz

2129.66Hz
(herleidbaar naar V34 modem)

(…)”85
Enige argumentatie voor deze ‘herleidbaarheid’ ontbreekt.

Hieronder kom ik te spreken over zowel (1) de waarneming van, als (2) de
interpretatie van de audiofenomenen die als ‘modemsignaal’ zijn aangemerkt, en
dat laatste zoals gezegd op herkomstniveau. De vragen zijn dan dus:
(1).

is de waarneming correct?

(2).

betreft dit audiofenomeen een teken van het gebruik van een modem?

Het standpunt van Van de Ven omtrent de oorzaak van het audiofenomeen.
Beschrijving en bespreking

Inleiding

Van de Ven is degene die in het herzieningsonderzoek heeft geopperd dat deze
audiofenomenen (geluidjes) hun herkomst vinden in het gebruik van een snel
analoog modem.86 Van de Ven schrijft hierover:

85

Van de Ven, e-mail d.d. 20 november 2015 om 9.45 uur aan de raadsvrouw, gevoegd als bijlage 95
bij de tweede aanvulling op het herzieningsverzoek d.d. 1 februari 2016.
86 Het volgende over modems en de classificatie daarvan (zie voor modems in het algemeen ook:
paragraaf 7.5, inleiding).
Modems dienen ertoe om met gebruik van een telecommunicatienetwerk datatransport van de ene
naar de andere locatie mogelijk te maken. Hiertoe moeten modems over en weer met elkaar kunnen
communiceren. Dat vereist standaardisering. Die standaardisering heeft de ITU-T (voorheen: CCITT)
als taak op zich genomen en zij geeft daaraan uitvoering door ‘recommendations’ te publiceren. Die
recommendations geven voor zover thans van belang aanbevelingen voor categorieën van modems.
Die categorieën van modems zijn genoemd naar het V-nummer van de desbetreffende ITU-T
recommendation, zoals in V.22, V.22bis en V.34, etc. Die recommendations zijn toegankelijk op
internet en zij staan op internet bovenaan in de lijst die verschijnt bij een ‘google search’ met
bijvoorbeeld de zoektermen ‘ITU-T V.34 pdf’.
Voorafgaande aan de datatransmissie maken de modems onderling eerst ‘afspraken’ (de zogeheten
‘handshake’-procedure) en zij achterhalen daarbij (geautomatiseerd) de snelste gezamenlijke
toepassing over de verbinding. Vrijwel alle modems zijn in bepaalde mate ‘downward compatible’.
Zie over modems naast Wikipedia:
Th.M.A. Bemelmans, e.a., Poly-Automatiseringszakboekje, Arnhem: Koninklijke PBNA 1992, p. B1/7172;
S.J. Bigelow, J.J. Carr & S. Winder, Understanding Telephone Electronics, Boston: Newnes 2001, p. 288
en p. 292-294;
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“Omdat ik tijdens mijn onderzoek aan de analoge gesprekken signalen van
2100Hz heb aangetroffen die m.i. afkomstig zijn van een modem, heb ik een
apart rapport gewijd aan modems, hun toepassingsmogelijkheden en
mogelijkheden van identificatie.
Mijn conclusie uit dit onderzoek is dat het signaal van 2100Hz dat ik meerdere
malen in de gesprekken afkomstig van de analoge banden heb aangetroffen,
niet anders dan afkomstig kan zijn van een in die tijd gebruikt modem. Het
gevonden signaal moet worden geïnterpreteerd als de carrierfrequentie van
het V34 modem.”87
Herkenning

De mededelingen van Van de Ven houden in de eerste plaats in dat hij de signalen
van ongeveer 2100 Hz op basis van zijn werkervaring herkent als de sporen van het
gebruik van een modem. Die kennis en ervaring heeft hij naar zijn zeggen als volgt
opgedaan. Ik citeer Van de Ven:
“Dat ik het 2110Hz signaal zo snel herkende, komt omdat ik vanaf 1990 tot
1998 vanuit mijn werk op verzoek van de politie modem-identificaties en classificatie heb gedaan. Ik heb daar dus veel ervaring mee.”88
Over Van de Ven’s herkenning van het spoor van een V.34-modem kan ik op zichzelf
geen uitspraak doen. Ik kan alleen constateren dat deze herkenning niet
onmiddellijk én niet eenduidig was.

Dat de herkenning ‘niet onmiddellijk’ was, wijst een ouder rapport van Van de Ven
uit. Van den Ven heeft op 27 juni 2004 op verzoek van de raadsvrouw een
onderzoeksrapport opgesteld.89 Blijkens dat rapport heeft Van de Ven onder meer
twee tapgesprekken onderzocht, te weten (1) het meergenoemde A-1-1, en (2) het
tapgesprek met codenummer A-3-17, zijnde een tapgesprek van 8 november 1997,
eindigend om 22.24 uur. Beide tapgesprekken zijn van origine vastgelegd op spoor

V. Kapoor & S. Tatke, Telecom Today. Application and Management of Information Technology,
New Delhi: Allied Publishers 1999, p. 333-343.
87 Van de Ven, eindrapport d.d. 31 augustus 2015, ongenummerde achtste bladzijde. Deze mededeling
verwijst naar bijlage 7 bij het eindrapport van Van de Ven. Bijlage 7 betreft het onderzoeksrapport
d.d. 1 augustus 2015, genaamd “Modems”.
88 Zie Van de Ven, antwoordbrief van 27 april 2015, antwoord op vraag 1.3, tweede ongenummerde
bladzijde. Deze antwoordbrief is gevoegd als bijlage 4 bij Van de Ven, eindrapport d.d. 31 augustus
2015 (zie p. 146 van het pdf-bestand van het eindrapport).
89 Van de Ven, onderzoeksrapport d.d. 27 juni 2004, p. 23 en p. 48.

662
Onderdeel 9. Audiofenomenen I

Conclusie inzake 11-02065 H

2 van moederband 3281. Het audiofenomeen (‘modemsignaal’) is met name in
tapgesprek A-1-1 goed hoorbaar.90 Van de Ven deed in dat onderzoeksrapport uit
2004 opmerkelijk genoeg geen enkele uitspraak over dit geluidje, laat staan over
het (vermeende) gebruik van een modem, waarvan dit geluidje zou getuigen. Dat
laat zich slecht rijmen met Van de Ven’s mededeling dat hij veel ervaring had met
het detecteren en classificeren van modems. Die ervaring uit 1990-1998 was in
2004 meer recent dan nu.

Dat de herkenning tevens ‘niet eenduidig’ was laten uiteenlopende mededelingen
van de hand van Van de Ven zien, telkens over hetzelfde signaal van ongeveer
2100/2110 Hz aan het begin van het tapgesprek.
Ik citeer eerst Van de Ven ten aanzien van tapgesprekken A-1-1 én A-1-5 in zijn
rapport van 31 augustus 2014 (onderstreping mijnerzijds):
“Deze frequentie bestaat alleen bij het gebruik van een modem (V22, V22bis,
V23)”91
Wat betreft tapgesprek A-1-3 citeerde ik Van de Ven hierboven al (onderstreping
mijnerzijds):
“Deze frequentie bestaat alleen bij het gebruik van een modem (V23 en
hoger)”.

90

Het onderzoeksrapport van Van de Ven d.d. 27 juni 2004 is geschreven op basis van zijn onderzoek
aan het geluidsmateriaal dat de raadsvrouw hem in het jaar 2002 op cassettebandjes ter beschikking
heeft gesteld. Over die cassettebandjes beschikt Van de Ven nog steeds en hij heeft het daarop
geregistreerde geluidsmateriaal naar eigen zeggen in februari 2014 opnieuw gedigitaliseerd.
De raadsvrouw was zo vriendelijk mij op 8 december 2016 twee WAV-bestanden te doen toekomen.
Het eerste WAV-bestand behelst geluidsmateriaal van tapgesprek A-1-1, dat door Van de Ven
omstreeks 2002-2004 is gedigitaliseerd vanaf één van de hiervoor bedoelde cassettebandjes. Het
tweede WAV-bestand behelst het geluidsmateriaal van alle zes tapgesprekken op cassettebandje 21A,
dat door Van de Ven is gedigitaliseerd in februari 2014. Daaronder bevindt zich wederom tapgesprek
A-1-1. Kortom, ik beschik thans over het geluidsmateriaal van tapgesprek A-1-1 voor zover dat is
vastgelegd op cassettebandje 21A, in een versie die is gedigitaliseerd in 2002-2004 én in een versie
die vanaf dat cassettebandje is gedigitaliseerd in februari 2014.
Het van dat cassettebandje afkomstige geluidsmateriaal is in kwalitatief opzicht veruit inferieur aan
het geluidsmateriaal dat ten behoeve van het herzieningsonderzoek in 2014 is gedigitaliseerd.
Betrekkelijk veel ruis, vervorming e.d. Niettemin is het audiofenomeen m.i. duidelijk waarneembaar
en niet te missen in het geluidsmateriaal van cassettebandje 21A dat Van de Ven zelf heeft
gedigitaliseerd in 2002-2004 (wat betreft tapgesprek A-1-1), én (nogmaals) in 2014, wat betreft vijf
van de zes tapgesprekken (met inbegrip van wederom A-1-1, alsook A-3-18, en A-1-5, maar niet A-317). Alleen in gesprek 32, van 9 november 1997 om 14.32 uur, is het geluidje aanzienlijk korter, en in
dit geluidsmateriaal slecht hoorbaar.
91 Van de Ven, ‘Signaal-analytisch onderzoek aan tapgesprekken afkomstig van analoge banden
behorend bij de zaak “Baybaşin”, d.d. 31 augustus 2014, gevoegd als bijlage 1 bij Van de Ven,
eindrapport d.d. 31 augustus 2015, zie de drieëntwintigste en tweeënveertigste ongenummerde
bladzijden (p. 33 en p. 52 van het pdf-bestand van het gehele rapport met bijlagen).
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Op 17 maart 2015 gaf Van de Ven het volgende antwoord op vragen van de rechtercommissaris (onderstreping mijnerzijds):
“Ik herken het 2110Hz signaal als een frequentie welke bij snellere modems,
bijv. V32&V32bis, gebruikt wordt, zie bijlage ITU V.32&V.32bis handshake &
modulation. Dit is een uitwerking van de specificatie voor snellere modems
(ITU V32 & V32bis) zoals deze standaard in de telecommunicatie worden
gebruikt vanaf 1991.”92
Met ingang van 1 augustus 2015 wijst Van de Ven (en vervolgens wel weer
consequent) op signalen afkomstig van een V.34-modem. Ik citeer:
“Modemsignaal van 2110Hz
Zo namen wij beiden in enkele analoog opgenomen gesprekken het 2110Hz
signaal waar, naar mijn inzicht wijzend op het gebruik van een V34
modem.”93
Over de aard van het geluidje is Van de Ven evenmin consistent. In zijn
antwoordbrief van 27 april 2015 schreef Van de Ven (onderstreping mijnerzijds):
“Het modem-signaal van een V32 modem of hoger kan, als er geen gebruik
wordt gemaakt van een follow-me systeem, hetzelfde doen. Een vaste
modem-verbinding zal dan hetzelfde gefalsificeerde gesprek bevatten en
vanuit Turkije in de Nederlandse tapkamer afleveren. Via het 2110 Hz signaal,
de handshake van het V32 of hoger modem, kan het gefalsificeerde gesprek
op gelijke wijze vanuit Turkije in de Nederlandse tapkamer ontvangen
worden. De 2110Hz blijft in dat geval zichtbaar, onafhankelijk van eerder
veroorzaakte vertragingen of versnellingen in het getransporteerde
gesprek.”94
Kortom, Van de Ven acht(te) het ‘2110 Hz’-signaal “de handshake” van een
modem.95 De ‘handshake’ is een technisch begrip dat verwijst naar de

92

Van de Ven, ongedateerde brief, ontvangen op 17 maart 2015 (in antwoord op vragen van de
rechter-commissaris bij brief d.d. 4 maart 2015), p. 1, tweede bulletpoint onder het kopje “1900Hz”.
93 Van de Ven, reactie d.d. 8 oktober 2015 op het rapport van Van den Heuvel, p. 5.
94 Van de Ven, antwoordbrief d.d. 27 april 2015, antwoord op vraag 2.4, gevoegd als bijlage 4 bij zijn
eindrapport d.d. 31 augustus 2015.
95 Zie ook zijn rapport ‘Signaal-analytisch onderzoek aan tapgesprekken afkomstig van analoge banden
behorend bij de zaak “Baybaşin”’, d.d. 5 december 2014, gevoegd als bijlage 2 bij zijn eindrapport d.d.
31 augustus 2015, p. 41: “Deze toon hoort daar duidelijk niet te zitten. Het is een “handshake-signaal”
voor klassieke modems dat zich vóór het begin van de communicatie behoort te manifesteren. De
frequentie van de toon is te hoog.”
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communicatie tussen twee modems die voorafgaat aan de overdracht van de data
en die is bedoeld om tussen het zend- en het ontvangstmodem (geautomatiseerd)
te ‘onderhandelen’ over de gemeenschappelijk toe te passen instellingen.96

In zijn eindrapport van 31 augustus 2015 wijst Van de Ven weliswaar nog steeds
naar een (snel analoog) modem, maar dit keer geeft hij een andere betekenis aan
het signaal. Ik citeer Van de Ven nogmaals (onderstreping mijnerzijds):
“Mijn conclusie uit dit onderzoek is dat het signaal van 2100Hz dat ik
meerdere malen in de gesprekken afkomstig van de analoge banden heb
aangetroffen, niet anders dan afkomstig kan zijn van een in die tijd gebruikt
modem. Het gevonden signaal moet worden geïnterpreteerd als de
carrierfrequentie van het V34 modem.”97
Kortom, het 2100/2110Hz-signaal hangt naar het meer recente oordeel van Van de
Ven niet zozeer samen met de ‘handshake’-procedure die aan de datatransmissie
voorafgaat; het betreft (thans) een ‘carrier’-signaal. Dat is het signaal waarmee de
overdracht van het (geluids)bestand plaatsvindt.98 In zijn reactie d.d. 8 oktober
96

Ik citeer uit de Engelse Wikipedia (lemma: ‘handshaking’) over het ‘onderhandelen’ tussen twee
modems:
“In information technology, telecommunications, and related fields, handshaking is an automated
process of negotiation that dynamically sets parameters of a communications channel established
between two entities before normal communication over the channel begins. It follows the physical
establishment of the channel and precedes normal information transfer.
The handshaking process usually takes place in order to establish rules for communication when a
computer sets about communicating with a foreign device. When a computer communicates with
another device like a modem, printer, or network server, it needs to handshake with it to establish a
connection.
Handshaking can negotiate parameters that are acceptable to equipment and systems at both ends
of the communication channel, including information transfer rate, coding alphabet, parity, interrupt
procedure, and other protocol or hardware features. Handshaking is a technique of communication
between two entities. (…).
One classic example of handshaking is that of dial-up modems, which typically negotiate
communication parameters for a brief period when a connection is first established, and thereafter
use those parameters to provide optimal information transfer over the channel as a function of its
quality and capacity.”
97 Van de Ven, eindrapport d.d. 31 augustus 2015, ongenummerde achtste pagina. Met deze
mededeling verwijst Van de Ven naar zijn rapport van 1 augustus 2015 (verbeterde versie), die hij als
bijlage 7 bij zijn eindrapport heeft gevoegd.
98 Ter toelichting (en vrijwel onder herhaling van mijn tekst in de inleiding van paragraaf 7.5): Modems
zijn bestemd om over (bijvoorbeeld) een telefoonnetwerk met elkaar te communiceren. In een verder
verleden vond die communicatie plaats door de toegepaste symbolen (‘1’en en ‘0’en) gecodeerd in
de vorm van hoorbare pieptoontjes van verschillende frequenties over de telefoonverbinding te
versturen. Dergelijke analoge modems worden ‘akoestische modems’ genoemd.
Technologische vooruitgang en met name een verhoging van de transmissiesnelheid werden geboekt
door voor de transmissie van het informatiesignaal gebruik te maken van een zogeheten ‘draaggolf’
(een ‘carrier’) van een bepaalde centrale frequentie (een ‘carrier frequency’). Een draaggolf is een
signaal waarvan een of meer kenmerken, zoals toonhoogte (frequentie), sterkte (amplitude) of de
locatie binnen een golfvorm (fase), kunnen worden gevarieerd, en waarop zodoende kan worden
‘gemoduleerd’. Het informatiesignaal wordt gecombineerd met de draaggolf, waardoor het
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2015 op het rapport van Van den Heuvel werkt Van de Ven zijn oordeel nader uit
en voegt hij enige informatie toe over de door snelle analoge modems toegepaste
‘carrier frequencies’.99

Van de Ven beperkt zich niet tot het verwijzen naar zijn herkenning van de sporen
van het gebruik van een snel analoog modem. Hij presenteert twee argumenten ter
onderbouwing van zijn conclusie:
(1).

de frequentie van deze geluidjes strookt met hetgeen bekend is over ‘carrier
frequencies’ van snelle analoge modems;

(2).

zijn opvatting dienaangaande wordt gedeeld door (andere) deskundigen.

Ik zal deze twee stellingen van Van de Ven afzonderlijk bespreken.

Stelling 1: “de frequentie van de geluidjes strookt met hetgeen bekend is over snelle
analoge modems”

Naar aanleiding van deze stelling van Van de Ven heb ik gezocht in de
recommendations van de ITU-T, en dan met name naar de frequentie(s) van de
draaggolf (de ‘carrier’) waarover analoge modems van de onderscheidene
categorieën het informatiesignaal transporteren. Mijn bevindingen geef ik weer in
het volgende schema:

informatiesignaal kan worden verzonden terwijl de voor transmissie gunstige eigenschappen van een
hoogfrequente draaggolf behouden blijven. De getransporteerde informatie ligt daarmee besloten in
modulaties op één of meer van de genoemde eigenschappen van de gedefinieerde draaggolf.
Zie voor onderbouwing de voetnoten in de inleiding van paragraaf 7.5.
99 Van de Ven, reactie d.d. 8 oktober 2015 op het rapport van Van den Heuvel, p. 5-7.
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Modemcategorie
V.22, V.22bis

V.23
V.26, V.26bis, V.27,
V.27bis, V.27ter, V.32,
V.32bis, V.33
V.29

Carrier frequency100
1200 Hz (low channel),
2400 Hz (high channel)
1800 Hz ±20 Hz (guard tone)
Ouder modem, geen carrier101
1800 Hz (evt. uitsluitend forward
channel)
1700 Hz

Meer keuze uit standaarden voor categorieën van snelle analoge modems was er,
als ik het goed zie, tijdens de relevante periode niet,102 behoudens dan de hieronder
nog te bespreken V.34-klasse.103
Voor wat betreft de toegestane afwijkingen van deze ‘carrier frequencies’
vermelden de hier genoemde recommendations gewoonlijk:
“The carrier frequency tolerance allowance at the transmitter is ± 1 Hz and
assuming a maximum frequency drift of ± 6 Hz in the connection between the
modems, then the receiver must be able to accept errors of at least ± 7 Hz in
the received frequencies.”
100

Wanneer ik uitsluitend melding maak van de ‘carrier frequency’ van het ‘forward channel’ zijn de
frequenties die worden toegepast voor het ‘backward channel’ aanzienlijk lager. Voor transmissie
over het ‘backward channel’ werd bovendien niet ook steeds een ‘carrier’ toegepast.
101 De Engelse Wikipedia verschaft over dit type modem de volgende informatie (conform ITU-T
recommendation V.23):
“The V.23 standard was an early modem standard approved by the ITU in 1988. It specifies audio
frequency-shift keying (AFSK) to encode and transfer data at a rate of 1200 bits per second, half-duplex
at 1200 baud (Mode 2), (or at a "fallback rate" of 600 baud, mode 1) for the forward data-transmission
channel, and an optional 75 baud backward channel.
V.23 Mode 1 AFSK uses a 1300 Hz tone (FZ) for mark (typically a binary 1) and 1700 Hz (FA) for space
(typically a binary 0), and a 1500 Hz center frequency (F0.)
V.23 Mode 2 AFSK uses a 1300 Hz tone (FZ) for mark (typically a binary 1) and 2100 Hz (FA) for space
(typically a binary 0), and a 1700 Hz center frequency (F0.)
V.23 backward channel AFSK uses a 390 Hz tone (FZ) for mark (typically a binary 1) and a 450 Hz (FA)
for space (typically a binary 0).)”
102 De door Van de Ven genoemde standaarden V.90 en V.92 van snelle analoge modems dateren van
ná de relevante periode. De V.90-standaard was in maart 1998 pas in ontwikkeling. Zie Wikipedia:
“V.90 is an ITU-T recommendation for a modem, allowing 56 kbit/s download and 33.6 kbit/s upload.
It replaced two vendor standards (K56flex and X2) and was designed to allow modems from both prior
standards to be flash upgraded to support it. It was developed between March 1998 and February
1999. It is also known as V.Last as it was anticipated to be the last standard for modems operating
near the channel capacity of POTS lines to be developed. V.90 is generally used in concert with the
V.42bis compression standard. A follow-on standard, V.92, was developed later in 1999 to replace
V.90.
V.92 is an ITU-T recommendation, titled Enhancements to Recommendation V.90, that establishes a
modem standard allowing 56 kbit/s download, 48 kbit/s upload rates, and the new V.44 compression
method. V.92 was first presented in August 1999. It is intended to succeed the V.90 standards. With
V.92, PCM is used for both the upstream and downstream connections; previously 56K modems only
used PCM for downstream data.”
V.36 en V.37 betreffen standaarden voor modems met synchrone datatransmissie met gebruik van
60 tot 108 kHz groepsbandcircuits. Dat is hier niet van toepassing.
103 Voor de V.34bis-, V.90-, V.92-klassen geldt in dit verband voor zover relevant hetzelfde als voor de
V.34-klasse.
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Of korter:
“The receiver shall be able to operate with received frequency offsets of up to
± 7 Hz.”
Over (de omvang van) deze ‘marges’ (toleranties) vermeldt Van de Ven in zijn
rapportages – ten onrechte – geheel niets.

Nu de V.34-klasse. De V.34-klasse betrof in 1996 veruit de snelste modemstandaard. Het modem kon een maximale transmissiesnelheid van bijna 34 kbit/s
bereiken.104 Die snelheid benaderde de (toenmalige) theoretische limiet voor
foutloze transmissie over het openbare telefoonnetwerk.105

Het V.34-modem is in zoverre afwijkend van voorafgaande standaarden dat dit type
modem gebruik kan (kon) maken van verschillende ‘carrier frequencies’.106 Daaruit
maakt het modem in de opstartfase van de communicatiesessie een keuze op basis
van de voor transmissie beschikbare bandbreedte die door het apparaat zelf wordt
getest.107 Er zit dus voor de gebruiker zelf geen keuzemoment in. Die draaggolffrequenties zijn:

104

G.D. Forney, L. Brown, M.V. Eyuboglu & J.L. Moran III, ‘The V.34 High-Speed Modem Standard’,
IEEE Communications Magazine, December 1996, p. 28-33. Zie uiteraard tevens ITU-T
recommendation V.34 (oktober 1996). In deze snelle variant stond het modem ook wel bekend als
V.34bis.
105 De theoretische limiet voor foutloze transmissie over een verbinding is volgens de Wet van
Shannon-Hartley uitsluitend afhankelijk van de bandbreedte van de verbinding en de
signaal/ruisverhouding (SNR) van de verbinding. Claude Shannon (1916 – 2001) stelde daarvoor een
betrekkelijk eenvoudige formule op.
Zie daarvoor: C. E. Shannon, ‘A Mathematical Theory of Communication’, Bell System Technical Journal
1948 (3), p. 379-423, en (4), p. 623-656; C.E. Shannon, ‘Communication in the Presence of Noise’,
Proceedings of the IRE 1949 (1), p. 10-21. Deze artikelen zijn toegankelijk op internet.
Zie ook Wikipedia (NL), ‘Wet van Shannon-Hartley’ en Wikipedia (Engels), ‘Shannon-Hartley theorem’,
alsook ‘Modem’, onder het kopje: “V.34/28.8 kbit/s and 33.6 kbit/s”, waaruit ik citeer:
“The ITU standard V.34 represents the culmination of the joint efforts. It employs the most powerful
coding techniques including channel encoding and shape encoding. From the mere four bits per symbol
(9.6 kbit/s), the new standards used the functional equivalent of 6 to 10 bits per symbol, plus
increasing baud rates from 2,400 to 3,429, to create 14.4, 28.8, and 33.6 kbit/s modems. This rate is
near the theoretical Shannon limit. (…).”
106 Voor modems van de V.34bis-, V.90- en V.92-standaarden gelden geen andere ‘carrier frequencies’
dan opgesomd in het schema van de V.34-carrier frequencies.
107 Zie ITU-T recommendation V.34 (oktober 1996), zie met name p. 4-5.
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Low carrier108

High carrier

1600

1800

1646

1829

1680

1867

1800

2000

1829

1920

1959

1959

Deze V.34-‘carrier frequencies’ worden met een eenvoudige formule afgeleid van
verscheidene ‘symbol rates’. Die ‘symbol rates’ kennen een tolerantie van slechts
0,01%.109 De toegepaste vorm van modulatie betreft – gelijk bij meer voorgaande
analoge modems – ‘Quadrature Amplitude Modulation’ (QAM), heel kort gezegd
een combinatie van fase- en amplitudemodulatie.110

Nu het cruciale punt. Deze twee schema’s laten zien dat géén van de door Van de
Ven aangewezen modems een ‘carrier frequency’ aanwendt die overeenkomt met
het gevonden 2100/2110 Hz-signaal. Het is nog sterker: er bestaat überhaupt geen
enkele ITU-standaard voor snelle analoge modems bestemd voor datatransport
over de telefoonverbinding, waarin een ‘carrier frequency’ van om en nabij 2100 Hz
wordt beschreven.111 Het 2100/2110 Hz-signaal strookt dus juist niet met
informatie die over ‘carrier frequencies’ van snelle analoge modems bekend is.

108

Het uitbellende modem gebruikt een ‘low carrier’ en het gebelde modem gebruikt een ‘high
carrier’.
109 Zie ITU-T recommendation V.34 (oktober 1996), p. 4 onder 5.2. Over de ‘frequency tolerances’ heb
ik in V.34 (naast de toleranties voor de ‘symbol rates’) geen verdere informatie aangetroffen.
110 Wikipedia: “Kwadratuur-amplitudemodulatie (quadrature amplitude modulation, QAM) is een
modulatietechniek om digitale signalen op een analoge draaggolf te plaatsen en zo te transporteren.
Bij QAM wordt gebruikgemaakt van een combinatie van amplitude- en fasemodulatie.”
Zie ook Radio-Electronics.com: “Quadrature Amplitude Modulation, QAM is a signal in which two
carriers shifted in phase by 90 degrees are modulated and the resultant output consists of both
amplitude and phase variations. In view of the fact that both amplitude and phase variations are
present it may also be considered as a mixture of amplitude and phase modulation.
A motivation for the use of quadrature amplitude modulation comes from the fact that a straight
amplitude modulated signal, i.e. double sideband even with a suppressed carrier occupies twice the
bandwidth of the modulating signal. This is very wasteful of the available frequency spectrum. QAM
restores the balance by placing two independent double sideband suppressed carrier signals in the
same spectrum as one ordinary double sideband supressed carrier signal.” http://www.radioelectronics.com/info/rf-technology-design/quadrature-amplitude-modulation-qam/what-is-qamtutorial.php.
Zie tevens:
V. Kapoor & S. Tatke, Telecom Today. Application and Management of Information Technology,
New Delhi: Allied Publishers 1999, p. 337-338;
R.L. Freeman, Fundamentals of Telecommunications, Hoboken: John Wiley & Sons 2005, p. 208-211.
111 Dus ook niet voor meer recente snelle analoge modems. Ik ben daartoe alle (mij bekende)
standaarden voor analoge modems bestemd voor gebruik over een telefoonverbinding langsgelopen.
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In een eerste versie van zijn rapport “Modems” d.d. 1 augustus 2015 vermeldde
Van de Ven voor modems van de V.34-klasse een ‘carrier frequency’ van 2100 Hz.112
Deze vergissing van de zijde van Van de Ven verbaasde mij, omdat er zoals gezegd
geen enkele standaard voor analoge modems bestaat waarin is voorzien in de
toepassing van een ‘carrier frequency’ van 2100 Hz. In de – op mijn verzoek –
verbeterde versie van dat rapport was die ‘carrier frequency’ verdwenen en had zij
plaatsgemaakt voor de juiste reeks ‘frequencies’, alsmede voor een additionele
reeks van ‘frequencies’, namelijk een reeks waarin de juiste reeks ‘frequencies’ met
precies 10% waren ‘gecorrigeerd’ voor de versnelling.113, 114 In zijn reactie d.d. 8
oktober 2015 op het rapport van Van den Heuvel betoogde Van de Ven vervolgens:
“Deze uitwerking toont duidelijk aan dat voor deze modems
carrierfrequenties fungeerden tussen de 1980Hz en 2160Hz.115 En dit zijn de
frequenties zoals door mij aangetroffen op de audiobanden afkomstig uit de
analoge tapkamer. Het vormt voor mij het bewijs dat in deze casus gebruik
gemaakt is van modems voor het overbrengen van audiosignalen naar de
tapkamer.”116

112

Van de Ven, “Modems”, d.d. 1 augustus 2015, ingestuurd op 3 augustus 2015 om 14.13 uur,
ongenummerde veertiende bladzijde, waaruit ik citeer:
“V34 (….) 2100 [Hz]
(….)
Indien gebruik gemaakt wordt van voornoemde modems is het verklaarbaar dat signalen van 2100Hz
en 2400Hz (correctie van bijv. -10%, zoals deze kunnen worden afgeleid door gebruik te maken van
“Tante Cor”, het PTT-tijdsignaal, zouden in dit geval kunnen leiden tot frequenties van 1890Hz en
2160Hz, met natuurlijk een marge) waargenomen kunnen worden.”
De door Van de Ven genoemde 2400 Hz betreft volgens hem de ‘carrier frequency’ van een V.90modem, terwijl een V.92-modem volgens hem een ‘carrier’ van 2100 Hz toepast. Deze informatie is
niet relevant en bovendien onjuist; de standaarden voor V.90- en V.92-klassen van modems dateren
van ná de relevante periode en zij passen hetzelfde carrier-schema toe als de V.34-modems. 2100 Hz
en 2400 Hz komen daarin niet voor.
113 Zie Van de Ven, “Modems”, d.d. 1 augustus 2015, waarvan de verbeterde versie als bijlage 7 is
gevoegd bij Van de Ven, eindrapport d.d. 31 augustus 2015. Zie van dat rapport (bijlage 7) de
dertiende tot en met zestiende ongenummerde pagina’s, waarvan met name het schema op de
vijftiende pagina (p. 297 in het pdf-bestand).
Terzijde: ook deze op mijn verzoek verbeterde versie van dit rapport d.d. 1 augustus 2015 bestaat
(nog steeds) voor een substantieel deel uit passages die door ‘knippen en plakken’ van op internet
toegankelijke webpagina’s zijn overgenomen, zulks (in veruit de meeste gevallen) zonder fatsoenlijke
bronvermelding en zonder de toepassing van aanhalingstekens in geval van citaten.
114 Op zichzelf is het gebruik van een constante correctiefactor ter hoogte van 10% reeds merkwaardig.
Ik heb namelijk geen enkel geluidsfragment (tapgesprek) aangetroffen waarvoor de correctiefactor
exact 10% bedraagt en de correctiefactoren variëren bovendien per afzonderlijk fragment.
115 Voetnoot D.A.: Van de Ven heeft hier (zeer vermoedelijk) het oog op frequenties die met 10% voor
de ‘versnelling’ zijn gecorrigeerd, zulks door bij de in het schema genoemde reeks van frequenties
voor iedere frequentie telkens 10% op te tellen. Dat is opmerkelijk, want Van de Ven betoogde eerder
dat er juist niet voor ‘versnelling’ moest worden gecorrigeerd, zulks op de grond dat het
modemsignaal aan het geluidsmateriaal was toegevoegd nádat de versnelling vanwege het gebruik
van een instabiele taperecorder zich reeds had gemanifesteerd.
116 Van de Ven, reactie d.d. 8 oktober 2015 op het rapport van Van den Heuvel, p. 7.
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Van de Ven’s redenering luidt kennelijk als volgt: weliswaar komt geen enkele
‘carrier frequency’ overeen met de aangetroffen frequentie van 2100 of 2110 Hz,
maar die frequentie valt binnen de (door Van de Ven zelf gedefinieerde)
buitengrenzen van de verzameling – voor ‘versnelling’ gecorrigeerde – ‘carrier
frequencies’, en dus betreft het een modemsignaal.
Zo’n argumentatiestructuur (‘het kan, dus het is..’) is op zichzelf al onhoudbaar. Het
betreft een denkfout. Zijn redenering draagt in de tweede plaats sterk de trekken
van de ‘Texas sharpshooter fallacy’: als het argument geen doel treft, maak je het
doel gewoon zodanig veel groter dat het argument alsnog opgaat.117 Er is echter
geen enkele reden om aan te nemen dat de ‘carrier frequencies’ van een V.34modem méér dan de toegestane toleranties afwijken van de in het schema
genoemde frequenties. Het zendmodem en het ontvangstmodem moeten elkaar
immers nog wel kunnen ‘verstaan’.
Kortom, indien correctie voor versnelling achterwege blijft, komt geen enkele
‘carrier’ wat betreft frequentie ook maar in de nabijheid van het modemsignaal van
(in dat geval): 2100 á 2110 Hz. Het is derhalve onduidelijk wat de relevantie is van
het argument dat het 2100/2110-signaal in de “modem-range” valt, überhaupt
onduidelijk op welke grond dit 2100/2110-signaal “hoort” bij een modem.

Stelling 1 bij correctie voor versnelling

Indien daarentegen wél voor versnelling moet worden gecorrigeerd, komt de
frequentie van het modemsignaal te liggen op ongeveer 1900 Hz, naar zal blijken:
eerder onder 1900 Hz dan erboven.118 Alleen bij een zéér welwillend gekozen
correctiefactor kan in dat geval een frequentie worden gevonden die enigszins in
de buurt komt van de in het V.34-schema opgesomde frequenties, te weten de
1920 Hz, wellicht de 1867 Hz.

117

Zie voor ‘de Texas sharpshooter fallacy’ paragraaf 3.3 (onder “De formulering van de te
onderzoeken scenario’s”). Met enige overdrijving om mijn punt te verduidelijken: als je de gehele
bandbreedte van het gesprekskanaal (0 – 4000 Hz) bestempelt als ‘range van een modem’, zou in de
redenering van Van de Ven alles een modemsignaal zijn.
118 Zie voor de frequentie van de grondtoon van het hier bedoelde audiofenomeen na correctie voor
versnelling in het bijzonder de subparagraaf ‘Onderzoek I: onderzoek aan de reeds genoemde
tapgesprekken’.
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Aangezien mijn bevindingen in paragraaf 9.1 uitwijzen dat (inderdaad) in alle
gevallen voor ‘versnelling’ moet worden gecorrigeerd, ga ik thans omwille van de
discussie mee met de redenering van Van de Ven, ervan uitgaande dat hij
(eventueel bij nader inzien en om de redenen genoemd in paragraaf 9.1) zal kunnen
instemmen met een correctie van de frequentie van het ‘modemsignaal’ voor de
aanzienlijke versnelling waarvan het analoge geluidsmateriaal blijk geeft.119

Aangenomen dus dat de frequentie van het (vermeende) ‘modemsignaal’ voor
versnelling moet worden gecorrigeerd, rijzen alsnog de volgende moeilijkheden
voor de lezing van Van de Ven:
(1).

De door het V.34-modem gebruikte draaggolffrequenties variëren binnen
een reeks van zes frequenties voor de ‘low carrier’ en zes frequenties voor
de ‘high carrier’ zonder de mogelijkheid van beïnvloeding daarvan door de
gebruiker. Waarom zou dan steeds dezelfde ‘carrier frequency’ (1920 Hz)
worden toegepast?

(2).

Het

modemsignaal

kan

op

ieder

willekeurig

moment

aan

het

getransporteerde geluidsbestand worden toegevoegd. Het modemsignaal
houdt immers – in de visie van Van de Ven – geen verband met de inhoud
van het geluidsmateriaal, maar met de overdracht ervan.120 Waarom kan het
vermeende modemsignaal dan steeds worden waargenomen op exact
dezelfde locatie in het geluidsmateriaal (namelijk op de plek van de ‘pickup
pulse’ aan het begin van het tapgesprek)?
(3).

Indien de oorspronkelijke frequentie van het audiofenomeen 1920 Hz
bedraagt, zou je als het resultaat van verschillende metingen aan de
frequentie van die toon een zekere verdeling van meetwaarden verwachten

119

Van de Ven is over de vraag of al dan niet voor versnelling moet worden gecorrigeerd in zijn
rapportages wisselend. De ene keer betoogt hij van wel, de andere keer van niet. Het is ondoenlijk
om daarin een consistente visie te ontwaren. Derksen is naar ik meen iets stelliger: volgens hem moet
niet worden gecorrigeerd voor versnelling. Versnelling trad immers (volgens hem) op voorafgaande
aan het gebruik van het (vermeende) modem.
120 Het kan zijn, al heeft Van de Ven dat nooit met zoveel woorden geëxpliciteerd, dat Van de Ven
heeft bedoeld te betogen dat de audio (i.e. het stemgeluid) van één gesprekspartner een ander
modemkanaal volgde dan de audio (het stemgeluid) van de tweede gesprekspartner. Het
“modemsignaal” aan het begin van de verbinding met het b-nummer is dan een teken dat het tweede
modemkanaal is geopend, aldus zou ik Van de Ven wellicht moeten begrijpen. De vraag rijst dan wel
hoe het mogelijk is dat die twee modemkanalen tijdsynchroon werden gebruikt. De woorden van de
ene gesprekspartner moeten immers op natuurlijke wijze convergeren met de woorden van de andere
gesprekspartner. Dat komt mij praktisch gezien vrijwel onmogelijk voor. Ook de vraag ‘waarom steeds
dezelfde carrier?’ blijft in dat geval trouwens onverminderd overeind.
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rond een centrale waarde van om en nabij 1920 Hz.121 Hieronder zal evenwel
blijken dat de frequentie van de grondtoon van het vermeende
‘modemsignaal’ – ná correctie voor versnelling – eerder onder een frequentie
van 1900 Hz ligt dan erboven.122 Dat is nog redelijk verwijderd van 1920 Hz,
en het getuigt in elk geval niet van de spreiding die rond deze waarde wordt
verwacht.

Conclusie over Van de Ven’s stelling 1

De onderbouwing van Van de Ven’s stelling nummer 1 bevat verscheidene
inconsistenties en roept in elk geval voor de hand liggende vragen op waarover Van
de Ven geen enkele mededeling doet.
Stelling 1 faalt wat mij betreft. Geen enkele ‘carrier frequency’ van snelle analoge
modems komt in de buurt van een frequentie van 2100/2110 Hz, terwijl na
correctie voor versnelling de waargenomen frequentie van het audiofenomeen (te
weten: eerder onder dan op of boven 1900 Hz) nog steeds significant afwijkt van
alle twaalf potentiële ‘carrier frequencies’ van een V.34-modem, dus ook die ter
hoogte van 1920 Hz. Het argument dat het onderzochte geluidje valt binnen de
(zelf-gedefinieerde) ‘range van een modem’ is betekenisloos. Zijn eigen
argumenten pleiten juist tegen het standpunt van Van de Ven.123

121

Uiteraard tenzij in de verschillende meetwaarden een systematische fout ligt besloten.
Zoals gezegd, zie voor de frequentie van de grondtoon van het hier bedoelde audiofenomeen na
correctie voor versnelling in het bijzonder de subparagraaf ‘Onderzoek I: onderzoek aan de reeds
genoemde tapgesprekken’.
123 Zelfs Van de Ven’s aanname dat bij signaalanalyse een ‘carrier frequency’ in het overgeseinde
geluidsmateriaal zichtbaar kan zijn, is dubieus. Ik betwijfel namelijk of een ‘carrier frequency’ van een
modem als zodanig herkenbaar in het toegepaste kanaal te onderscheiden valt. Ik sluit allerminst uit
dat de toepassing van ‘carrier frequencies’ in de communicatie van twee modems slechts nodig is
voor wederzijdse ‘afstemming’ van de twee voor datatransmissie aangewende modems. Zodra die
afstemming is voltooid wordt de gehele bandbreedte van de verbinding voor het datatransport benut,
zonder dat in het signaal separaat een ‘carrier frequency’ valt waar te nemen.
Via de website http://goughlui.com/legacy/soundofmodems/ kan het geluid van verscheidene
klassen van modems worden opgeroepen en vervolgens aan signaalanalyse worden onderworpen.
Telkens blijkt dan dat na afloop van de opstartfase (met inbegrip van de ‘handshake’), zodra de
datatransmissie op gang komt, de gehele bandbreedte wordt gevuld met signaal. Daarin is enige
‘carrier frequency’ niet (meer) te onderscheiden. Mogelijk is de toepassing van QAM (kwadratuuramplitude modulatie) hieraan debet. QAM is een combinatie van fase- en amplitudemodulatie. Bij
QAM wordt de beschikbare bandbreedte van de verbinding optimaal benut. Ik citeer Wikipedia
(lemma ‘Quadrature amplitude modulation’, onderstreping mijnerzijds): “Arbitrarily high spectral
efficiencies can be achieved with QAM by setting a suitable constellation size, limited only by the noise
level and linearity of the communications channel.” Deze notie strookt met de Wet van ShannonHartley. Dit theorema houdt in “dat de maximale hoeveelheid data die foutloos over een kanaal
getransporteerd kan worden lineair toeneemt met de bandbreedte van het kanaal en verder
afhankelijk is van de signaal-ruisverhouding”, aldus de Nederlandse Wikipedia (lemma ‘Wet van
Shannon-Hartley’).
122
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Een zijspoor: de ‘answer tone’

Wat betreft de herkomst van het 2100/2110 Hz-signaal bestempelt Van de Ven
zoals gezegd dat audiofenomeen (aanvankelijk) als een ‘handshake signal’ en
(uiteindelijk) als een ‘carrier frequency’. Van de Ven refereert in dit verband
daarentegen niet aan de geautomatiseerde ‘answer tone’ ter hoogte van 2100 Hz
die in gebruik is bij verscheidene klassen van snelle analoge modems.124 Dát Van de
Ven hieraan niet refereert, is naar mijn inzicht terecht. Ik zal dat toelichten.

In het gebruik van 2100 Hz als ‘answer tone’ onderscheidt een V.34-modem zich
niet van andere snelle analoge modems. De ‘answer tone’ behelst een frequentie
die wordt gebruikt bij de communicatie tussen modems; de 2100 Hz is meer
specifiek de frequentie van het ‘answer’-signaal in de initiële contactfase van twee
modems.125 Deze signaaltoon heeft een bijzondere functie, namelijk onder meer

Kortom, bij een datatransmissie met gebruik van snelle analoge modems worden (naar ik ernstig
vermoed) alle beschikbare frequentiebanden gebruikt en zijn tegelijkertijd géén individuele
frequenties waar te nemen. Dat laatste is in tegenspraak met de hypothese van Van de Ven, namelijk
dat de 2100/2110 Hz een zichtbare ‘carrier frequency’ betreft. Ik laat dit argument vanwege de
complexe aard ervan verder rusten, en trek daaruit geen verdere conclusies.
124 Zie voor toelichting op de ‘answer tone’ Wikipedia (met animatie): “Answer tone is a feature of
wireline modems. The answer tone is the first signal sent by the answering modem after the billing
delay. In its most basic form, it is a single continuous tone with a frequency of 2100 Hz (or 2225 Hz for
Bell modes). It is the tone heard by the caller after dialing the number. The plain 2100 Hz tone is meant
to disable echo suppressors on international trunk connections. It may include 180° phase reversals at
intervals of 450 ms to disable network echo cancellers. It may also be amplitude modulated by a 15 Hz
signal to indicate ITU-T V.8 capability.”
Zie in het bijzonder ITU-T recommendation V.25 (1996) en ITU-T recommendation V.8 (1994).
Zie tevens de website http://what-when-how.com/voip/fax-and-modem-tones-basics-voip/ (welke
tekst voor een belangrijk deel overeenkomt met de Wikipedia-tekst):
“The CED is the called tone, which is also called the answering tone (ANS). The tone is a continuous
tone signal of 2100 ± 15 Hz for a duration of 2.6 to 4 seconds [URL (Audiocodes-fax), URL (Sage-fax),
ITU-T-G.168 (2004)]. On receiving a CNG tone, the answering fax machine responds in 1.8 to 2.5
seconds after recognizing the CNG. The CED is used as a voice and fax call discriminator. The plain
2100 Hz tone is meant to disable echo suppressors on international trunk connections. It may include
180° phase reversals at intervals of 450 ms to disable network echo cancellers. It may also be amplitude
modulated by a 15 Hz signal to indicate ITU-T V.8 capability.”
125 Dit signaal heeft (zoals de vorige voetnoot uitwijst) bijzondere functies. Ik citeer uit
https://tools.ietf.org/html/rfc4734 (p. 12-13):
“1. After an initial period of silence, the calling terminal transmits the V.8 CI signal. It repeats CI at
least three times, continuing with occasional pauses until it detects ANSam tone. The CI indicates
whether the calling terminal wants to function as H.324, V.18, T.30 send, T.30 receive, or a V-series
modem.
2. The answering terminal transmits ANSam after detecting CI. ANSam will disable any G.164 echo
suppressors on the circuit after 400 ms and any G.165 echo cancellers after one second of ANSam
playout.
3. On detecting ANSam, the calling terminal pauses at least half a second, then begins transmitting
CM to indicate detailed capabilities within the chosen mode.
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het uitzetten van de ‘echo suppressor’. Dit vraagt om een specifieke duur van het
signaal, namelijk 400 milliseconden, respectievelijk één seconde.
De initiële fase in de communicatie tussen twee modems wordt gevolgd door het
testen van de capaciteiten van de beide modems. Bij ‘snelle modems’ volgt daarna
het bepalen van de werkelijke capaciteit van de verbinding en van de
frequentierespons. De data die door een modem worden verzonden volgen dus
nooit direct op de ‘answer tone’ (met een frequentie van 2100 Hz) die aanwezig is
in het initiële modemcontact.
Van de Ven heeft bij het bespreken van de herkomst van het 2100 Hz-signaal dus
op goede gronden geen melding gemaakt van de ‘answer tone’ van 2100 Hz. Nog
daargelaten dat het aantreffen van een ‘answer tone’ hem geen basis kon geven
voor het specificeren van een V.34-modem als zodanig (andere modems gebruiken
deze toon immers ook), volgen op de ‘answer tone’ niet de data (lees: de audio)
van het tapgesprek.126 Dat is in tegenspraak met de (onbetwiste) waarneming in de
tapgesprekken A-3-18, A-1-1 en A-1-5. De ‘answer tone’ klinkt bovendien bij het
beluisteren ervan heel anders dan het audiofenomeen dat thans het onderwerp
van onderzoek is.127

Het belangrijkste argument tegen het aanwijzen van de ‘answer tone’ als de
oorzaak van het vermeende ‘modemsignaal’ is uiteraard het volgende. Paragraaf
9.1 wijst zonder meer uit dat de frequenties van de thans besproken
audiofenomenen wel degelijk moeten worden gecorrigeerd voor de versnelling. Na
correctie van de frequentie van de vermeende modemsignalen hebben we het niet
meer over een toon van ongeveer 2100/2110 Hz, maar over een geluidje ter hoogte
van ongeveer 1900 Hz. Die frequentie is ver verwijderd van de frequentie van de
‘answer tone’.

Ik kom weer terug op het hoofdspoor en ga over tot de bespreking van stelling 2.

4. After detecting at least two identical sequences of CM, the answering terminal begins to transmit
JM, indicating its own capabilities (or offering an alternative terminal type if it cannot support the one
requested).”
Ter verklaring van enkele afkortingen (zie ook p. 12): “the call indicator signal (CI), the call menu signal
(CM), the CM terminator (CJ), and the joint menu signal (JM).”
126 Hieronder zal ik in navolging van Van den Heuvel betogen dat naar mijn inzicht überhaupt geen
‘audio’ over de verbinding wordt verzonden, maar een digitaal bestand (in een WAV-formaat
bijvoorbeeld) dat na de ontvangst met behulp van geëigende software kan worden uitgelezen.
127 Beluister daartoe de animatie van dit signaal op Engelse Wikipedia onder het lemma ‘answer tone’.
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Stelling 2: “Van de Ven’s opvatting wordt gedeeld door deskundigen”

In zijn rapport van 23 december 2014 somt Van de Ven de volgende steun op voor
de door hem gevonden verklaring voor het besproken geluidje. Ik citeer Van de Ven
volledig (vetgedrukt en onderstreept in origineel):
“1900Hz
Op mijn vraag [aan twee medewerkers van het Museum voor Communicatie,
D.A.] of het 1900Hz signaal dat ik had gemeten mogelijk in gebruik was bij
Libertel, vertelden ze mij daar geen antwoord over te kunnen geven. Zij
verwezen mij door naar Libertel.
Hierna heb ik contact opgenomen met het voormalig hoofd afdeling Security
van Libertel. Hij vertelde mij dat het 1900Hz signaal niet kon plaatsen en dat
dit signaal niet door Libertel gebruikt werd.
Op 4 december 2014 heb ik een bezoek gebracht aan het bedrijf Group2000
in Almelo.
Dit bedrijf is onder andere gespecialiseerd in het ontwikkelen van software en
systemen ten behoeve van het “monitoren” (= tappen) van telecommunicatie
voor de overheid.
Een essentieel onderdeel in deze systemen is de DTI, dit is in feite niet meer
dan een protocol converter welke tussen de telecomprovider en de tapkamer
wordt geplaatst.
(…).
1900 Hz en 2110 Hz
Ik heb de medewerker [van Group 2000, D.A.] gevraagd of hij bekend was
met de registratie van 2110 Hz en wat daar volgens hem de betekenis van is.
Hij vertelde mij dat als er een 2110 Hz wordt gemeten er dan sprake is van
een modem.
Op mijn vraag naar de herkomst van een 1900 Hz signaal zei hij mij dat een
1900 Hz signaal niet voorkomt in de tapkamer en ook niet in de interface de
zogenaamde DTI.
Op 15 december 2014 sprak ik met de heer Ronald Eygendaal, voormalig
hoofd Security van Vizzavi, momenteel werkzaam bij de KPN. Hij heeft, zo
vertelde hij mij, al meer van 30 jaar ervaring binnen de telecomwereld en dan
specifiek op het gebied van tappen van telefonie en internet.
Hij is bij veel besluitvormingen en overleggen tussen telecomproviders en de
overheid (in het bijzonder: OPT-DAF) betrokken.
1900 Hz
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Op mijn vraag of de door mij gemeten 1900 Hz afkomstig zou kunnen zijn van
een telefooncentrale gaf hij aan dat hij m.b.t. het tappen het signaal van
1900Hz herkende uit het “Socotel-protocol” waarbinnen dit geen deel
uitmaakt van eventuele interceptiefaciliteiten.
Modem
Ik vroeg hem of hij bekend was met het feit dat er een directe verbinding zou
hebben bestaan tussen de tapkamers in Turkije en Nederland.
Hij vertelde mij dat er inderdaad een modem verbinding was en dat dit een
open verbinding betrof tussen de Nederlandse tapkamer en de Turkse
tapkamer.
Deze verbinding werd een zgn. ISDN2 verbinding genoemd. Via deze modem
was het mogelijk om data, audio en gesprekken uit te wisselen tussen
Nederland en Turkije.
(…).
SCENARIO 2
Via de modem zijn er vanuit Turkije gemanipuleerde tapgesprekken
ingevoegd in de Nederlandse tapkamer.
De door mij aangetroffen signalen van 2110 Hz én de verklaringen van de
diverse technische mensen ondersteunen dit scenario.”
Samengevat deelt Van de Ven in zijn rapportage d.d. 23 december 2014 mede dat
hij voor zijn standpunt ondersteuning vindt in de volgende mededelingen, die hij
naar eigen zeggen heeft vernomen van de volgende personen:
(1).

een medewerker van Group 2000 heeft verklaard (a) dat als een 2110 Hzsignaal wordt gemeten er sprake is van een modem, en (b) dat het 1900 Hzsignaal niet voorkomt in de tapkamer, noch in de DTI;

(2).

Eygendaal heeft verklaard dat hij het 1900 Hz-signaal herkende uit het
“Socotel-protocol”, waarbinnen dit geen deel uitmaakt van interceptiefaciliteiten, en dat er inderdaad een (open) modemverbinding heeft bestaan
tussen tapkamers in Turkije en Nederland;

(3).

het voormalig hoofd afdeling security van Libertel (naam onbekend), die
heeft meegedeeld dat het 1900 Hz-signaal niet door Libertel werd gebruikt.

Ik loop deze mededelingen successievelijk langs.
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(1a). Group 2000: de toon van 2110 Hz128

Van de Ven beroept zich voor zijn standpunt inzake het (vermeende) modemsignaal
op uitlatingen van de onderneming Group 2000. Die onderneming is de producent
van de DTI (de decentrale tapinterface), een apparaat dat in gebruik is (was) in de
‘switches’ van PTT Telecom én Libertel.129 Volgens Van de Ven in zijn
onderzoeksrapport van 23 december 2014 deelde één medewerker van
Group 2000 hem mee dat “als er een 2110 Hz wordt gemeten er dan sprake is van
een modem.” Dát lijkt mij inderdaad een relevante en gewichtige uitspraak.

De vraag is welke uitspraak die ene medewerker van Group 2000 werkelijk precies
heeft gedaan. Daartoe heb ik Van de Ven verzocht om zijn verslag van dit gesprek
te overhandigen. In dit – naar blijkt: niet-geaccordeerde – gespreksverslag d.d. 10
december 2014 komen diverse onderwerpen aan de orde. De “2110 Hz” of een
“modem” komen daarin als onderwerp echter geheel niet voor, en dus ook niet de
cruciale mededeling dat er (volgens één medewerker van Group 2000) sprake is van
een modem indien een signaal met een frequentie van 2110 Hz wordt gemeten.
Een dergelijke mededeling heeft Van de Ven aan de medewerker van Group 2000
met wie hij heeft gesproken dus niet ter bevestiging voorgelegd.
Dat is opmerkelijk. Het belang van deze (beweerdelijke) mededeling is Van de Ven
niet ontgaan; hij beroept zich hierop uitdrukkelijk in zijn rapport van 23 december
2014. Van de Ven heeft na zijn gesprek met Group 2000 aan zijn gesprekspartners
een gespreksverslag in concept ter accordering toegezonden. Waarom zou die
cruciale mededeling daarin dan ontbreken?

Bij twee brieven van 22 december 2014 heeft Group 2000 de rechter-commissaris
en mij op eigen initiatief benaderd. De ene brief bevat uitsluitend een bondige
uiteenzetting over de werking van de DTI die door Group 2000 wordt
geproduceerd. Die uiteenzetting houdt kort gezegd in: de DTI voert de
voorgeschreven ‘challenge-response’-controle uit, waarna de ‘JTS-burst’ met de

128

De hiernavolgende passages onder de noemer “(1a). Group 2000: de toon van 2110 Hz” zijn voor
het belangrijkste deel een herhaling van passages uit paragraaf 7.5, waarin ik het ‘modemscenario’
heb besproken.
129 DTI’s betreffen zoals eerder gezegd de ‘mediation units’ die zijn gekoppeld aan de Ericssoncentrales (de ‘switches’) van de netwerkoperators. DTI’s zijn bestemd om tapsignalen vanuit de
‘switch’ ongewijzigd door te geleiden naar (de signaling servers in) de tapkamers. Zie paragraaf 4.4
van deze conclusie, alsook paragraaf 7.5.
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verkeersgegevens naar de tapkamer wordt gestuurd. Vervolgens wordt de audio
van het tapgesprek met een geringe vertraging afgeleverd bij de tapkamer. Op één
uitzonderlijk geval na,130 voegt de DTI niets toe aan het tapsignaal, en verwijdert
het toestel ook niets. De DTI “zet de audio ongewijzigd door.”131 Over (de betekenis
van) het 2110 Hz-signaal of het gebruik van een modem vermeldt ook deze brief
geheel niets.
De additionele brief van Group 2000 d.d. 22 december 2014 bevat uiterst kritische
opmerkingen over de gang van zaken tijdens het bezoek van Van de Ven begin
december 2014 aan Group 2000. Het verbaasde Group 2000 kennelijk zeer dat Van
de Ven niet in z’n eentje was verschenen, maar in aanwezigheid van een zekere
Klaas

Langendoen,

feitenonderzoeker

van

de

verdediging

en

in

dit

herzieningsonderzoek als getuige á décharge gehoord.132 Het viel Group 2000
bovendien op dat “de aanwezige heren (…) ten tijde van dit half uur durende bezoek
geen enkele aantekening [hebben] gemaakt, noch zaken aan ons gepresenteerd,”
en “dat de heren niet geheel ter zake kundig waren en enkele vragen een naar onze
smaak “suggestief” karakter hadden.”133
In een bijlage bij deze brief heeft de bewuste medewerker van Group 2000 alsnog
commentaar gegeven op het concept-gespreksverslag d.d. 10 december 2014 dat
Van de Ven aan die medewerker van Group 2000 had doen toekomen.134 Dat
commentaar is telkens zéér terughoudend van aard. Group 2000 (althans die
medewerker) doet daarin vrijwel uitsluitend mededelingen over de werking van de

130

“Namelijk als op commando van de tapkamer uit de buffer wordt gesprongen; de DTI voegt dan
slechts één auditief signaal toe aan de aflevering”, aldus Group 2000 bij eerste brief van 22 december
2014, p. 2.
131 Zie commentaar op bezoekverslag Van de Ven, als bijlage gevoegd bij de additionele brief van
Group 2000 d.d. 22 december 2014.
132 Het gehele bezoek was zonder mijn voorafgaand medeweten afgelegd, en met de aanwezigheid
van getuige á decharge Langendoen zou ik niet hebben ingestemd.
133 In zijn reactie per e-mail van 6 februari 2017 heeft Van de Ven in dit verband laten weten:
“Dat mijn vragen een ‘suggestief’ karakter hadden, ben ik helemaal eens met Group 2000. Ik heb aan
de medewerker van Group 2000 met name die stellingen van Bas van den Heuvel voorgelegd,
waarover ik ernstige twijfels had. Ik vond het voor het onderzoek van belang over deze, naar mijn
inzicht onjuiste uitspraken, de mening van deskundigen van Group 2000 te horen.”
Van de Ven meent dus dat het suggestieve karakter van zijn vragen aan Group 2000 te wijten is aan
het feit dat hij Group 2000 de stellingen van Van den Heuvel heeft voorgehouden. Dat komt mij
onbegrijpelijk voor. Indien Van de Ven aan Group 2000 zou hebben voorgehouden: “Mij is (door Van
den Heuvel) verteld dat (….). Wat vindt u daarvan?” zou daarvan niets suggestiefs zijn uitgegaan.
Overigens, op de mededeling van Group 2000 “dat de heren [Van de Ven en Langendoen, D.A.] niet
geheel ter zake kundig waren” is Van de Ven niet meer teruggekomen.
134 Dat het commentaar van de zijde van Group 2000 op het aan Group 2000 toegezonden
gespreksverslag van Van de Ven d.d. 10 december 2014 afkomstig is van de medewerker met wie Van
de Ven heeft gesproken, wordt bevestigd door een mededeling van Van de Ven op de bijeenkomst
van de begeleidingscommissie d.d. 5 december 2014. Zie het verslag onder punt 2, tweede
ongenummerde bladzijde.
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DTI. De producent houdt zich geheel op de vlakte over onderwerpen die daarbuiten
vallen. Over de oorzaak van audiofenomenen als de 1900 Hz-toon en ‘het aanzingen
van tante Cor’ doet Group 2000 geen enkele uitspraak. “De DTI [doet] niets met
tonen: het zet de audio die ontvangen wordt ongewijzigd door”, aldus Group 2000
bij herhaling. De 2110 Hz-toon en het modem komen geheel niet ter sprake.

In het licht van de inhoud van deze brieven van Group 2000 én van het door Van de
Ven zelf opgemaakte gespreksverslag van zijn bezoek aan Group 2000, achtte ik het
voor ernstige twijfel vatbaar dat Group 2000 aan Van de Ven daadwerkelijk een
mededeling had gedaan van de strekking dat “als er een 2110 Hz wordt gemeten er
dan sprake is van een modem.” Zo’n toon heeft immers (onbetwist) niets met de
DTI te maken, terwijl Group 2000 zich in haar twee brieven en commentaar op het
gespreksverslag verre blijkt te houden van uitspraken over andere onderwerpen
dan de werking van het door haar ontwikkelde product.

Ik wilde hierover meer zekerheid verkrijgen en heb mij daartoe bij brief van 31
augustus 2016 gewend tot Group 2000. Ik heb in die brief aan Group 2000 onder
meer (zonder bronvermelding) het citaat over de “2110 Hz” en het modem
voorgehouden,135 en daarop gevraagd:
“Heeft u of hebben één of meer medewerkers van uw onderneming bij
gelegenheid van de bezoeken van Van den Heuvel, resp. van Van de Ven deze
of een dergelijke mededeling gedaan?”
Group 2000 antwoordde bij brief van 13 september 2016 als volgt:
“Na bestudering van de inhoud en kennisname van de citaten en
geformuleerde vragen (1 t/m 3 pagina 4 en pagina 5), kunnen wij u
mededelen dat Group 2000 Nederland B.V. haar uitspraken zoals per brief
135

Ik heb in mijn brief van 31 augustus 2016 aan Group 2000 voor zover relevant meer specifiek de
volgende twee citaten voorgehouden:
“1. Ik citeer (vetgedrukt in origineel):
“1900 Hz en 2110 Hz
Ik heb de medewerker [van Group 2000, D.A.] gevraagd of hij bekend was met de registratie van 2110
Hz en wat daar volgens hem de betekenis van is.
Hij vertelde mij dat als er een 2110 Hz wordt gemeten er dan sprake is van een modem. Op mijn vraag
naar de herkomst van een 1900 Hz signaal zei hij mij dat een 1900 Hz signaal niet voorkomt in de
tapkamer en ook niet in de interface de zogenaamde DTI.”
2. Ik citeer:
“Binnen het analoge als ook het digitale tapkamersysteem worden tonen waargenomen die
waarschijnlijk door de bediening van de UHER recorder worden gegenereerd. (bron: Group 2000)”.”
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aan u bevestigd d.d. 24 december 2014 in onze brieven met kenmerk (…) en
(…) herhaald en gestand doet. Voor de inhoud willen wij u verwijzen naar de
correspondentie die reeds in uw bezit is.
De nuance die wij willen aanbrengen, is dat wij uitsluitend uitspraken hebben
gedaan inzake de door Group 2000 Nederland B.V. geleverde producten,
echter niet inzake de omgeving waar deze producten hebben gefunctioneerd
c.q. interoperabel zijn met producten die door derde partijen aan betrokken
instanties zijn geleverd.”
Ik begrijp deze mededeling aldus dat Group 2000 daarmee te kennen geeft dat zij
géén uitspraken heeft gedaan over de aard en de betekenis van het zogeheten
2110 Hz-signaal, dat immers niet afkomstig is van de DTI. Niettemin heeft Van de
Ven een mededeling van de strekking dat “als er een 2110 Hz wordt gemeten er dan
sprake is van een modem” wél opgenomen in zijn rapport van 23 december 2014,
onder vermelding van (een medewerker van) Group 2000 als de bron ervan. Voor
de juistheid van die mededeling ontbreekt bij navraag dus bevestiging van de zijde
van Group 2000. Sterker nog, gelijk ten aanzien van de mededelingen die Van de
Ven in zijn rapport van 23 december 2014 toeschrijft aan Rohde & Schwarz (en
Eygendaal, zie hierna), constateer ik een opmerkelijke contradictie tussen de
mededeling die Van de Ven zegt te hebben vernomen van Group 2000 enerzijds en
de mededeling die rechtstreeks van Group 2000 is verkregen anderzijds.136

136

Herhaling van een voetnoot uit paragraaf 7.5. Bij e-mail van 11 januari 2017 heb ik Van de Ven
onder meer de genoemde brief van Group 2000 d.d. 13 september 2016 doen toekomen en Van de
Ven in de gelegenheid gesteld daarop te reageren. Bij e-mail van 6 februari 2017 heeft Van de Ven mij
in dat verband meegedeeld:
“Ik zie in de antwoorden van [de directeur] van Group 2000 slechts bevestigd wat ik in mijn verslag
van 23 december vermeldde te hebben gehoord van een medewerker die daar al 15 jaar werkte.
Gezien de ervaring van de man vond ik dat ik daarop mocht afgaan in mijn rapport. Het enige wat [de
directeur van Group 2000] niet bevestigd heeft, is wat ik van de medewerker hoorde over het op de
analoge banden gevonden 2100 Hz signaal. De man zei daarover: “als er een signaal van 2110 Hz
wordt gemeten is er sprake van een modem”. Hij zei in feite, dat volgens hem een 2100 Hz signaal
wees op een communicatie tussen twee machines, twee modems. Hij zei dat spontaan nadat ik hem
aangaf zo’n signaal te hebben gemeten. Ik heb deze uitwisseling over het 2100 Hz signaal niet meer
verwerkt in mijn schriftelijke bevestiging van het gesprek aan Group 2000. Een antwoord hierop vind
je dan ook niet meer terug in de brief van [de directeur] van 22 december 2014. Voor het overige zie
ik geen verschil tussen wat ik heb gerapporteerd over mijn gesprek met de medewerker en de
antwoorden van [de directeur].”
Dit standpunt van Van de Ven acht ik onjuist. De uitspraken van Van de Ven in zijn rapport van 23
december 2014 over hetgeen hij (van een medewerker) van Group 2000 zegt te hebben vernomen,
worden in werkelijkheid niet bevestigd door de schriftelijke mededelingen van Group 2000 zelf. Voor
wat betreft het 2100/2110 Hz-signaal erkent Van de Ven zulks ook wel, maar dat betreft in Van de
Ven’s beleving (naar ik hem begrijp) slechts een omissie van zijn kant. Dan nog blijft het opmerkelijk
(en wellicht veelzeggend) dat Van de Ven een dergelijke belangwekkende uitspraak niet aan de
medewerker van Group 2000 ter bevestiging heeft voorgelegd in zijn daartoe opgestelde conceptgespreksverslag van 10 december 2014. Group 2000 ontkent in haar brief van 13 september 2016
bovendien uitspraken te hebben gedaan over andere apparatuur dan de DTI. Group 2000 ontkent dus
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Overigens mist de aan Group 2000 toegeschreven mededeling over het
modemsignaal van 2110 Hz naar mijn inzicht inmiddels relevantie. Paragraaf 9.1
wijst uit dat de frequentie van het hier bedoelde signaal van 2110 Hz voor
versnelling moet worden gecorrigeerd. In dat geval komt de frequentie van de toon
uit op ongeveer 1900 Hz. Over tonen met die frequentie heeft Group 2000 – naar
zeggen van Van de Ven – óók mededelingen gedaan.

(1b). Group 2000: de toon van 1900 Hz

Volgens Van de Ven in zijn rapport van 23 december 2014 had (een medewerker
van) Group 2000 hem meegedeeld (onderstreping mijnerzijds) “dat een 1900 Hz
signaal niet voorkomt in de tapkamer en ook niet in de interface de zogenaamde
DTI.”

In het al eerder genoemde concept-gespreksverslag dat Van de Ven op 10
december 2014 aan Group 2000 had doen toekomen, is deze toon van 1900 Hz –
anders dan de toon van 2110 Hz – als onderwerp van bespreking wél opgenomen.
Als bijlage bij de additionele brief van 22 december 2014 heeft Group 2000 dit
gespreksverslag d.d. 10 december 2014 alsnog van commentaar voorzien. Ik citeer
uit dit becommentarieerde gespreksverslag onder het kopje “1900 Hz” volledig.

Van de Ven:
“1900Hz
In de door ons geanalyseerde gesprekken komen wij een 1900Hz (+/-20Hz)
tegen.
Er werd mij meegedeeld dat dit signaal vanuit de DTI afkomstig zou zijn,
echter dit zou, gezien bovenstaande niet kunnen, het signaal zou vanuit een
centrale, in onderhavig geval een Ericsson AXE, afkomstig kunnen zijn.”
Commentaar Group 2000:
“Zoals u zelf al concludeerde: de DTI zet de audio onveranderd door. De
1900Hz toon moet dan of vóór de DTI of na de DTI zijn oorsprong vinden.
ook uitspraken te hebben gedaan over de eventuele bron van het 2100/2110 Hz-signaal, behoudens
dan dat die bron van het 2100/2110 Hz-signaal niet de DTI betrof.
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Vanuit onze positie als DTI leverancier kunnen wij niet concluderen of deze
bron zich vóór of na de DTI bevindt.”
Van de Ven:
“De DTI zou in Nederland moeten kunnen samenwerken met centrales van
verschillende leveranciers, t.w. Ericsson, Alcatel en Nortel.”
Commentaar Group 2000:
“De DTI kon alleen met Ericsson centrales samenwerken, en dan specifiek met
bepaalde versies van die Ericsson centrales. Andere dan Ericsson centrales
werden niet door Group 2000 ondersteund.”
Van de Ven:
“Waarschijnlijk is het 1900Hz signaal afkomstig uit het Socotel MF protocol
en moet zonder problemen door de DTI worden doorgegeven, doch niet
verwerkt.”
Commentaar Group 2000:
“Zoals eerder al aangegeven kunnen wij niet beoordelen wat de bron is. Als
de 1900Hz toon vóór de DTI al in de audio aanwezig was, dan zal de DTI die
toon inderdaad volledig transparant doorgeven, zoals ze alle audio volledig
transparant doorgeeft. De DTI doet niets met tonen die in de audio aanwezig
kunnen zijn: de DTI kan deze tonen niet eens detecteren omdat daarvoor de
hardware ontbreekt.”
Tot zover volledig het commentaar van Group 2000 op Van de Ven’s conceptgespreksverslag d.d. 10 december 2014.

Bij brief van 31 augustus 2016 heb ik Group 2000 onder meer de door Van de Ven
aan Group 2000 toegeschreven mededeling “dat een 1900 Hz signaal niet voorkomt
in de tapkamer” voorgehouden. Zoals gezegd liet Group 2000 mij bij brief van 13
september 2016 in reactie daarop weten dat zij “uitsluitend uitspraken hebben
gedaan inzake de door Group 2000 Nederland B.V. geleverde producten, echter niet
inzake de omgeving waar deze producten hebben gefunctioneerd c.q. interoperabel
zijn met producten die door derde partijen aan betrokken instanties zijn geleverd.”
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Op basis van het commentaar van Group 2000 op het gespreksverslag van Van de
Ven d.d. 10 december 2014 en de brief van Group 2000 d.d. 13 september 2016
luidt mijn conclusie dat Group 2000 ontkent aan Van de Ven te hebben meegedeeld
“dat een 1900 Hz signaal niet voorkomt in de tapkamer”. Voor de juistheid van die
mededeling ontbreekt bij navraag dus bevestiging van de zijde van Group 2000.
Sterker nog, gelijk ten aanzien van de mededelingen die Van de Ven in zijn rapport
van 23 december 2014 toeschrijft aan Rohde & Schwarz (en Eygendaal, zie hierna),
constateer ik een opmerkelijke contradictie tussen een mededeling die Van de Ven
zegt te hebben vernomen van Group 2000 enerzijds en een mededeling die
rechtstreeks van Group 2000 is verkregen anderzijds.137

(2). Eygendaal138

Aan Eygendaal schrijft Van de Ven in zijn rapport d.d. 23 december 2014 de
volgende mededeling toe (ik citeer Van de Ven wederom uit dit rapport,
onderstreping mijnerzijds):
“Modem
Ik vroeg hem [dat is Eygendaal, D.A.] of hij bekend was met het feit dat er een
directe verbinding zou hebben bestaan tussen de tapkamers in Turkije en
Nederland.
Hij vertelde mij dat er inderdaad een modem verbinding was en dat dit een
open verbinding betrof tussen de Nederlandse tapkamer en de Turkse
tapkamer.
Deze verbinding werd een zgn. ISDN2 verbinding genoemd. Via deze modem
was het mogelijk om data, audio en gesprekken uit te wisselen tussen
Nederland en Turkije.”
Naar aanleiding van het rapport van 23 december 2014 heeft de rechtercommissaris zich op 16 februari 2015 met schriftelijke vragen gewend tot
137

Bij e-mail van 11 januari 2017 heb ik Van de Ven onder meer de genoemde brief van Group 2000
d.d. 13 september 2016 doen toekomen en Van de Ven in de gelegenheid gesteld daarop te reageren.
Zie voor een citaat uit de reactie van Van de Ven bij e-mail van 6 februari 2017 een voorgaande
voetnoot. Kort gezegd ziet Van de Ven geen verschil tussen wat hij op 23 december 2014 heeft
gerapporteerd over zijn gesprek met de medewerker van Group 2000 enerzijds en de antwoorden van
de directeur van Group 2000 anderzijds. Dit standpunt van Van de Ven acht ik onjuist. Voor de
mededeling van Van de Ven dat hij van Group 2000 heeft vernomen “dat een 1900 Hz signaal niet
voorkomt in de tapkamer” is geen enkele bevestiging van de zijde van Group 2000. Sterker nog, Group
2000 ontkent uitspraken te hebben gedaan over andere apparatuur dan de door haar geproduceerde
DTI. Ik kom hierop terug in paragraaf 12.2.
138 Deze passages betreffen een herhaling van passages uit paragraaf 7.5 (modemscenario).
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Eygendaal. Eygendaal beantwoordde op 17 februari 2015 de negentien vragen van
de rechter-commissaris en mij over de (vermeende) modem-verbinding tussen de
Nederlandse en Turkse tapkamer als volgt (vetgedrukt, onderstreping en kapitalen
in het origineel):
“In mijn optiek was er GEEN sprake van een modem verbinding naar
Turkije.”139
Deze uitspraak rechtstreeks van Eygendaal vertoont een opmerkelijke contradictie
met de mededeling die Van de Ven in zijn rapport van 23 december 2014 aan
Eygendaal toeschrijft.140

139

Eygendaal, eerste antwoordnotitie d.d. 17 februari 2015, antwoord op vragenserie 4. De rest van
het antwoord van Eygendaal op vragenserie 4 heeft uitsluitend betrekking op de ‘follow me’functionaliteit. Zie paragraaf 7.5 (follow me-scenario).
140 De mededeling die Van de Ven aan Eygendaal toeschrijft in zijn rapport van 23 december 2014
komt evenmin terug in het verslag dat Van de Ven van dit gesprek zelf heeft gemaakt en dat hij mij
desgevraagd heeft doen toekomen.
Ook ten aanzien van een ander onderwerp is er een tegenstelling tussen het antwoord dat Van de
Ven aan Eygendaal toeschrijft en het antwoord dat de rechter-commissaris en ik op een soortgelijke
vraag aan Eygendaal rechtstreeks van Eygendaal hebben ontvangen. Het rapport van Van de Ven d.d.
23 september 2014 vermeldt namelijk:
“Is in Nederland ooit een ander algoritme dan “comp128v1” gebruikt?
Voor zover de heer Eygendaal weet is door Nederland, omdat dit in de internationale MOU is
vastgelegd, nooit gebruik gemaakt van enig ander algoritme dan “comp128v1”.”
Eygendaal beantwoordde op 17 februari 2015 de vragen van de rechter-commissaris en mij echter als
volgt (na een uitgebreide toelichting van de rechter-commissaris en mij over Comp128v1 en de functie
die dat algoritme vervult binnen de gsm-beveiligingssystematiek):
“Ben ik NIET mee bekend” (kapitalen in het origineel).
In het verslag dat Van de Ven zelf van dit gesprek met Eygendaal heeft gemaakt, staat ter zake
vermeld: “geen kennis over”.
Nadat ook een tweede antwoordnotitie d.d. 27 februari 2015 van de zijde van Eygendaal geen
opheldering verschafte over de discrepanties die ik ontwaarde tussen de inhoud van het rapport van
Van de Ven d.d. 23 december 2014 enerzijds en de rechtstreekse mededelingen van Eygendaal aan
de RC en mij anderzijds, stelde de rechter-commissaris bij brief van 4 maart 2015 vragen aan Van de
Ven. Die brief had als bijlage een overzicht van ‘discrepanties’ tussen (1) de mededelingen die Van de
Ven aan Eygendaal toeschreef in zijn rapport van 23 december 2014, (2) het door Van de Ven
opgemaakte verslag van het gesprek dat Van de Ven met Eygendaal had gevoerd, en (3) de
antwoorden die de rechter-commissaris rechtstreeks van Eygendaal had verkregen.
Bij e-mail van 17 maart 2015, om 0.53 uur, trachtte Van de Ven, naar ik begrijp, antwoord te geven
op de vragen die de rechter-commissaris hem bij brief van 4 maart 2015 had gesteld.
Na een kritische reactie mijnerzijds bij e-mail van 19 maart 2015, om 11.14 uur, waarin ik aandrong
op een adequate beantwoording van de brief van de rechter-commissaris d.d. 4 maart 2015,
antwoordde Van de Ven bij e-mail van 23 maart 2015, om 0.02 uur. Zijn antwoorden bij deze e-mail
van 23 maart 2015 gaven mij aanleiding tot het schrijven van de brief van 24 maart 2015 met vragen
aan Van de Ven. (Terzijde, in die brief van 24 maart 2015 verwijs ik abusievelijk naar een brief van de
rechter-commissaris van 3 maart 2015, waar ik 4 maart 2015 bedoel). Mijn brief van 24 maart 2015
heeft Van de Ven beantwoord bij brief van 27 april 2015. Daarna ben ik gestopt met communiceren
over dit onderwerp.
Van de Ven heeft de briefwisseling van 24 maart 2015 en van 27 april 2015 gevoegd als bijlage 4 bij
zijn eindrapport d.d. 31 augustus 2015 (p. 134-143, resp. p. 145-151 in het pdf-bestand van het
eindrapport).
Uit beide (lange) brieven heb ik hierboven passages geciteerd. De verklaring die Van de Ven geeft voor
de aan hem voorgehouden discrepanties komt er in essentie op neer dat Van de Ven de antwoorden
van Eygendaal heeft opgeschreven zoals Eygendaal die antwoorden – volgens Van de Ven – heeft
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(3). Het voormalige hoofd security van Libertel

Van de Ven deelt in zijn rapportage d.d. 23 december 2014 tevens mee te hebben
gesproken met het voormalige hoofd security van Libertel, die hem heeft
meegedeeld dat het 1900 Hz-signaal niet door Libertel werd gebruikt. Meer
informatie verschaft Van de Ven zijn lezers niet. Er rijzen nogal wat vragen:
-

Wie is dat (voormalige) hoofd security?

-

Wat heeft Van de Ven hem of haar precies voorgelegd?

-

Welke informatie heeft Van de Ven hem of haar voorafgaand aan zijn of haar
antwoord gegeven?

-

Wat heeft dit voormalige hoofd security vervolgens precies meegedeeld, als hij
of zij überhaupt al iets heeft meegedeeld?

Ik laat deze nogal voor de hand liggende vragen – die m.i. antwoord behoeven
vóórdat aan deze mededeling redelijkerwijze gevolgtrekkingen kunnen worden
verbonden – verder rusten omdat de mededeling van dit voormalige hoofd security
voor de conclusies van het herzieningsonderzoek niet zeer relevant is. Niemand
heeft beweerd dat ‘de’ 1900 Hz-toon een (stuur)signaal is waaraan Libertel (of
enige ander netwerkoperator) toepassing heeft gegeven. Indien 1900 Hz al de
oorspronkelijke frequentie is van het geluidje dat onderwerp is van onderzoek, kan
het (ook) een artefact betreffen. Daarop kom ik terug.

Conclusie over stelling 2 van Van de Ven

De mededeling van Van de Ven omtrent het modemscenario (“scenario 2”) in zijn
rapport van 23 december 2014, namelijk dat “de verklaringen van de diverse
technische mensen (…) dit scenario [ondersteunen]”, is in tegenspraak met de
mededelingen die rechtstreeks van Group 2000 zijn verkregen én met de
mededelingen die rechtstreeks van Eygendaal zijn ontvangen. Uit de eventuele
verklaring van het voormalige hoofd security van Libertel, die volgens Van de Ven
(uitsluitend) zou hebben meegedeeld dat Libertel geen gebruik maakte van een

bedoeld. Van de Ven deed dit naar zijn zeggen om te voorkomen dat de rechter-commissaris en ik het
niet (of verkeerd) zouden begrijpen, c.q. omdat er misverstanden waren gerezen omtrent de
gebruikte terminologie.
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signaal van 1900 Hz, kan evenmin enige ondersteuning voor ‘scenario 2’ worden
gevonden. Kortom, stelling 2 is bij het verifiëren ervan onjuist gebleken.

Belangrijker is wellicht nog wel het volgende. Bij navraag bij de bron (voor zover
bekend) wordt in alle gevallen betwist dat de mededelingen waaruit Van de Ven
steun meent te kunnen putten überhaupt zijn gedaan. Daardoor ontstaat ernstige
twijfel over de vraag of Van de Ven in zijn rapport van 23 december 2014 naar
waarheid heeft gerapporteerd. Tot een gelijke conclusie kwam ik ook reeds
hierboven bij een bespreking van de brieven van Rohde & Schwarz.141

Conclusie over het standpunt van Van de Ven inzake de oorzaak van het
audiofenomeen

Van de Ven is naar eigen zeggen deskundig en zeer ervaren op het terrein van de
detectie en categorisering van modems. Van de Ven’s interpretatie van het
audiofenomeen houdt in dat het audiofenomeen het spoor van het gebruik van een
modem betreft. Van de Ven deelt mede dit spoor als zodanig te hebben herkend.
Bovendien verklaart hij (1) dat de kenmerken van dit spoor overeenkomen met de
kenmerken van de ‘carrier frequency’ van een snel analoog modem, te weten een
modem van de V.34-klasse, en (2) dat hij voor zijn standpunt steun heeft gevonden
in de mededelingen van andere deskundigen.

Aan de juistheid van deze uitlatingen moet om de volgende redenen ernstig worden
getwijfeld:
(1).

In 2004 herkende Van de Ven het spoor bij onderzoek aan onder meer
tapgesprek A-1-1 nog niet als zodanig.

(2).

Zijn herkenning is niet eenduidig.

(3).

De kenmerken van het spoor (het vermeende ‘modemsignaal’) komen niet
overeen met de karakteristieken van een snel analoog modem.

(4).

De door Van de Ven gepresenteerde bevestiging van zijn standpunt door
andere deskundigen stemt niet overeen met mededelingen die bij navraag
rechtstreeks van deze deskundigen zijn verkregen.

141

Zie paragraaf 7.4, onder “ “Scenario 3” ”.
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Het standpunt van Van den Heuvel

Modemsignalen

Van den Heuvel stelt de (vermeende) modemsignalen aan de orde in zijn
hoofdrapport.142 Hij bespreekt en verwerpt diverse argumenten van de zijde van
Van de Ven. Van den Heuvel vertolkt in zijn eindrapport het standpunt dat de
besproken ‘geluidjes’ géén modemsignalen betreffen en sowieso geen aanwijzing
voor manipulatie vormen. Ik citeer Van den Heuvel:
“Deze redenatie [van Van de Ven, D.A.] is inhoudelijk onjuist. Iedereen die wel
eens een bestand via een netwerk heeft verstuurd of ontvangen, weet dat er
geen netwerksignalen in het verstuurde bestand zelf terechtkomen. Bij een
audiobestand is dat evenmin het geval als bij tekst of een afbeelding (fax of
e-mail).”
In een e-mail van 6 augustus 2015 lichtte Van den Heuvel zijn standpunt hierover
op vragen van de raadsvrouw toe. De raadsvrouw vroeg aan Van de Ven én aan
Van den Heuvel bij e-mail van 5 augustus 2015:
“18. Bas van den Heuvel beweerde ooit dat modemtonen niet te horen waren.
Desgevraagd bleef hij bij zijn standpunt. Inmiddels hebben velen ons
bevestigd dat je modemtonen gewoon kunt horen. Uit de tijd dat we zelf een
modem gebruikten, herinneren we ons ook het geluid van een modem. Wat
is zijn huidig standpunt?”143
Op de (onjuiste) veronderstellingen die in deze vraag besloten liggen, kom ik
hieronder bij de bespreking van tegenwerpingen terug. Eerst het antwoord van
Van den Heuvel, bij e-mail van 6 augustus:
“Hier is sprake van een bijna intrigerend misverstand. Een modem werkt als
volgt:
1. De input van een modem is een digitaal bestand of andere vorm van
digitale input (toetsenbord bijvoorbeeld).

142

Van den Heuvel, hoofdrapport d.d. 8 september 2015, p. 27-28.
Vraag van de raadsvrouw aan Van de Ven en Van den Heuvel bij e-mail d.d. 5 augustus 2015 om
11.01 uur, zoals verwoord in de bijlage (pdf) genaamd “nadere vragen over de tapkamer 5-8-2015”.
143
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2. Het zendmodem moduleert de digitale informatie tot een formaat van
modemsignalen die over de telefoonlijn worden verstuurd. Over de
telefoonlijn gaan dus modemsignalen (toontjes etc.) die een vertaling zijn
van de digitale input. Deze signalen zijn goed te horen en werden meestal
hoorbaar gemaakt als verbinding met een netwerk werd opgebouwd, het
bekende ratelen van het modem. Deze bekende modemgeluiden kan je
o.a. hier vinden https://youtu.be/gsNaR6FRuO0
3. Aan de ontvangstzijde demoduleert het ontvangstmodem het
modemsignalen die over de telefoonlijn zijn verstuurd tot de
oorspronkelijke digitale informatie.
De letterlijke tekst uit het Poly Automatiserings Zakboekje:
Met behulp van een modem (samentrekking van modulator en demodulator)
worden computersignalen over de telefoonkanalen verzonden:
 aan de zendkant wordt de digitale bitstroom omgezet in en analoog
signaal door een draaggolf overeenkomstig de bitstroom te moduleren.
 Aan de ontvangst kant wordt het analoge signaal weer omgezet in een
digitale bitstroom door demodulatie van het gemoduleerde signaal.
Onderstaande
afbeelding
met
toelichting
komt
van
http://imgur.com/gallery/5Dq6K2U
(…)
Ik blijf dus bij mijn standpunt dat modemsignalen niet terecht komen in het
digitale bestand dat via het modem is verstuurd, ook niet als dit een
audiobestand betreft. Mocht iemand zich nog in dit onderwerp willen
verdiepen is misschien het OSI model, ook geïntroduceerd in hoofdstuk 4,
(4.3.7 Computernetwerken) een aardige start.
De physical layer is de telefonie infrastructuur met de frequentie van de
modemsignalen. De data link layer (parity check etc.) verzorgt mede het juist
versturen van het digitale gegevens.”
Bespreking van het standpunt van Van den Heuvel I: modemsignalen

Allereerst de vraag of het besproken geluidje de sporen van het gebruik van een
modem belichaamt. Van den Heuvel sluit dat met zoveel woorden uit.
Ik verenig me op dit punt met het oordeel van Van den Heuvel, en ik zal dat
toelichten. Ik acht het uiterst onwaarschijnlijk dat een modem bij gebruik daarvan
aan het daarmee verzonden geluidsbestand signalen toevoegt. In paragraaf 7.5 (bij
de bespreking van het modemscenario) betoogde ik reeds dat de vraag opkomt hoe
het technisch mogelijk is dat een signaal, namelijk de draaggolf waarop wordt
gemoduleerd teneinde een geluidsbestand over een transmissiekanaal (zoals een
telefoonverbinding) te verzenden, gedeeltelijk in dat bestand zelf kan zijn
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terechtgekomen. Immers, de signaaltonen (de gemoduleerde draaggolf)
representeren exact de ‘bytes’ die overgezonden moeten worden van locatie A
naar locatie B. De samengevoegde ‘bytes’ vormen het complete geluidsbestand. De
bytes die verzonden worden op locatie A zijn identiek aan de bytes op locatie B. Er
wordt geen toontje toegevoegd, al is het maar omdat diverse protocollen in
modems dergelijke fouten detecteren.144
Nog korter gezegd en voor zover relevant: een modem transporteert geen geluid,
maar een (elektronisch) geluidsbestand. Daaraan worden onderweg geen geluidjes
toegevoegd door de draaggolf waarmee het bestand wordt getransporteerd.
Overigens is het wel zo dat een modem (als je ernaast staat) geluid maakt, maar
dat is iets anders.
Een voorbeeld om mijn punt duidelijk te maken. Neem een faxapparaat. Een
faxapparaat is een specialistisch modem.145 Daarvan bestaat ook een (snelle
analoge) V.34-versie: de ‘V.34 high-speed fax’.146 Hoe zou de frequentie van de
‘carrier’, of wellicht de toon van een ‘handshake’, in het gefaxte document terecht
kunnen komen?

Het komt mij dus vooralsnog voor dat Van de Ven de boodschap (het bestand) en
de boodschapper (de gemoduleerde draaggolf) verwart, en mijn vragen daarover
bovendien onbeantwoord laat. Van de Ven is wat betreft toelichting nooit verder
gekomen dan een “dat kan!”.147 Van den Heuvel betwist dit echter gemotiveerd,
terwijl ook Van Dreunen en Van Eck, de audiotechnicus van het DPC van de
Landelijke Eenheid van de Nationale Politie, op 12 september 2016 jegens mij
mondeling uitdrukking gaven aan hun zeer ernstige twijfel over het bestaan van de
door Van de Ven geopperde mogelijkheid.

144

Zie over de toepassing van foutendetectie bij datatransport met gebruik van modems:
S.J. Bigelow, J.J. Carr & S. Winder, Understanding Telephone Electronics, Boston: Newnes 2001, p. 294
en p. 296.
De ITU-T produceert standaarden voor ‘error correction’ van datacommunicatie over
telefoonnetwerken. Zie ITU-T recommendations V.41 (1993), V.42 (1996) en V.42bis (1990), met
jaartallen van de toepasselijke versies. V.44 dateert van na de relevante periode.
145 Wikipedia (onderstreping mijnerzijds): “A fax modem enables a computer to transmit and receive
documents as faxes on a telephone line. A fax modem is like a data modem but is designed to transmit
and receive documents to and from a fax machine or another fax modem. Some, but not all, fax
modems do double duty as data modems.”
146 Zie: http://www.gaoresearch.com/V34Fax/V34Fax.php.
147 Gesprek d.d. 14 januari 2015 dat de rechter-commissaris en ik met Van de Ven voerden, bij welke
gelegenheid ik Van de Ven over dit onderwerp vragen stelde teneinde hem ertoe te bewegen zijn
standpunt toe te lichten. Zie ook zijn meest uitgebreide toelichting in antwoord op vraag 2.5 in Van
de Ven’s antwoordbrief van 27 april 2015.
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De ‘gehalveerde’ pilottoon

De vraag rijst uiteraard wat het besproken geluidje dan wél is. Van den Heuvel geeft
hierover de volgende informatie (vetgedrukt in het origineel):
“11.2.3. De trunkpilottoon van 3.825 Hz en de deelfrequenties
Als een telecomkanaal beschikbaar en niet in gebruik is, wordt op dat kanaal
een trunktoon gezet.148 Het betreft een toon met een frequentie van 3.825
Hz. Bij een aantal inkomende gesprekken is een kort stukje van deze toon
waarneembaar in de opname. Omdat het signaal in tijd heel kort is, wordt
soms ook een deeltal van de frequentie geregistreerd bijvoorbeeld 1.910 Hz
of zelfs 955 Hz. De korte duur maakt de frequentienauwkeurigheid minder
groot, zodat gesproken moet worden van de frequentie +/- 10 Hz.”149
Bespreking van het standpunt van Van den Heuvel II: de ‘gehalveerde’ pilottoon

Thans de door Van den Heuvel gepresenteerde verklaring voor het onderwerpelijke
audiofenomeen: het ‘gehalveerde’ restant van een ‘trunktoon’ of pilottoon150 van
3825 Hz.
De pilottoon betreft een toon die ‘op’ een verbinding wordt gezet zolang die
verbinding niet in gebruik is.151 Er bestaat op zichzelf geen enkele twijfel over de
veelvuldige toepassing van tonen met een frequentie van 3825 Hz binnen

148

Voetnoot Van den Heuvel: “Zie hoofdstuk 6 o.a. pagina’s 18, 19, 28 en 32, en op Internet 3825 +
Pilot en 3825 + ITU.”
149 Van den Heuvel, achtergrondrapport, hoofdstuk 11 (“Audio in beeld”), p. 9. Zie ook Van den Heuvel,
achtergrondrapport, hoofdstuk 6, p. 18-19 en zie p. 28: “Auditieve-out-of-band signaling: dit betreft
tonen buiten de spraakverbinding van 300 – 3.600 Hz die nog wel binnen de gealloceerde bandbreedte
(4 kHz) voor de verbinding vallen. In Europa wordt o.a. een toon van 3.825 Hz gebruikt en in de VS een
toon van 3.700 Hz om de beschikbaarheid van een trunk(kanaal) aan te geven.”
150 Toelichting: een ‘pilot’, ‘pilot signal’, ‘pilot tone’, of een ‘pilot trunk’ is een controlesignaal dat
(bijvoorbeeld) over een hoofdverbinding tussen centrales onderling (ook wel ‘trunk’ geheten) kan
worden gestuurd.
Zie Wikipedia: “In telecommunications, a pilot signal is a signal, usually a single frequency, transmitted
over a communications system for supervisory, control, equalization, continuity, synchronization, or
reference purposes.”
151 De spraakverbinding was voorafgaande aan de activering ten behoeve van een telefoongesprek als
zodanig nog niet in gebruik. Een beschikbare, doch ongebruikte telefoonverbinding op een klassiek
telefoonnet voert een beschikbaarheidstoon van 3825 Hz, aldus begrijp ik Van den Heuvel.
Zo ook: J.G. van Bosse & F.U. Devetak, Signaling in Telecommunication Networks, Hoboken: John
Wiley & Sons 2007, p. 91 en 101, alwaar dit ‘supervision signaling’ wordt genoemd: “The supervision
signaling on analog trunks is continuous “tone-on-idle.”” De opmerkingen op p. 91 van dit boek wijzen
uit dat de ‘supervision signaling frequency’ 3825 Hz bedraagt.
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telecommunicatienetwerken.152, 153 Van den Heuvel verwijst ook zelf naar
documentatie daarover.154

Daarmee zijn we er nog niet. Als ik Van den Heuvel goed begrijp is een klein
gedeelte van die pilottoon vanwege een onjuiste afstelling hoorbaar geworden. De
audio (van de pilottoon) is reeds doorgeschakeld naar de tapkamer vóórdat de
verbinding als zodanig daadwerkelijk in gebruik is genomen als onderdeel van een
(onderschept) telefoongesprek.155 In het analoge geluidsmateriaal wordt buiten de

152

Ik werk deze door de verdediging betwiste stelling uit met een onderbouwing in deze en de
volgende voetnoot. De informatie is telkens uit publieke bronnen verkregen. Ik citeer:
J.G. van Bosse & F.U. Devetak, Signaling in Telecommunication Networks, Hoboken: John Wiley & Sons
2007, p. 101: “The supervision signaling on analog trunks is continuous “tone-on-idle.”” De
opmerkingen op p. 91 wijzen uit dat de ‘supervision signaling frequency’ 3825 Hz bedraagt.
R.L. Freeman, Fundamentals of Telecommunications, Hoboken: John Wiley & Sons 2005, p. 152: “The
preferred CCITT out-of-band frequency is 3825 Hz.” (De CCITT heet sedert 1993 officieel de ITU-T).
T. Viswanathan & M. Bhatnagar, Telecommunication Switching Systems and Networks, Delhi: Phi
Learning 2015, p. 392: “In FDM systems incorporating outband signalling, the channel bandwidth is
divided into a speech subchannel and a signalling subchannel using suitable filters. Usually, a single
frequency signalling is used. A 4-wire circuit is used for forward and backward signalling paths and for
full duplex operation. The frequency is chosen to lie approximately midway between two adjacent
channels and the CCITT recommends 3825 Hz.”
153 Ik vond dienaangaande de volgende ITU-documentatie:
(1). ITU-T recommendation G.232 (1993): “Example of reciprocal protection of pilots and outband
signalling. The following three cases may be considered (see Recommendation Q.21 [8]):
- virtual carrier frequency signalling, at level: -3 dBm0;
- 3825-Hz high level: -5 dBm0;
- 3825-Hz low level: -20 dBm0. (…)”
(2). ITU-T recommendation G.792 (1993), ‘Characteristics common to all transmultiplexing systems’,
waaruit ik citeer: “Out-of-band signalling systems using a burst-mode method. The possibility of
such systems is mentioned in Annex A to Recommendation Q.21 and Annex B to
Recommendation G.232. These annexes should be taken into consideration. When a
transmultiplexer is capable of converting such systems, the following applies: Signalling
frequency at the sending point: 3825 Hz ± 4 Hz. (…).”
(3). de lijst die als Supplement 3 (“Information received on national voice-frequency signalling
systems”), november 1988, behoort bij ITU-T recommendation Q.100 over ‘switching and
signalling’. Op die lijst is de toon met een frequentie van 3825 Hz veruit de meest voorkomende.
(4). ITU-T recommendation Q.414 (1993), ‘Specifications of signalling system R2; Line signalling,
analogue version; Signal sender’, waaruit ik citeer: “The nominal value of the signalling
frequency is 3825 Hz. Measured at the sending point, the frequency variation from the nominal
value must not exceed ± 4 Hz.”
154 Zie Van den Heuvel, achtergrondrapport, hoofdstuk 11, p. 9.
155 Ter nadere toelichting het volgende. Een telefoongesprek bestaat logischerwijs uit een tweetal
verbindingen, namelijk
(1). een luisterverbinding van de microfoon van de gebelde naar de luidspreker van de beller, en
(2). een spraakverbinding tussen de microfoon van de beller en de luidspreker van de gebelde.
Tijdens de relevante periode (grofweg voor het jaar 2000) werd het tapgesprek vanuit de interceptieomgeving van de netwerkoperator als een mono-signaal aan de tapkamer aangeboden. Daarbij
werden de spraak- en de luisterverbinding (dus) samengevoegd tot één enkel audiokanaal. Zie
daarover onderdeel 6 van deze conclusie.
Ik begrijp Van den Heuvel bovendien als volgt. Indien de beller of gebelde onder de tap stond, werd
de initiële luisterverbinding doorgeschakeld naar de interceptie-omgeving van de netwerkoperator.
Indien de gebelde onder de tap stond werd bovendien een indicatie van de oproep van de gebelde bij
wijze van ‘LI-ringing’ (zie paragraaf 9.3) naar de interceptie-omgeving gestuurd. Ongeacht wie er
onder de tap stond (de beller of de gebelde), werd zodra de gebelde opnam (1) de spraakverbinding
opgebouwd, en (2) doorgeschakeld naar de interceptie-omgeving.
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frequentieband die normaliter voor telefonie wordt gebruikt, te weten 300 Hz –
3400 Hz,156 ook een 3825 Hz-toon aangetroffen, aldus Van den Heuvel. Tot zover
kan ik het goed volgen.
Hetgeen als geluidje bij aanvang van het tapgesprek valt waar te nemen, is volgens
Van den Heuvel een artefact van die toon ter hoogte van 3825 Hz, namelijk het
geluidje van een deelfrequentie daarvan: de helft van de frequentie van de toon,
dus

(ongeveer)

1912,5 Hz.

Het

ontstaan

daarvan

hangt

samen

met

achtereenvolgens een onvolledige A/D-conversie en D/A-conversie, en de hierbij
toegepaste fouriertransformatie.157 Het fenomeen kan met name optreden bij zeer
korte discontinue signalen, althans zo begrijp ik Van den Heuvel.

De extra verbinding (de spraakverbinding) werd zoals gezegd doorgeleid naar de interceptieomgeving om aldaar te worden samengevoegd met de reeds doorgeschakelde luisterverbinding tot
één enkele (mono) audiostream, die aan de tapkamer werd aangeboden.
Het gaat er in de hoofdtekst dus om dat het audiofenomeen (het geluidje) volgens Van den Heuvel is
ontstaan doordat de doorschakeling naar de interceptie-omgeving (vanwege een onjuiste afstelling)
op een iets eerder moment plaatsvond dan de opbouw van de spraakverbinding.
156 De bandbreedte van het telefoniekanaal is onbetwist. Ik citeer uit Van de Ven, reactie d.d. 8
oktober 2015 op het rapport van Van den Heuvel, p. 5: “Daar komt dan nog bij dat binnen de
telefonienetwerken conform de hiervoor geldende ITU standaarden slechts gewerkt wordt met een
bandbreedte van 0 tot 4 kHz, waarbij de ruimte tussen 300 en 3400Hz is gereserveerd voor de
overdracht van audio en de overblijvende bandbreedte tussen 0-300Hz en 3400-4000Hz gelden als
zogenaamde guardbands.”
Wikipedia (lemma: ‘Spectral efficiency’): “Due to filtering in the telephone exchange, the frequency
range is limited to between 300 hertz and 3,400 hertz, corresponding to a bandwidth of 3,400 − 300 =
3,100 hertz.”
Wikipedia (lemma: ‘Voice frequency’): “In telephony, the usable voice frequency band ranges from
approximately 300 Hz to 3400 Hz. It is for this reason that the ultra low frequency band of the
electromagnetic spectrum between 300 and 3000 Hz is also referred to as voice frequency, being the
electromagnetic energy that represents acoustic energy at baseband. The bandwidth allocated for a
single voice-frequency transmission channel is usually 4 kHz, including guard bands, allowing a
sampling rate of 8 kHz to be used as the basis of the pulse code modulation system used for the digital
PSTN.”
Zie tevens ITU-T recommendations P.310 (1996) en P.342 (1996/2000/2009).
Die hierboven genoemde filters zijn overigens niet potdicht in die zin dat werkelijk alle signalen met
frequenties hoger dan 3400 Hz worden verwijderd. De energie in een frequentieband gaat vanaf
3400 Hz geleidelijk naar de ‘0’. Dat is te zien bij signaalanalyse van tapgesprekken, zo nodig na
correctie voor versnelling (grens: rond 4000 Hz). Juist om die reden bestaan ‘guard bands’, namelijk
om interferentie te vermijden.
Het fenomeen van de bandbreedte van het telefoniekanaal is als volgt zelf te verifiëren. Roep via
‘YouTube’ een controlesignaal op van respectievelijk 3400 Hz, 3600 Hz, 3800 Hz, 4000 Hz en 4200 Hz.
Bel daarna een bekende (met een toereikend gehoor, i.e. met een bovengrens van meer dan
10.000 Hz) en stel hem of haar via de (mobiele) telefoonverbinding bloot aan die controlesignalen.
Stel hem of haar vervolgens telefonisch de vraag of de onderscheidene signalen nog hoorbaar zijn. Ik
heb deze test tweemaal uitgevoerd bij individuen van wie ik de bovengrens van het gehoorbereik heb
vastgesteld (en toereikend bevonden). De bovengrens van het over de verbinding hoorbare spectrum
lag daarbij op 3800 Hz. Signalen van 4000 Hz (en hoger) werden niet meer waargenomen.
157 Zie daarover onderdeel 3.3 van deze conclusie, onder het kopje ‘Signaalanalyse’.
Fouriertransformaties (FFT’s) worden onder meer aangewend bij (1) de conversie van analoge
signalen naar digitale data, (2) bij signaalverwerking (‘digital signal processing’), en (3) bij de
compressie van o.a. geluid.
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Ik heb op diverse manieren gezocht naar bevestiging c.q. weerlegging van deze
mededelingen. Ik trof in het ‘geluidje’ componenten aan van boventonen met een
frequentie ter grootte van veelvouden van (ongeveer) 1900 Hz. Daarover hieronder
meer. Dit betekent volgens mij dat de onvolledige fouriertransformatie (als dat het
is)

moet

hebben

plaatsgehad

ná

de

laatste

transmissie

over

een

telefoonverbinding. Van het restant, 1900 Hz, zijn de boventonen namelijk wél
geregistreerd.

Meer kan ik er niet over zeggen. Ik heb echter aarzelingen over dit laatste onderdeel
van de verklaring die Van den Heuvel geeft voor het ontstaan van het besproken
geluidje. Over de totstandkoming van (veelvouden van) partiële frequenties van
korte tonen, kan ik in de vakliteratuur over A/D-conversies en fouriertransformaties
niets vinden, al konden twee door mij afzonderlijk geraadpleegde fysici een
dergelijk fenomeen ook niet uitsluiten.158
Bovendien zal hieronder blijken dat de (voor versnelling gecorrigeerde) frequentie
van de grondtoon van de ‘modemsignalen’ eerder onder 1900 Hz is gelegen dan
erboven. Indien het door Van den Heuvel geschetste verklarend mechanisme
correspondeert met de werkelijkheid, zou ik meer meetresultaten rond een
centrale waarde van ongeveer 1912,5 Hz verwachten aan de treffen.159 Dat is niet
het geval; nu bevinden de resultaten zich op enige afstand van 1912,5 Hz, en in alle
gevallen eronder.
Ik zal vanwege deze aarzelingen de verklaring die Van den Heuvel voor het
audiofenomeen geeft niet overnemen.160

Samenvatting en vervolg

Ik acht het standpunt van Van de Ven dat het geluidje modemsignalen betreft
hoogst onwaarschijnlijk. Zijn standpunt vindt géén grondslag in, en wordt weerlegd
door informatie over modems. Het is trouwens überhaupt zeer onwaarschijnlijk dat

158

Problematiserend is dat het signaal zich wat betreft frequentie dicht bij de nyquistfrequentie van
het telefoonnet (4 kHz) bevindt, in combinatie met de korte duur van het signaal, zo werd mij
medegedeeld door één van die twee fysici.
159 Tenzij zich in de meetresultaten een systematische meetfout manifesteert. Een dergelijke
meetfout is mij op dit moment (uiteraard) onbekend.
160 Van de Ven toont zich een tegenstander van deze opvatting van Van den Heuvel in: Van de Ven,
reactie d.d. 8 oktober 2015 op het rapport van Van den Heuvel, p. 5.
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sporen (van de frequentie) van een draaggolf in het overgedragen bestand zelf
terecht (kunnen) komen. Bovendien ontbeert het standpunt van Van de Ven steun
van derden. Bij navraag bij Group 2000 en Eygendaal blijken de mededelingen die
rechtstreeks van hen zijn vernomen onverenigbaar met de mededelingen die Van
de Ven in zijn rapport van 23 december 2014 aan hen toeschrijft.

Ik deel Van den Heuvel’s opvatting dat het hier besproken audiofenomeen géén
modemsignalen betreft. Maar wat is het dan wel? Voor het standpunt van Van den
Heuvel dat het audiofenomeen een ‘gehalveerde’ pilottoon behelst, heb ik in
documentatie slechts gedeeltelijk ondersteuning gevonden. Een (pilot)toon van
3825 Hz vindt in telecommunicatienetwerken (inderdaad) in ruime mate
toepassing. Voor de stelling dat een mankerende fouriertransformatie (bij een D/Aconversie) van een zeer kort geluidsignaal het aantreffen van deelfrequenties van
dat signaal of van (partiële) veelvouden daarvan tot gevolg kan hebben, kan ik
echter geen documentatie vinden. Ik draag om die reden dit door Van den Heuvel
geopperde mechanisme niet voor ter verklaring van het hier besproken
audiofenomeen.

Hoe nu verder? Ik heb allereerst andermaal kennis genomen van de standpunten
van Peller en Bek Tek, de twee deskundigen die binnen het bestek van het tCEASonderzoek onder meer de tapgesprekken A-1-1, A-1-3 en A-1-5 hebben
bestudeerd.161 Vervolgens heb ik zelf nog enig onderzoek verricht aan het
besproken geluidje. Van een en ander doe ik hieronder verslag.

161

In de paragrafen 2.2 en 2.3 van deze conclusie heb ik reeds in algemene zin stilgestaan bij het
tCEAS-onderzoek. In paragraaf 2.2 heb ik een schematisch overzicht gegeven van de tapgesprekken
die in opdracht van de tCEAS zijn onderzocht.
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Het standpunt van de tCEAS-deskundigen

Peller

De tCEAS-deskundige Peller heeft zich uitgelaten over het hier besproken geluidje.
In zijn Recordings Examination Report, September-October 2009, p. 13 meldt hij
over gesprek A-1-1 het volgende:
“When “B” answers the call there is a short tone of 1894Hz and 0.184s length.
That tone is connected to the pickup pulse. According to my inquiry, this tone
has no meaning associated with telecom signalling. It could be the result of
an acoustic feedback created in some cheap landline telephone models when
lifting off the handset from its cradle. This would not be seen with a cellular
phone that “picks up” the phone electronically and therefore has soft,
noiseless switching. This phone does not match the claimed distance of the
call being “B”’s mobile phone.”
Peller heeft in gesprek A-1-1 van dit geluidje uiteraard een andere frequentie
gemeten (namelijk 1894 Hz) dan Van de Ven (ongeveer 2110 Hz). Dat is
verklaarbaar. Peller’s tCEAS-onderzoeksmateriaal vertoonde immers na een
geringe correctie weinig tot geen versnelling meer.
Peller maakt van dit duidelijk hoorbare geluidje overigens geen melding ten aanzien
van tapgesprek A-1-5 op p. 26 van zijn rapport, terwijl tapgesprek A-3-18 niet voor
onderzoek aan hem is voorgelegd. Wat betreft de aard en de oorzaak van dit
geluidje, is bij Peller klaarblijkelijk niet de gedachte aan een modem, respectievelijk
(het restant van) een pilottoon opgekomen. Het geluidje past volgens Peller niet bij
een gsm-gesprek, wél bij goedkope vaste telefonie (mogelijk een “acoustic
feedback”).

Peller maakt in zijn rapportage over tapgesprek A-1-3 géén melding van een
soortgelijk signaal op 3/4de of 4/5de van het tapgesprek.

696
Onderdeel 9. Audiofenomenen I

Conclusie inzake 11-02065 H

Bek Tek

Evenmin is bij Bek Tek de gedachte aan een modem, respectievelijk (het restant
van) een pilottoon opgekomen.162 Ook in het aan Bek Tek voorgelegde tCEASgeluidsmateriaal (voor zover relevant: tapgesprekken A-1-1 en A-1-5) is het
‘geluidje’ duidelijk waarneembaar, zowel bij auditieve analyse (oftewel: nauwgezet
luisteren) als bij signaalanalyse.163 Bek Tek zag in het geluidje klaarblijkelijk niks
verontrustends. Ik citeer (bijvoorbeeld over tapgesprek A-1-1), p. 3:
“There are a number of transient events and noise-level changes following
the time recordings and preceding the telephone conversation, which are
probably indicative of recorder stops or starts, system initiations or
terminations, and/or manual connections of disconnections.”
Een dergelijke opmerking heeft Bek Tek in het Laboratory Report ook over
tapgesprek A-1-5 opgenomen.164

Bek Tek maakt in de rapportage over gesprek A-1-3 géén melding van een
soortgelijk signaal op 3/4de of 4/5de van het tapgesprek.

Onderzoek I: onderzoek aan de reeds genoemde tapgesprekken

Inleiding

Het hierboven weergegeven debat bracht mij ertoe het desbetreffende analoge
geluidsmateriaal zelf te onderzoeken. Ik heb daarvoor gebruik gemaakt van Sonic
Visualiser en van Adobe Audition CC.165

162

Zie Bek Tek, Laboratory Report d.d. 14 augustus 2009, p. 3 en p. 6.
Zoals hierboven in paragraaf 3.3 opgemerkt heeft Peller na ontvangst van het tCEASonderzoeksmateriaal aan de tCEAS alsnog gevraagd om het onbewerkte geluidsmateriaal. Dat verzoek
is gehonoreerd. Peller heeft zijn onderzoek uitgevoerd op het hem in tweede instantie toegezonden
geluidsmateriaal (waarover ik niet beschik). Bek Tek heeft niet om dit onbewerkte geluidsmateriaal
gevraagd en het is haar door de tCEAS ook niet ongevraagd toegezonden. Niettemin, het besproken
geluidje is ook in het geluidsmateriaal waarop Bek Tek onderzoek heeft verricht duidelijk hoorbaar en
(bij signaalanalyse) goed zichtbaar.
164 Zie Bek Tek, Laboratory Report d.d. 14 augustus 2009, p. 6.
165 Zie voor een toelichting, paragraaf 3.3.
163
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Waarnemingen I

Ik heb wat betreft het hier besproken audiofenomeen in de eerste plaats onderzoek
gedaan aan de door Van de Ven genoemde tapgesprekken met de dossiernummers
A-3-18, A-1-1 en A-1-5. Bovendien onderzocht ik de eerste twee tapgesprekken op
moederband 3281, spoor 2.166
Zoals ik hierboven al heb opgemerkt, is de locatie van het besproken
audiofenomeen in deze tapgesprekken exact gelijk, namelijk telkens zeer kort
voordat de gebelde persoon opneemt. Op dezelfde locatie is in veel andere
tapgesprekken de reeds genoemde ‘pickup pulse’ waarneembaar, en dat is het
moment waarop de verbinding met het b-nummer tot stand komt.
De gebelde persoon is steeds Baybaşin. Kort na het geluidje is de stem van Baybaşin
hoorbaar, steevast uitsluitend met: “Hello”.

Allereerst heb ik het geluidje zelf onderzocht. Teneinde de originele frequentie(s)
van dat audiofenomeen te achterhalen heb ik op vier manieren getracht de
noodzakelijke correctiefactor voor de versnelling te bepalen,167 namelijk aan de
hand van de volgende vier aanknopingspunten:
(1).

Versnelling I: de duur van de periode tussen twee tonen in de ‘tante Cor’tijdmelding aan het einde van het tapgesprek;

(2).

Versnelling II: de frequenties van de grondtoon, de eerste boventoon en de
derde boventoon van de netspanning, die vrij goed zichtbaar zijn tijdens de
stiltes tussen de beltonen (de ‘off’ in een cadans-cyclus) en kort
voorafgaande aan het audiofenomeen;

(3).

Versnelling III:

de waargenomen tijdsduur van de laatste beltoon

voorafgaande aan het audiofenomeen;
(4).

Versnelling IV: de waargenomen frequentie van de laatste beltoon
voorafgaande aan het audiofenomeen.

De laatste drie aanknopingspunten voor het bepalen van de correctiefactor voor
versnelling bevinden zich dus – gelijk het onderwerpelijke audiofenomeen – aan

166

De eerste twee tapgesprekken van moederband 3281, spoor 2, betreffen telefoongesprekken die
zijn gevoerd op 2 november 1997, en waarvan het einde is gelegen op (volgens ‘tante Cor’) 9.55 uur,
respectievelijk 14.21 uur. Deze gesprekken heb ik reeds aan de orde gesteld in paragraaf 9.1.
167 Zie de inleiding daarover in paragraaf 8.3.
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het begin van het tapgesprek. De desbetreffende meetresultaten zijn daardoor
meer gerelateerd aan de versnelling ter plaatse dan de meetresultaten die worden
bereikt aan de hand van het eerste aanknopingspunt (versnelling I). Dat bevindt
zich immers aan het einde van het tapgesprek (en staat dus in de tijd enigszins op
afstand van het audiofenomeen). Het eerste aanknopingspunt is wat betreft
(tijds)resolutie daarentegen meer betrouwbaar.168

Mijn meetresultaten geef ik weer in het volgende schema (onderliggende data
volgen in de toelichting).

Moederband
3281-2
1e gesprek
2e gesprek
A-3-18
A-1-1
A-1-5

Waargenomen
frequenties
audiofenomeen
2126 – 4274 – 6390
2122 – 4237 – 6368
2105 – 4210 – 6315
2110 – 4226 – 6347
2110 – 4226 – 6325

Versnelling I
tante Cor
12,0%
12,1%
11,6%
10,7%
11,5%

Versnelling II
netspanning
13,0%
13,0%
10,5%
10,5%
10,5%

Versnelling III
duur beltoon
13,0%
13,4%
11,9%
11,1%
11,9%

Versnelling IV
frequentie beltoon
12,1%
12,1%
10,8%
10,8%
10,8%

Toelichting op het schema:
Moederband 3281-2: het geluidsmateriaal is in alle gevallen afkomstig van moederband
3281, spoor 2. De tapgesprekken met codenummer zijn vermeld op de lijst I van verdachte
gesprekken. “1e gesprek” en “2e gesprek” betreffen de eerste twee tapgesprekken van
diezelfde moederband. Van deze gesprekken heb ik hierboven in paragraaf 9.1 (over de
versnelling) al melding gemaakt. Het betreft in alle gevallen analoog geluidsmateriaal dat in
2014 binnen het bestek van het herzieningsonderzoek is gedigitaliseerd.
Waargenomen frequenties: zijn het resultaat van metingen (uitgedrukt in hertz) aan het
besproken audiofenomeen in een spectrumgrafiek gegenereerd in Adobe Audition CC, en
op afwijkingen getoetst in Sonic Visualiser.
Versnelling I: deze is overeenkomstig mijn opmerkingen in paragraaf 8.3 berekend met de
volgende formule:
𝑡

Versnelling I = ( 0 − 1) 𝑥 100%, met ‘t1’: de waargenomen tijdsduur in seconden van de
𝑡1

periode tussen twee tonen in de ‘tante Cor’-melding, en met ‘t0’: de oorspronkelijke
tijdsduur daarvan, die telkens exact tien seconden bedraagt. De waargenomen tijdsduur ‘t1’
is als volgt in een toelichtend schema weergegeven. Versnelling I is daarvan afgeleid en zij
is uitgedrukt in een op tiende procenten afgerond percentage.
Moederband 3281-2

Versnelling I

1e gesprek
2e gesprek
A-3-18
A-1-1
A-1-5

168

12,0%
12,1%
11,6%
10,7%
11,5%

Waargenomen
tijdsduur t1 in sec.
8,931
8,919
8,961
9,036
8,971

Zie daarvoor paragraaf 8.3.
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Versnelling II: deze is berekend aan de hand van de frequenties van de grondtoon, de eerste
boventoon en de derde boventoon van de netspanning (van origine ongeveer 50 Hz, resp.
100 Hz en 200 Hz), waarneembaar in de stille periodes (de ‘off’) in de cadans van de
beltonen, en vlak voorafgaande aan het audiofenomeen, en dit aan de hand van de
volgende formule:
𝑓

Versnelling II = ( 1 − 1) 𝑥 100%, met ‘f1’: waargenomen frequentie in hertz van de derde
𝑓0

boventoon van de netspanning,169 en met ‘f0’: de oorspronkelijke frequentie van de derde
boventoon van de netspanning, waarvoor ik 200 Hz heb aangehouden.
De grondtoon en de eerste boventoon (van origine ongeveer 50 Hz, resp. 100 Hz) heb ik in
het schema hieronder eveneens vermeld, en zij dienen ter verificatie van de meting.
Versnelling II is dus afgeleid van de frequentie van de derde boventoon (afronding niet
nodig). Op basis van de frequentie van de eerste boventoon zou de afleiding van
versnelling II trouwens exact dezelfde resultaten hebben opgeleverd.
Moederband 3281-2
1e gesprek
2e gesprek
A-3-18
A-1-1
A-1-5

Versnelling II
13,0%
13,0%
10,5%
10,5%
10,5%

Waargenomen
frequenties f1 in Hz
56 – 113 – 226
57 – 113 – 226
54 – 110,5 – 221
54 – 110,5 – 221
54 – 110,5 – 221

Versnelling III: deze is overeenkomstig mijn opmerkingen in paragraaf 8.3 berekend met de
volgende formule:
𝑡

Versnelling III = ( 0 − 1) 𝑥 100%, met ‘t1’: de waargenomen tijdsduur in seconden van de
𝑡1

laatste beltoon voorafgaande aan het audiofenomeen, en met ‘t0’: de oorspronkelijke
tijdsduur daarvan, die naar ik heb aangenomen hetzij één volle seconde bedraagt (de eerste
drie tapgesprekken), hetzij 0,6 seconde bedraagt (de twee laatste tapgesprekken). 170
De waargenomen tijdsduur ‘t1’ is als volgt in een toelichtend schema weergegeven.
Versnelling III is daarvan afgeleid en zij is uitgedrukt in een op tiende procenten afgerond
percentage.
Moederband 3281-2
1e gesprek
2e gesprek
A-3-18
A-1-1
A-1-5

Versnelling III
13,0%
13,4%
11,9%
11,1%
11,9%

Duur van de laatste
beltoon in sec.
0,885
0,882
0,894
0,540
0,536

Versnelling IV: deze is berekend aan de hand van de waargenomen frequentie van de
laatste beltoon voorafgaande aan het audiofenomeen, en dit aan de hand van de volgende
formule:
𝑓

Versnelling IV = ( 1 − 1) 𝑥 100%, met ‘f1’: waargenomen frequentie in hertz van de laatste
𝑓0

beltoon, en met ‘f0’: de oorspronkelijke frequentie van de laatste beltoon, waarvan ik heb
aangenomen dat die 425 Hz bedraagt.
De waargenomen frequentie ‘f1’ is als volgt in een toelichtend schema weergegeven.
Versnelling IV is daarvan afgeleid en zij is uitgedrukt in een op tiende procenten afgerond
percentage.

169

Waar ik “110,5” heb vermeld als frequentie van de eerste boventoon van de netspanning, heb ik
het gemiddelde genomen van ‘108’ en ‘113’, aangezien de waargenomen frequentie ergens tussenin
was gelegen. Aan de noodzaak tot middeling is de begrenzing van de frequentieresolutie debet.
170 Op dit signaal met een duur van 0,6 seconde, kom ik hieronder in paragraaf 9.3 terug.
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Moederband 3281-2

Versnelling IV

1e gesprek
2e gesprek
A-3-18
A-1-1
A-1-5

12,1%
12,1%
10,8%
10,8%
10,8%

Waargenomen
frequentie f1 in Hz
474
474
471
471
471

(Einde toelichting op het schema)

Indien ik de grondtoon corrigeer voor versnelling, namelijk met de hoogste en de
laagste correctiefactor, alsmede met het gemiddelde van alle vier weergegeven
correctiefactoren leidt dat tot de volgende resultaten.

Moederband
3281-2

Waargenomen
frequentie grondtoon

1e gesprek
2e gesprek
A-3-18
A-1-1
A-1-5

2126
2122
2105
2110
2110

Frequentie grondtoon
na minimale c.q.
maximale correctie
1881 – 1898
1871 – 1892
1881 – 1904
1899 – 1909
1886 – 1909

Frequentie grondtoon
na gemiddelde
correctie
1889
1884
1893
1905
1898

Evaluatie van de resultaten I

Wat laten de schema’s zien?

(1). De grondtoon

De exacte mate van versnelling is lastig te bepalen. Vier verschillende
aanknopingspunten geven per tapgesprek vier verschillende correctiefactoren,
terwijl daarnaast rekening moet worden gehouden met meetonzekerheden, een
beperkte resolutie en/of toleranties. Daardoor kan ik niet met een hoge mate van
precisie uitspraken doen over de oorspronkelijke frequentie van het
‘modemsignaal’. De oorspronkelijke grondtoon van het audiofenomeen slingert
rond een frequentie van 1900 Hz, eerder eronder dan erboven.171

171

Vanwege het belang van deze vaststelling, heb ik de frequentie van de grondtoon van het
‘modemsignaal’ bepaald in nog drie andere tapgesprekken waarvan het geluidsmateriaal is
geregistreerd op moederband 3281, spoor 2, en gedigitaliseerd in 2014. Tapgesprekken telkens van
november 1997 (tap-lijn X-3). Thans heb ik voor het bepalen van de mate van versnelling aangeknoopt
bij het gemiddelde van de tijdsduur van een cyclus van (1) de ‘tante Cor’-melding in het tapgesprek
dat aan het desbetreffend tapgesprek voorafgaat, en (2) de ‘tante Cor’-melding na afloop van het
tapgesprek.
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De observatie van Peller correspondeert hiermee. Hij vond in het analoge tCEASonderzoeksmateriaal slechts geringe versnellingen, waarvoor hij corrigeerde op
basis van de ‘tante Cor’-melding aan het einde van de tapgesprekken. Over het
‘geluidje’ in A-1-1 rapporteerde hij een frequentie van 1894 Hz.172

(2). Boventonen

De spectrumgrafieken wijzen uit dat het audiofenomeen telkens niet alleen bestaat
uit één specifieke (grond)toon, maar ook uit – naar het zich laat aanzien – de eerste
twee boventonen daarvan. De gecorrigeerde frequenties daarvan bedragen
grofweg 3800 Hz en 5700 Hz.173
Deze informatie is relevant, omdat telefoonverbindingen geen ruimte laten voor
het transport van signalen met frequenties boven de 4000 Hz. Die worden
weggefilterd.174 Dit betekent dat ten minste één factor die heeft bijgedragen aan
het ontstaan van het audiofenomeen moet zijn gelegen na ommekomst van het
laatste transport over een telefoonverbinding. Die laatste verbinding betreft de
ISDN-verbinding tussen de DTI (op een locatie van de netwerkoperator) en de
tapkamer.175

Datum en tijdstip

Frequentie

Tijdsduur 1

Tijdsduur 2

02/11 om 23.01 uur
07/11 om 19.54 uur
10/11 om 19.07 uur

2115
2096
2116

8,959
9,010
8,994

8,957
9,012
8,948

Gemiddelde
Tijdsduur
8,958
9,011
8,971

Versnelling
11,6%
11,0%
11,5%

Frequentie na
correctie
1895
1889
1898

Frequentie betreft de waargenomen frequentie in hertz van de grondtoon van het ‘modemsignaal’ in
het tapgesprek uit de meest linkse kolom.
Tijdsduur 1 betreft de tijdsduur in seconden van een voltooide cyclus van de ‘tante Cor’-melding aan
het einde van het tapgesprek dat in het analoge geluidsmateriaal van moederband 3281, spoor 2,
voorafgaat aan het tapgesprek uit de meest linkse kolom van dit schema.
Tijdsduur 2 betreft de tijdsduur in seconden van een voltooide cyclus van de ‘tante Cor’-melding aan
het einde van het tapgesprek uit de meest linkse kolom van dit schema.
Gemiddelde tijdsduur betreft het gemiddelde van tijdsduur 1 en tijdsduur 2.
Versnelling betreft de mate van versnelling, die is berekend op basis van de gemiddelde tijdsduur
(afgerond percentage). Zie voor de wijze van berekening mijn opmerkingen in paragraaf 8.3.
Frequentie na correctie betreft de frequentie na correctie voor de (onafgeronde) versnelling.
Het resultaat bevestigt mijn bevinding in de hoofdtekst.
172 S. Peller, Recordings Examination Report, September-October 2009, p. 13. Ik vond na correctie op
basis van de gemiddelde versnellingsfactor een frequentie van 1905 Hz. Zie het laatste schema in de
hoofdtekst.
173 Ik heb die correctieresultaten wel berekend, maar hier niet weergegeven in een grafiek.
174 Onbetwist. Voor onderbouwing zie voetnoten hierboven.
175 Zie onderdeel 6.
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Peller, deskundige van de tCEAS (2009), maakte in zijn rapportage zoals gezegd wél
melding van het ‘geluidje’ in tapgesprek A-1-1, zulks met een frequentie van
1894 Hz. Peller rapporteerde echter geen boventonen daarvan.176 Dat was m.i.
voorspelbaar. Naar alle waarschijnlijkheid zijn die boventonen namelijk ook niet
aanwezig in het analoge geluidsmateriaal dat aan Peller door de tCEAS in tweede
instantie ter beschikking is gesteld en dat Peller heeft onderzocht.177 Peller maakte
immers niet zonder reden een uitdrukkelijk voorbehoud.178 Als gevolg van de wijze
waarop het tCEAS-onderzoeksmateriaal tot stand is gekomen, zijn signalen met
frequenties boven 2750 Hz weggefilterd.179

Deze bevindingen hebben implicaties voor een mededeling van Peller over de
oorzaak van het hier besproken audiofenomeen. Peller merkte op (ik herhaal):
“It could be the result of an acoustic feedback created in some cheap landline
telephone models when lifting off the handset from its cradle.”
Peller was niet bekend en kon, zoals gezegd, evenmin bekend zijn met de
aanwezigheid van boventonen van ongeveer 3800 Hz en van ongeveer 5700 Hz. In
de door hem geopperde mogelijkheid (“acoustic feedback”) zou met name de
aangetroffen boventoon van ongeveer 5700 Hz de transmissie over een of meer
telefoonverbindingen naar (uiteindelijk) de tapkamer niet hebben kunnen
overleven.180 Peller’s suggestie kan dus geen verklaring bieden voor het ontstaan
van dit audiofenomeen.

176

S. Peller, Recordings Examination Report, September-October 2009, p. 13.
zoals gezegd, zijn onderzoeksmateriaal zelf geprepareerd op basis van de omvangrijke
geluidsbestanden die hem door de tCEAS op zijn verzoek in tweede instantie ter beschikking zijn
gesteld. Over het aldus door Peller geprepareerde onderzoeksmateriaal beschik ik niet. Ik beschik
daarentegen wél over het geluidsmateriaal dat aan Bek Tek ter beschikking is gesteld. Daarin heb ik
tevergeefs naar de boventonen gezocht. In het geluidsmateriaal van tapgesprek A-1-1 en tapgesprek
A-1-5 trof ik ter plaatse van het ‘geluidje’ de boventonen niet aan.
178 S. Peller, Recordings Examination Report, September-October 2009, p. 3-4.
179 Ter toelichting en voor het leesgemak herhaal ik ten dele een voetnoot uit paragraaf 3.3, in een
subparagraaf genaamd ‘Het tCEAS-materiaal’:
Het tCEAS-materiaal is ‘gesampled’ met een frequentie van 44,1 kHz. Sampling vond plaats bij een
nominale afspeelsnelheid die zich ten opzichte van de nominale opnamesnelheid verhoudt als acht
staat tot één. Als gevolg daarvan resteert na een correctie voor die 8:1-verhouding een ‘sampling rate’
van 44.100/8ste Hz, en dat is ruim 5,5 kHz. Door de noodzakelijke filtering van het achtmaal versnelde
geluidsmateriaal voor (audio)frequenties boven 22,05 kHz (om ‘aliasing’ tegen te gaan), resteerde na
een correctie voor de te hoge nominale afspeelsnelheid bovendien een bovengrens voor de
geregistreerde (audio)frequenties van (slechts) ongeveer 2750 Hz.
Zie voor vakliteratuur mijn verwijzingen in paragraaf 3.3.
180 De bandbreedte van het telefoniekanaal (300 Hz – 3400 Hz) is onbetwist. Zie voor nadere
toelichting een eerdere voetnoot. Zoals daar opgemerkt worden signalen boven 3400 Hz weggefilterd.
Die filters zijn overigens niet potdicht in die zin dat werkelijk alle signalen met frequenties hoger dan
177 Peller heeft,
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(3). Frequenties correleren met de mate van versnelling

In de derde plaats het volgende. Onder de door Van de Ven voorgedragen
hypothese van manipulatie met een instabiele taperecorder (in Turkije) zou er geen
enkele correlatie kunnen bestaan tussen de mate van versnelling enerzijds en de
waargenomen frequenties van de (vermeende) modemsignalen anderzijds. De
door Van de Ven als zodanig aangewezen ‘modemsignalen’ zijn immers niet eerder
aan het bestand toegevoegd dan nadat de versnellingen reeds waren opgetreden.
Kortom, de ‘modemsignalen’ hebben een vaste frequentie, zonder correlatie met
de mate van versnelling, aldus luidt de voorspelling indien de hypothese van Van
de Ven correct is.

Onder de hypothese van authenticiteit, waarin de signalen wel degelijk moeten
worden gecorrigeerd voor versnelling (hetgeen paragraaf 9.1 vrijwel onomstotelijk
uitwijst), zou men daarentegen verwachten dat onderscheidene, doch soortgelijke
signalen pas ná correctie voor versnelling ongeveer gelijke frequenties laten zien.
Kortom, de ‘modemsignalen’ hebben een variabele frequentie, die in een lineair
verband staat met de mate van versnelling, aldus luidt de voorspelling indien de
hypothese van Van den Heuvel (authenticiteit) juist is.

Er springt iets in het oog, en dat laten alle vier de aanknopingspunten voor het
bepalen van de mate van versnelling zien: in dit analoge geluidsmateriaal
(gedigitaliseerd in 2014) worden de eerste twee tapgesprekken, te weten die van
2 november 1997, gekenmerkt door een iets hogere versnelling dan de drie laatste
tapgesprekken, te weten A-3-18, A-1-1 en A-1-5, van 9 en 10 november 1997.
Dienovereenkomstig zijn de waargenomen frequenties van het ‘modemsignaal’ en
van de boventonen hoger.
Met andere woorden, er bestaat wel degelijk een zeer sterke correlatie tussen de
frequenties van het waargenomen ‘modemsignaal’ enerzijds, en de mate van

3400 Hz worden verwijderd. De energie in een frequentieband gaat vanaf 3400 Hz geleidelijk naar de
‘0’. Dat is te zien bij signaalanalyse van tapgesprekken, zo nodig na correctie voor versnelling (grens:
rond 4000 Hz). Bij een door mij uitgevoerde praktijktest met twee proefpersonen bleken signalen van
3800 Hz nog net hoorbaar; signalen van 4000 Hz niet meer.
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versnelling

anderzijds.

Mijn

berekeningen

zijn

weergegeven

in

deze

voetnoten.181, 182
De hypothese van Van de Ven laat zich slecht rijmen met deze bevindingen, terwijl
de hypothese van Van den Heuvel deze uitkomst voorspelt.

181

Het betreft hier zoals gezegd een zeer sterke correlatie (r = 0,91), die ik heb berekend op basis van
cijfermateriaal uit het volgende schema.
3281-2
1e gesprek
2e gesprek
A-3-18
A-1-1
A-1-5

xi
2126
2122
2105
2110
2110

yi
1,12525
1,12650
1,11200
1,10775
1,11175
𝑣

Met xi = waargenomen frequentie, en yi = de gemiddelde versnellingsfactor ( 1) op basis van de vier
𝑣0

in de hoofdtekst genoemde aanknopingspunten voor het bepalen van de mate van versnelling.
182 Een lineair verband mag ook worden verwacht tussen enerzijds de gemeten frequenties van de
grondtoon van het ‘modemsignaal’ in telkens hetzelfde tapgesprek, hier bijvoorbeeld A-1-1, en
anderzijds de verschillende versnellingen bij de onderscheidene digitaliseringen van het analoge
geluidsmateriaal van steeds datzelfde tapgesprek. Thans heb ik voor het bepalen van de mate van
versnelling (voor zover mogelijk) aangeknoopt bij alleen de tijdsduur van de cyclus van de ‘tante Cor’melding direct na afloop van tapgesprek A-1-1.
A-1-1
Frequentie
Tijdsduur
Versnelling
Frequentie na
correctie

Cassettebandjes
2002
1898
+/- 0%
1898

Cassettebandjes
2014
1932
9,857
1,45%
1904

tCEAS
2009
1917
9,922
0,79%
1902

tCEAS 2009
Peller
1,52%
1894

Herzieningsonderzoek
2014
2110
9,036
10,67%
1907

Uher Royal
2016
1933
9,810
1,94%
1896

Frequentie betreft de waargenomen frequentie in hertz van de grondtoon van het ‘modemsignaal’ in
tapgesprek A-1-1 (in het geluidsmateriaal genoemd bovenaan in de kolom).
Tijdsduur betreft (voor zover bekend) de tijdsduur in seconden van de cyclus van de ‘tante Cor’melding aan het einde van tapgesprek A-1-1.
Versnelling betreft de mate van versnelling, die is berekend op basis van de tijdsduur (uitgedrukt in
een enigszins afgerond percentage). Zie voor de wijze van berekening mijn opmerkingen in paragraaf
8.3.
In geval van ‘Cassettebandjes 2002’ heb ik een voorzichtige schatting van de mate van versnelling
gegeven op basis van de frequentie van de beltoon (gemeten: 425 Hz), zie paragraaf 9.1, onderzoek IV.
In geval van ‘tCEAS 2009 Peller’ heb de versnelling berekend op basis van Peller’s vermelding van de
‘proper sampling rate’ (zie paragraaf 8.3 en paragraaf 9.1, onderzoek I).
Frequentie na correctie betreft de frequentie na correctie voor de (onafgeronde) versnelling.
Einde toelichting op het schema.
Wat laat het schema zien? De correlatie tussen xi = (waargenomen) frequentie, en yi = de
𝑣
versnellingsfactor ( 1) is zeer sterk (r = 0,999). Het cijfermateriaal in de kolom ‘tCEAS 2009 Peller’ heb
𝑣0

ik bij het berekenen van de correlatie buiten beschouwing gelaten.
Aangenomen dat de frequentie van de grondtoon van het ‘modemsignaal’ in alle gevallen van origine
identiek is (het betreft immers van origine telkens dezelfde registratie op moederband 3281 van
hetzelfde tapgesprek, namelijk A-1-1), moeten de verschillen in de ‘frequentie na correctie’ (variërend
van 1894 Hz tot 1907 Hz) voor een belangrijk deel worden toegeschreven aan onzekerheden in het
vaststellen van de mate van versnelling ter plekke.
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Waarneming en evaluatie II: tapgesprek A-1-3

Zoals gezegd maakt Van de Ven in zijn rapportage ook melding van een
‘modemsignaal’ in tapgesprek A-1-3, en wel ergens op 3/4de van het tapgesprek.183
Ik heb meermalen en met vijf verschillende ‘signal analysers’ gezocht,184 maar ik
kan dit audiofenomeen in het gehele tapgesprek niet vinden, noch auditief, noch
visueel (met signaalanalyse). Ook Peller en Bek Tek maken er in hun rapportages
over gesprek A-1-3 géén melding van.
Er zijn verderop in het tapgesprek overigens wel geluiden waarneembaar die
volgens mij veel weg hebben van achtergrondgeluiden die afkomstig zijn van een
voorwerp waarmee één van de gespreksdeelnemers bezig is, maar die geluiden
vertonen allerminst gelijkenis met het audiofenomeen dat waarneembaar is bij
aanvang van de tapgesprekken A-3-18, A-1-1 en A-1-5. Ik moet het erop houden
dat dit door Van de Ven in tapgesprek A-1-3 gevonden audiofenomeen in
werkelijkheid niet bestaat.

Waarneming en evaluatie III: meer modemsignalen in tapgesprek A-3-18

Bij e-mail van 20 november 2015 heeft Van de Ven de raadsvrouw laten weten dat
hij in tapgesprek A-3-18 nog vier tonen aantrof die volgens hem “herleidbaar” zijn
tot een V.34-modem, te weten (na een correctie met ongeveer 11,5%)185 tonen van:
1887 Hz, 2138 Hz, 2037 Hz en 2129 Hz. Zoals gezegd ontbreekt iedere toelichting
omtrent die herleiding.

Bij het beluisteren en bekijken van A-3-18 trof ik – behoudens het (vermeende)
‘modemsignaal’ op de plek van de ‘pickup pulse’ – geen tonen aan die ook maar
enige gelijkenis vertonen met dat ‘modemsignaal’. Het heeft er alle schijn van dat
Van de Ven alle (achtergrond)geluiden waarvan bestanddelen maar enigszins in de
183

Zoals gezegd lokaliseert Derksen dit geluidje daarentegen op 4/5de van het tapgesprek A-1-3.
Dat zijn: Sonic Visualiser, Adobe Audition CC, Audacity, Cool Edit en WavePad Sound Editor,
draaiend op een ‘build to order’-computer met de nieuwste krachtige grafische kaarten en
geluidskaarten.
185 Van de Ven maakt in zijn e-mail van 20 november 2015 geen melding van de door hem toegepaste
correctiefactor, noch van de aanknopingspunten voor het bepalen van de correctiefactor. De door
Van de Ven kennelijk toegepaste correctiefactor heb ik berekend door deling van de ongecorrigeerde
frequentie met de door hem berekende gecorrigeerde frequentie. Van de Ven zal een correctiefactor
van ongeveer 11,5% (namelijk 11,48%) hebben aangehouden. Die mate van versnelling is inderdaad
verdedigbaar. Ik vond bij meting van de tijdsduur van de cyclus van de ‘tante Cor’-melding aan het
einde van het tapgesprek A-3-18 een versnelling van 11,58%.
184
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buurt komen van een frequentie van 2000 Hz aanmerkt als modemsignaal. Het is
volstrekt onduidelijk welke de grondslag is voor een ‘herleiding’ als door Van de
Ven bedoeld. Dat de – uitsluitend door Van de Ven – gevonden geluiden kunnen
worden herleid tot een V.34-modem, moeten we dus enkel op zijn gezag
aannemen. Inmiddels is (hoop ik) duidelijk dat ik dat erg onverstandig zou vinden.

Onderzoek II: het beluisteren van ander geluidsmateriaal186

Moederband 3281, spoor 2

Ik heb het analoge geluidsmateriaal dat afkomstig is van moederband 3281,
spoor 2, beluisterd. Dat materiaal betreft tapgesprekken die zijn binnengekomen
over tap-lijn X-3, beginnend met een tapgesprek dat eindigt op 2 november 1997
om 9:55 uur, tot en met een tapgesprek dat eindigt op 12 november 1997 om 15.24
uur. Dat laatste tapgesprek betreft toevallig ook een (uitgaand) referentiegesprek.
Veel geluidsfragmenten van tapgesprekken laten op de plek waar een ‘pickup
pulse’ mocht worden verwacht het onderwerpelijke audiofenomeen horen en zien.
De ene keer is het geluidje wat langer dan de andere keer.
Het geluidje is telkens hoorbaar in die gevallen waarin wordt ingebeld op het
telefoontoestel van Baybaşin, met inbegrip van de gevallen waarin Baybaşin
telefonisch wordt benaderd door Libertel berichtenservice, en dit met de
mededeling dat er “één nieuw bericht” voor hem is, zoals op 5 november 1997, om
20.01 uur, en op 9 november 1997, om 8.39 uur.
In geluidsfragmenten waarin Baybaşin uitbelt, is het geluidje echter niet
waarneembaar, ook niet in die gevallen waarin Baybaşin contact opneemt met
Libertel berichtenservice teneinde zijn nieuwe berichten uit te luisteren, zoals het
geval is op 5 november 1997, rond 20.01 uur, op 9 november 1997 om 8.40 uur, en
op 12 november 1997, om 8.28 uur.
In de tapgesprekken die Baybaşin in de Engelse taal heeft gevoerd met Brian of
Colin, is het geluidje waarneembaar indien Baybaşin wordt ingebeld door een van
hen. Het geluidje ontbreekt ingeval Baybaşin naar een van hen uitbelt, zoals in het

186

Voor de duidelijkheid: het analoge geluidsmateriaal dat in deze subparagraaf wordt besproken
betreft het onderzoeksmateriaal dat ten behoeve van het herzieningsonderzoek in 2014 is
gedigitaliseerd.
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referentiegesprek van 12 november 1997, om 15.24 uur (waarmee het
geluidsmateriaal van de moederband afsluit).187

Moederband 3281, spoor 1

Ik heb bovendien onderzoek gedaan aan het geluidsmateriaal dat is vastgelegd op
spoor 1 van dezelfde moederband, 3281 (eveneens tap-lijn X-3). Dit
geluidsmateriaal gaat (volgens justitie) in de tijd vooraf aan het reeds besproken
geluidsmateriaal van spoor 2. Het analoge geluidsmateriaal van het eerste spoor
laat exact hetzelfde beeld zien als het geluidsmateriaal van het tweede spoor van
diezelfde moederband. Indien wordt ingebeld op het toestel van Baybaşin is het
geluidje waarneembaar vlak voordat Baybaşin opneemt (wederom doet hij dat
steevast met “hello”). Dat geldt ook voor die gevallen waarin hij vanuit Engeland
wordt gebeld door Brian of Colin, doch niet wanneer Baybaşin naar hen uitbelt.
Exemplarisch is het referentiegesprek van 22 oktober 1997, eindigend om 10.49
uur, waarin Baybaşin uitbelt en Colin aan de lijn krijgt.
Een inbellend telefoontje van Libertel berichtenservice laat telkens het geluidje
horen. Zodra Baybaşin uitbelt naar Libertel berichtenservice (om zijn berichten af
te luisteren), blijft het besproken audiofenomeen achterwege.
Ik heb van enkele van de bedoelde geluidjes de frequenties gemeten, en ook wat
dit betreft bevinden zich op het eerste spoor voor zover relevant geen afwijkingen
van de frequentiekarakteristieken van het geluidsmateriaal op het tweede spoor
van diezelfde moederband.188, 189

187 Abusievelijk meent

de raadsvrouw in het vijfde aanvullend herzieningsverzoek d.d. 12 juni 2017, p.
37-38, dat dit referentiegesprek een inkomend telefoongesprek betreft. De Engelse beltonen en het
“Hello?” van Brian, waarna Baybasin antwoordt met “Hello Brian”, laten hierover weinig misverstand
bestaan.
188 Bijvoorbeeld, van het eerste geluidje op spoor 1 (om 0:10.25 uur na aanvang van het
geluidsmateriaal) bedragen de frequenties van de grondtoon en van de eerste en tweede boventonen
na correctie voor versnelling van 9,8%: 1906 Hz, 3812 Hz en 5713 Hz. Om 0:28.50 uur na aanvang van
het geluidsmateriaal bevindt zich een geluidje ter hoogte van 1892 Hz, na correctie voor een
versnelling van 9,7%, etc. Meer steekproeven lieten telkens soortgelijke resultaten zien.
189 Ik maak ten overvloede melding van het volgende. In maart 2017 heb ik alsnog onderzoek verricht
aan het analoge geluidsmateriaal van de moederbanden 3281-1A en 3290, beide eveneens afkomstig
van tap-lijn X-3, zulks (volgens justitie) uit de periode van 31 oktober tot 1 november 1997, resp. van
12 tot 13 november 1997. Mijn waarnemingen omtrent het (vermeende) ‘modemsignaal’ in het
geluidsmateriaal van die tapes stroken volledig met mijn bevindingen omtrent het geluidsmateriaal
van moederband 3281 (beide sporen). Wat betreft ieder inkomend tapgesprek in het geluidsmateriaal
van moederbanden 3281-1A en 3290 is een (vermeend) ‘modemsignaal’ waarneembaar op het
moment dat Baybaşin de telefoon opneemt, doch niet wanneer Baybaşin uitbelt. De eerste twee
‘modemsignalen’ in het geluidsmateriaal van 3290, spoor 2, bedragen ongeveer 2094 Hz, hetgeen na
correctie voor versnelling ongeveer 1907 Hz oplevert. Zie mijn Verslag van onderzoek naar de
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Moederband 3285

Ik heb eveneens het analoge geluidsmateriaal afkomstig van moederband 3285,
bestudeerd. Anders dan het materiaal van moederband 3281, is het
geluidsmateriaal van moederband 3285 geen registratie van geluidsmateriaal dat
binnenkwam over tap-lijn X-3, maar over tap-lijn X-2 (PTT Telecom).
In géén van de tapgesprekken is het besproken geluidje waarneembaar, en dus ook
niet in de betwiste gesprekken die afkomstig zijn van dit spoor van deze
moederband, te weten de tapgesprekken A-1-3 en A-1-4.

Digitaal geluidsmateriaal

In digitaal geluidsmateriaal is door mij in geen geval een geluid(je) waargenomen
dat gelijkenis vertoont met het door Van de Ven als zodanig betitelde
‘modemsignaal’.190 Voor de duidelijkheid: ook niet in geval van (digitale) registraties
van tapgesprekken over tap-lijn X-3, en egaal of het betwist dan wel onbetwist
geluidsmateriaal betreft.

Evaluatie

Deze bevindingen wijzen m.i. niet op enige samenhang met manipulatie, maar
uitsluitend op een samenhang met de analoge registratie van – verdachte én
onbetwiste – inkomende tapgesprekken over tap-lijn X-3. Ik heb daardoor geen
enkele reden om aan te nemen dat het audiofenomeen iets anders behelst dan een
(onschuldig) technisch artefact.

Peller was tijdens zijn onderzoek niet op de hoogte van de consequente
aanwezigheid van het audiofenomeen bij aanvang van de inkomende
tapgesprekken op moederband 3281 (namelijk telkens vlak voordat Baybaşin

magnetische tapes in het herzieningsonderzoek en in het tCEAS-onderzoek, opgemaakt d.d. 7 april
2017.
190 In paragraaf 11.8 bespreek ik echter een audiofenomeen (geluidje) in het digitale geluidsmateriaal
van inkomende tapgesprekken over tap-lijn X-9 dat mogelijkerwijs verwant is aan het thans besproken
(vermeende) ‘modemsignaal’.
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opneemt),191 en van de consequente afwezigheid ervan (1) in de overige
tapgesprekken op moederband 3281, (2) in de tapgesprekken op moederband
3285, én (3) in digitaal geluidsmateriaal. Indien Peller’s al eerder besproken
suggestie (“acoustic feedback”) juist zou zijn, zou je een meer gelijkmatige spreiding
van het onderwerpelijke audiofenomeen over het geluidsmateriaal verwachten aan
te treffen.
Daar komt nog bij dat in het geluidsmateriaal van moederband 3281 diverse
gevallen zijn geregistreerd waarin Baybaşin op zijn toestel wordt ingebeld door
Libertel berichtenservice, en juist – ook – in die gevallen gaat dat gepaard met het
audiofenomeen. Libertel berichtenservice pleegt uitsluitend in te bellen op het
toestel dat het met deze service faciliteert. Dat zou dus een gsm-toestel moeten
zijn, en geen “cheap landline telephone model”.

Samenvattende bespreking van de onderzoeksresultaten

Waarnemingen

Het audiofenomeen dat door Van de Ven als modemsignaal is aangemerkt, betreft
een kort piepje (met een grondtoon van 2100/2110 Hz) dat aan het begin van
inkomende tapgesprekken hoorbaar is, namelijk op het moment dat de verbinding
met het gsm-toestel van Baybaşin tot stand komt en hij zijn toestel ‘opneemt’. Kort
daarop is de stem van Baybaşin hoorbaar (steeds: “Hello”).
Het geluidje is niet alleen hoorbaar in de tapgesprekken met de nummers A-3-18,
A-1-1 en A-1-5; het bevindt zich in het geluidsmateriaal van alle inkomende
tapgesprekken die in de analoge tapkamer zijn ontvangen over tap-lijn X-3.
Daaronder vallen telefonische contacten die onschuldig van aard zijn, zoals het
inbellen door Libertel berichtenservice.
Het audiofenomeen is echter geheel niet aanwezig in tapgesprekken die in de
analoge tapkamer zijn vastgelegd op moederband 3285 (tap-lijn X-2; PTT Telecom).
Datzelfde geldt in het bijzonder ook voor de tapgesprekken met de nummers A-1-

191 Uit mijn onderzoek in maart 2017 blijkt eveneens van een consequente

en exclusieve aanwezigheid
van het (vermeende) ‘modemsignaal’ in het geluidsmateriaal van inkomende tapgesprekken op de
moederbanden 3281-1A en 3290, telkens eveneens afkomstig van tap-lijn X-3 (Libertel). Zie hierover
een voorgaande voetnoot, en zie mijn Verslag van onderzoek naar de magnetische tapes in het
herzieningsonderzoek en in het tCEAS-onderzoek, opgemaakt d.d. 7 april 2017.
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3 en A-1-4, die door de verdediging als verdacht zijn aangemerkt. Het
audiofenomeen is evenmin aanwezig in digitaal geluidsmateriaal, ongeacht of het
door de verdediging als verdacht is bestempeld, of niet.
Het audiofenomeen bevindt zich dus uitsluitend in analoog geluidsmateriaal dat
voor versnelling moet worden gecorrigeerd (zie paragraaf 9.1). Na de benodigde
correctie voor versnelling blijkt de grondfrequentie van het audiofenomeen in de
onderzochte gevallen telkens te liggen binnen zekere marges rond 1900 Hz (eerder
eronder dan erboven). Bovendien konden in al die gevallen boventonen worden
waargenomen met frequenties binnen zekere marges rond 3800 Hz en 5700 Hz.

Interpretaties

Van de Ven heeft betoogd dat dit geluidje het teken is van het gebruik van een snel
analoog modem (van de V.34-klasse); het betreft volgens hem de restanten van (de
frequentie van) de draaggolf. Om meer redenen acht ik dit hoogst onwaarschijnlijk:
(1).

Niet goed valt in te zien hoe de frequentie van de draaggolf als toon hoorbaar
kan worden in het door die draaggolf overgebrachte geluidsbestand.

(2).

Niet goed valt te begrijpen hoe een toon van 2100/2110 Hz – in de visie van
Van de Ven – kan aansluiten bij de ‘carrier frequency’ van een snel analoog
modem. Een zodanige ‘carrier frequency’ komt namelijk überhaupt niet voor
in de ITU-specificaties voor categorieën van snelle analoge modems.

(3).

Snelle analoge modems passen ook al geen draaggolf toe met een frequentie
die correspondeert met de frequentie van het audiofenomeen ná de
noodzakelijke correctie voor de versnelling van het analoge geluidsmateriaal,
ook niet als rekening wordt gehouden met toleranties in de frequentie van
de draaggolf, alsmede met meetonzekerheden en onzekerheden omtrent de
factor die benodigd is om te corrigeren voor de versnelling.

(4).

Ten slotte stemt de door Van de Ven gepresenteerde bevestiging van zijn
standpunt door (een) andere deskundige(n) niet overeen met mededelingen
die rechtstreeks van deze andere deskundige(n) zijn verkregen.

Voor het standpunt van Van den Heuvel, die in het hier besproken audiofenomeen
géén aanwijzing voor manipulatie ziet, kan ik voor een belangrijk deel bevestiging
vinden. Op de gronden als hiervoor weergegeven, onderschrijf ik de opvatting van
Van den Heuvel dat het audiofenomeen geen spoor van het gebruik van een
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modem betreft. Het is (ook) volgens Van den Heuvel hoogst onwaarschijnlijk dat
het ‘handshake’-signaal of de frequentie van de draaggolf in het getransporteerde
geluidsbestand terechtkomt.
De pilottoon van 3825 Hz, waarnaar Van den Heuvel ter verklaring van het
audiofenomeen verwijst, is inderdaad ruim gedocumenteerd.
Ik kan echter geen steun vinden voor de mogelijkheid dat de toon van ongeveer
1900 Hz het resultaat is van een onvolledige fouriertransformatie van die toon van
3825 Hz (in bijvoorbeeld de apparatuur van de tapkamer).

Op de vraag wat dan wél de werkelijke aard is van het audiofenomeen, heb ik nog
geen bevredigend antwoord. Ik zie echter geen aanwijzingen voor een verband met
manipulatie. Waarom zou het toontje kunnen worden waargenomen in het
geluidsmateriaal van alle, ook onverdachte, inkomende tapgesprekken die in de
analoge tapkamer zijn ontvangen over tap-lijn X-3, terwijl het toontje afwezig is
ingeval Baybaşin uitbelt? Waarom zou het geluidje afwezig zijn in geluidsmateriaal
afkomstig van moederband 3285 (tap-lijn X-2), alsook geheel afwezig in digitaal
geluidsmateriaal? Vooralsnog zie ik geen aanleiding om te menen dat het
audiofenomeen iets anders behelst dan een (onschuldig) technisch artefact dat
uitsluitend verband houdt met de analoge registratie van inkomende
tapgesprekken die binnenkwamen over tap-lijn X-3, met inbegrip van onverdachte
telefonische contacten.

Peller heeft het audiofenomeen beschreven in zijn rapportage omtrent tapgesprek
A-1-1. Peller schetste een mogelijke oorzaak van het geluidje:
“It could be the result of an acoustic feedback created in some cheap landline
telephone models when lifting off the handset from its cradle.”
Ik ga aan deze mogelijkheid voorbij. Peller was tijdens zijn onderzoek niet op de
hoogte van de consequente en exclusieve aanwezigheid van het geluidje in de
registratie van inkomende tapgesprekken over tap-lijn X-3 (met inbegrip van
berichten van Libertel berichtenservice), en van de consequente afwezigheid ervan
in alle tapgesprekken over tap-lijn X-2, alsook in al het digitale geluidsmateriaal.
Peller was niet bekend, en kon evenmin bekend zijn met de aanwezigheid van
boventonen in het geluidje. In de door hem geopperde mogelijkheid (‘acoustic
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feedback’) zou de boventoon van ongeveer 5700 Hz de transmissie over een of
meer telefoonverbindingen naar (uiteindelijk) de tapkamer niet hebben kunnen
doorstaan. Peller’s suggestie kan dus geen verklaring bieden voor het ontstaan van
dit audiofenomeen.

Aangezien het hier besproken geluidje het meest waarschijnlijk slechts een
technisch artefact betreft, en in elk geval geen teken van het gebruik van een snel
analoog modem, kan het audiofenomeen als zodanig niet discrimineren tussen de
hypothese van manipulatie en de hypothese van authenticiteit. Het is dus géén
aanwijzing voor manipulatie.

Tegenwerpingen
Enkele tegenwerpingen passeren de revue. Hierin ligt zo nu en dan een element
van herhaling besloten. Tegenwerpingen worden cursief weergegeven, ongeacht of
het citaten betreft (citaten wél tussen aanhalingstekens).

De raadsvrouw:
“Het zijn ook met name deze gesprekken waarop de deskundige Van de Ven
zich in zijn signaal-analytisch onderzoek naar mogelijke anomalieën heeft
gericht. Hij vond op voor het bewijs gebruikte gesprekken signalen van een
V34 modem, welke daar niet thuis horen.”192
Respons (telkens mijnerzijds). Van de Ven heeft als enige van alle ooit in deze zaak
geraadpleegde deskundigen het hier besproken audiofenomeen aangemerkt als
‘modemsignaal’. Het is hoogst onwaarschijnlijk dat het desbetreffende ‘geluidje’
werkelijk afkomstig is van een modem, en wel om de volgende redenen:
(1).

Het blijft nog steeds een open vraag hoe het (volgens Van de Ven) technisch
mogelijk is dat van een snel analoog modem de ‘carrier frequency’ hoorbaar
kan worden in het met dat modem verzonden geluidsbestand.

192

Tweede aanvulling op het herzieningsverzoek d.d. 1 februari 2016, p. 38.
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(2).

De argumenten van Van de Ven keren zich tegen hem. Het geluidje bevat ná
correctie voor versnelling géén frequenties die ongeveer gelijk zijn aan die
van de ‘carriers’ van de snelle analoge modems uit de relevante periode.

(3).

Het geluidje bevat vóór correctie voor versnelling evenmin frequenties die
gelijk zijn aan die van de carriers van een snelle analoge modem. Een toon
van 2100 Hz is (anders dan Van de Ven wil doen geloven) überhaupt geen
‘carrier frequency’ van welke in aanmerking komende modem-categorie dan
ook.

(4).

Ten slotte vinden Van de Ven’s mededelingen omtrent de steun die hij ter
zake van andere deskundigen zou hebben ontvangen bij navraag geen
bevestiging van deze deskundigen; integendeel, de mededelingen die
rechtstreeks van deze deskundigen zijn verkregen staan haaks op de
mededelingen van Van de Ven.

De raadsvrouw:
“In drie analoog opgenomen gesprekken zijn modemsignalen aangetroffen,
die onverklaarbaar zijn voor rechtstreeks in Nederland afgeluisterde
tapgesprekken. De deskundige Van de Ven is er zeker van te maken te hebben
met (gedeelten van) modemsignalen uit de V34 serie. Hij heeft deze conclusie
onderbouwd met ITU-specificaties, als ook verwijzingen naar andere
ervaringsdeskundigen. De deskundige Van den Heuvel heeft ondanks vele
pogingen geen valabele alternatieve verklaring kunnen vinden voor de
gemeten signalen met deze hoge tonen.”193
Respons. In werkelijkheid is in geen van de (analoog opgenomen) tapgesprekken
een modemsignaal aangetroffen. De onderbouwing van de conclusie van Van de
Ven met verwijzingen naar ITU-specificaties snijdt geen hout. Zijn verwijzingen naar
de mededelingen van andere “ervaringsdeskundigen” blijken bij navraag bij die
ervaringsdeskundigen te worden weersproken.
Ik kan de juistheid van de alternatieve verklaring van Van den Heuvel daarentegen
niet uitsluiten, maar ook niet bevestigen. Kortom, mij is de oorzaak van het geluidje
vooralsnog onbekend. Dat brengt echter niet vanzelfsprekend mee dat het geluidje
een teken van manipulatie is. Onbekendheid met een oorzaak is nog geen bewijs
van (kwade) intentie.

193

Tweede aanvulling op het herzieningsverzoek d.d. 1 februari 2016, p. 121.
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De raadsvrouw (ik herhaal, thans met mijn commentaar):
“Bas van den Heuvel beweerde ooit dat modemtonen niet te horen waren.
Desgevraagd bleef hij bij zijn standpunt. Inmiddels hebben velen ons
bevestigd dat je modemtonen gewoon kunt horen. Uit de tijd dat we zelf een
modem gebruikten, herinneren we ons ook het geluid van een modem.”194
Respons. Het gaat er in dit herzieningsonderzoek niet om of modems gebruik
maken van tonen die binnen het bereik van het menselijk gehoor vallen. Dat
modems dat doen, is namelijk onbetwist wél het geval. Van den Heuvel heeft nooit
anders beweerd, en zijn standpunt wordt hier door de raadsvrouw dan ook onjuist
weergegeven.
Modems maken geluid dat hoorbaar is als je ernaast staat. Oude (‘akoestische’)
modems pasten bijvoorbeeld géén ‘carrier frequency’ toe, maar verzonden over de
telefoonverbinding ‘0’en en ‘1’en die in hoorbare tonen waren gecodeerd. Zie ter
illustratie het modem van de V.23-categorie, voor snelheden van 600,
respectievelijk 1200 baud.195, 196 Voor het ‘upward channel’ golden voor de
codering van een ‘1’: signaaltonen van 1300 Hz, en voor de codering van een ‘0':
signaaltonen van 1700 Hz en 2100 Hz (voor snelheden van 600 baud, respectievelijk
1200 baud), met toleranties van maximaal 16 Hz bij het ontvangstmodem. Voor het
‘backward channel’ (snelheid: 75 baud) werden tonen van 390 Hz en 450 Hz
gebruikt.
Ook meer moderne snelle analoge modems maken gebruik van signaaltonen met
frequenties die de gemiddelde menselijke gehoordrempel niet overschrijden. Zie
onder meer de hierboven besproken ‘carrier frequencies’ en de ‘answer tone’
(2100 Hz) van snelle analoge modems.197
194

Vraag nr. 18 van de raadsvrouw aan Van de Ven en Van den Heuvel bij e-mail d.d. 5 augustus 2015
om 11.01 uur, verwoord in de bijlage (pdf) genaamd: “nadere vragen over de tapkamer 5-8-2015”.
195 Zie ITU-T recommendation V.23 (1993). V.23 betreft dus géén snel analoog modem.
196 Over ‘Baud’ meldt Wikipedia het volgende: “Baud is een eenheid die het aantal signaalwisselingen
ofwel symbolen per seconde op een datatransmissiekanaal, of meer algemeen, op een
informatieverbinding aangeeft. (…). Baud wordt vaak onterecht als synoniem gezien van bits per
seconde. De uitspraak dat men een modem van 56k baud heeft is daarom niet correct: 56k is de bitrate
die wordt bereikt door een 7 bits-symbool met 8000 symbolen per seconde te verzenden.”
197 Zie (hoor) de volgende website: http://goughlui.com/legacy/soundofmodems/.
Voor een toelichting op het begrip ‘answer tone’ herhaal ik een vorige voetnoot ten dele. Wikipedia
(met animatie): “Answer tone is a feature of wireline modems. The answer tone is the first signal sent
by the answering modem after the billing delay. In its most basic form, it is a single continuous tone
with a frequency of 2100 Hz (or 2225 Hz for Bell modes). It is the tone heard by the caller after dialing
the number.”
Zie hierover ITU-T recommendation V.25 (1996).
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Waar het in dit onderzoek echter wél om gaat is de vraag of de (hoorbare) tonen
van een draaggolf terecht kunnen komen in het overgedragen geluidsbestand zelf.
Van den Heuvel betwist dat, en ik sluit mij om inhoudelijke redenen bij hem aan.
Van de Ven:
“Geheel tegen dat wat er tot nu toe in de gevoerde correspondentie binnen
de begeleidingscommissie (uitspraken van de heer Van den Heuvel) wordt
beweerd in, is een signaal van een modem wel duidelijk hoorbaar en is het
ook langs elektronische weg zichtbaar te maken.”198
Respons. Gelijk in de voorgaande mededeling van de raadsvrouw wordt door Van
de Ven het standpunt van Van den Heuvel onjuist weergegeven en wordt
bovendien een irrelevante uitspraak gedaan. Onbetwist is het geluid van een
akoestisch modem hoorbaar, en dus bij signaalanalyse zichtbaar te maken. Dat
geldt ook voor het geluid van meer moderne, snelle analoge modems. Waar het
evenwel om gaat is of “het signaal” van een modem (ik neem aan dat Van de Ven
ook hier de frequentie van de draaggolf bedoelt) hoorbaar kan worden in het
overgeseinde bestand. Van de Ven heeft nimmer een poging ondernomen om een
bevestigend antwoord op die vraag te staven, ook niet in zijn onderzoeksrapport
over modems.199
Van de Ven:
“Deze correctie zou tot gevolg hebben dat het waargenomen signaal
(2110Hz) teruggebracht naar 1900Hz, dit zou echter ook tot gevolg hebben
dat de waargenomen stemmen en andere besturingssignalen met een factor
van ongeveer 10% gecorrigeerd worden en hierdoor heel anders zouden

Zie bovendien de website http://what-when-how.com/voip/fax-and-modem-tones-basics-voip/:
“The CED is the called tone, which is also called the answering tone (ANS). The tone is a continuous
tone signal of 2100 ± 15 Hz for a duration of 2.6 to 4 seconds [URL (Audiocodes-fax), URL (Sage-fax),
ITU-T-G.168 (2004)]. On receiving a CNG tone, the answering fax machine responds in 1.8 to 2.5
seconds after recognizing the CNG. The CED is used as a voice and fax call discriminator. The plain 2100
Hz tone is meant to disable echo suppressors on international trunk connections. It may include 180°
phase reversals at intervals of 450 ms to disable network echo cancellers. It may also be amplitude
modulated by a 15 Hz signal to indicate ITU-T V.8 capability.”
198 Van de Ven, onderzoeksrapport “Metingen tapgesprekken afkomstig van analoge banden
behorend bij de zaak “Baybaşin”” d.d. 1 augustus 2015, p. 5. Dit rapport is gevoegd als bijlage 6 bij
Van de Ven, eindrapport d.d. 31 augustus 2015, zie p. 231 van het pdf-bestand van het eindrapport.
199 Van de Ven, onderzoeksrapport “Modems” d.d. 1 augustus 2015, gevoegd als bijlage 7 bij Van de
Ven, eindrapport d.d. 31 augustus 2015, p. 283-305 van het pdf-bestand van het eindrapport.
Terzijde, dit rapport is voor het allergrootste deel letterlijk overgeschreven van op internet
toegankelijke bronnen, zonder deugdelijke bronvermelding en/of toepassing van citatieregels.
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moeten gaan klinken en dus zeker niet meer aan de stem van bijv. Baybaşin
gerelateerd zouden kunnen worden.”200
Respons pas na een tweede citaat van Van de Ven:
“2110 Hz en 1900 Hz frequentie
De (bel)tonen (signalen) van 2110 Hz en 1900 Hz kunnen niet worden
gecorrigeerd omdat bij een correctie vanwege de versnelling en/of vanwege
de vertraging de stemmen van de bellende personen (waaronder de
afgetapte) zouden veranderen in de hoogte cq. in de laagte. Dit is niet
waargenomen. Deze frequenties (2110 Hz en 1900 Hz) zitten in de range van
een modem.”201
Respons. Paragraaf 9.1 wijst vrijwel onomstotelijk uit dat de frequenties van de hier
besproken geluidjes moeten worden gecorrigeerd voor de versnelling van het
analoge geluidsmateriaal. Ook na correctie voor versnelling klinken de stemmen
van de gespreksdeelnemers zonder meer ‘natuurlijk’; sterker nog: naar mijn idee
méér natuurlijk dan bij een (ongecorrigeerde) versnelling van ongeveer 10%.
Dat de frequenties van 2110 Hz en 1900 Hz in de ‘range van een modem’ vallen,
hangt geheel af van de definitie van de door Van de Ven geïntroduceerde term
‘range van een modem’. De frequenties passen in elk geval niet bij die van de
‘carriers’ van de modems waarnaar Van de Ven verwijst, ook niet als rekening wordt
gehouden met toleranties. De ITU-modem-specificaties ondersteunen Van de Ven
dus juist niet.

Van de Ven over gesprek A-1-3:
“In het gesprek op 26.56 — 27.06 wordt een toon waargenomen met een
frequentie van 704 Hz.
 Deze toon hoort daar duidelijk niet te zitten. Het is een “handshakesignaal” voor klassieke modems dat zich vóór het begin van de
communicatie behoort te manifesteren.
 De frequentie van de toon is te hoog.”202
200

Van de Ven, e-mail van 17 maart 2015, om 0.53 uur, in reactie op een brief van de rechtercommissaris d.d. 4 maart 2015.
201 Van de Ven, Signaal-analytisch onderzoek aan tapgesprekken afkomstig van analoge banden
behorend bij de zaak “Baybaşin”, d.d. 5 december 2014, gevoegd als bijlage 2 bij Van de Ven,
eindrapport d.d. 31 augustus 2015, p. 15. Soortgelijke opmerkingen op p. 26 en p. 30 van datzelfde
rapport d.d. 5 december 2014.
202 Van de Ven, Signaal-analytisch onderzoek aan tapgesprekken afkomstig van analoge banden
behorend bij de zaak “Baybaşin”, d.d. 5 december 2014, gevoegd als bijlage 2 bij Van de Ven,
eindrapport d.d. 31 augustus 2015, p. 41.
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Respons. In tapgesprek A-1-3 bevindt zich géén geluidje dat gelijkenis vertoont met
de vermeende ‘modemsignalen’. De in dat gesprek wél aanwezige ‘geluidjes’
kunnen worden verklaard én klinken als achtergrondgeluiden.
Derksen & Grünwald:
“Het rapport van 30 juli 2014 meldt ook een signaal samengesteld uit 1600 Hz
en 2100 Hz. Dit samengesteld signaal wordt ook in het rapport van 31
augustus 2014 vermeld. Het zijn geenszins signalen die binnen het
telecommunicatiedomein passen.
Het 2100 Hz signaal zit in de modem-range. Het is onduidelijk of dat
gecorrigeerd moet worden. Wanneer het modem het laatste transportmiddel
is van de tap, en de versnelling al is opgelopen, moet dat juist niet.
(…).
De 2110 Hz zou op gebruik van een modem kunnen wijzen.”203
Respons. De enige deskundige die beweert dat het hier besproken geluidje een
‘modemsignaal’ betreft is Van de Ven. Op die conclusie valt dermate veel af te
dingen dat ik het hoogst onwaarschijnlijk acht dat het audiofenomeen werkelijk
afkomstig is van een modem. Derksen & Grünwald hebben het begrip ‘modemrange’ kritiekloos overgenomen van Van de Ven.

Derksen & Grünwald:
“Wanneer 2110 niet gecorrigeerd zou behoeven te worden — en die optie
laat Van de Heuvel zonder enige vorm van argumentatie niet open — , is die
2110 Hz een teken van een modem, die ook niet in het hof-scenario past.”204
Respons. Er zijn geen serieus te nemen aanwijzingen dat het geluidje van
(ongecorrigeerd) 2110 Hz afkomstig is van een modem. Geen enkele ‘carrier
frequency’ van een snel analoog modem komt ook maar in de buurt van 2100 Hz.
Dat is eenvoudig te verifiëren, maar dat hebben Derksen & Grünwald kennelijk niet

203

Derksen & Grünwald, Analyse van de metingen van Van de Ven vanuit twee scenario’s d.d. 7
oktober 2014, p. 29 en p. 30. Derksen bespreekt hier tapgesprek A-1-3. Voor tapgesprekken A-1-1 en
A-1-5 komt Derksen tot soortgelijke beschouwingen. Zie p. 39, 45.
204 Derksen & Grünwald, Appendix naar aanleiding van het rapport van 30 september 2014 van de
heren Van de Heuvel en Van de Ven, d.d. 7 oktober 2014, p. 12.
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nodig geacht. Die frequentie moet overigens wél voor versnelling gecorrigeerd
worden, zoals paragaaf 9.1 uitwijst.

Derksen & Grünwald:
“In het kort, te oordelen naar de anomale signalen en frequenties zijn
gesprekken #3 en #1 [A-1-4 en A-1-1, D.A.] zwaar gehavend. In beide
gesprekken zijn halverwege signalen van het begin van een nieuw gesprek.
Ook in gesprek #2 [A-1-3, D.A.] is zo’n indicatie van een nieuw gesprek, 1900
als mode change, — tenzij we kiezen voor 2110 als teken voor het gebruik
van een modem hetgeen ook haaks staat op het hof-scenario.”205
Respons. Ik herhaal. Er zijn geen “halverwege signalen van het begin van een nieuw
gesprek” te vinden, en het 2110 Hz-signaal is geen modemsignaal.

Derksen & Grünwald:
“De aanwezigheid van een signaal met frequentie van 2110 Hz. Dat is het
signaal voor het gebruik van een modem. Het gesprek zou dus niet
rechtstreeks opgenomen zijn. Volgens Van de Heuvel moeten we de 2110 Hz
eerst corrigeren tot 1900 Hz, en als zodanig is het, volgens hem, een signaal
dat door Libertel wordt meegezonden als teken van ‘mode change’: er ‘wordt
overgeschakeld naar het echte gesprek’. Evenwel, we weten helemaal niet of
we de 2110 eerst moeten corrigeren. Van de Heuvel verwijdert een anomale
frequentie zonder enige vorm van argumentatie.
Overigens helpt deze manoeuvre niet. In gesprek #2 [A-1-3, D.A.] verschijnt
een (ongecorrigeerde) 2110 Hz midden in een gesprek. Wanneer we die
2110 Hz moeten corrigeren tot 1900 Hz, en wanneer dit een signaal van
overschakeling naar een echt gesprek is, is die 2110 Hz / 1900 Hz in gesprek
#2 een aanwijzing van het begin van een tweede gesprek.”206
Respons. Ongeacht de verklaringen die Van den Heuvel geeft voor het vermeende
‘modemsignaal’ is er geen enkele serieus te nemen aanwijzing dat het signaal ter
hoogte van 2110 Hz c.q. 1900 Hz afkomstig is van een modem. In gesprek A-1-3 is
sowieso al geen dergelijk signaal aangetroffen.

205

Derksen & Grünwald, Appendix naar aanleiding van het rapport van 30 september 2014 van de
heren Van de Heuvel en Van de Ven, d.d. 7 oktober 2014, p. 12 (onderaan). Zie voor ditzelfde
argument ook: Derksen, Stand van zaken III, deel II, Van den Heuvels argumenten waarom aperte
anomalieën in de A-1-gesprekken geen anomalieën zijn, d.d. 25 oktober 2015, p. 15 en 16.
206 Derksen & Grünwald - Appendix nummer 2, d.d. 27 oktober 2014, p. 17. Zie ook p. 18.
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Derksen & Grünwald:
“Bedenk dat, wanneer het gesprek met een modem naar de Nederlandse
tapkamer wordt verstuurd, een correctie voor vertraging of versnelling niet
meer nodig is. Het signaal van het modem blijft onveranderd. De verandering
van snelheid, zo die er is, heeft al eerder plaats gevonden. De gemeten 2114
is dan de oorspronkelijke frequentie. Dit is vergelijkbaar met de gemeten
lichtnetfrequentie van 50 Hz. Ook dit is waarschijnlijk een restant van de
recente heropname met de UHER 2000 [bedoeld zal zijn: Uher 6000, D.A.],
lang nadat de versnelling/vertraging was veroorzaakt.
De modem-hypothese krijgt indirecte steun van rechercheur Jeroense die
vertelde dat gesprekken per computer binnenkwamen. Bij analogie mogen
we aannemen dat voor de digitale tijd de gesprekken per modem
binnenkwamen.207
Het is natuurlijk mogelijk dat het oorspronkelijke signaal een frequentie rond
de 1900 Hz had. In dat geval behoeft die 1900 Hz nog steeds verklaring. Waar
komt die frequentie vandaan die niet binnen de reguliere telecommunicatie
voorkomt? Van den Heuvel heeft al verschillende (niet beargumenteerde)
gissingen gedaan die inmiddels alle zijn weerlegd.”208
Respons. Paragraaf 9.1 wijst vrijwel onomstotelijk uit dat het analoge
geluidsmateriaal in zijn geheel moeten worden gecorrigeerd voor de versnelling.
Het hier besproken audiofenomeen, dat wil zeggen: de geluidjes van – na correctie
voor versnelling – rond de 1900 Hz, betreft zeer vermoedelijk een technisch
artefact dat geen verband houdt met manipulatie, althans zijn daarvoor geen
aanwijzingen.

Derksen & Grünwald:

207

Die ‘analogie’ is hier op zichzelf overbodig. Jeroense heeft ten overstaan van de rechtercommissaris verklaard dat hij in enig opsporingsonderzoek vanuit het buitenland over een
modemverbinding WAV-bestanden ontving bevattende geluidsmateriaal van tapgesprekken. In een
voetnoot hierboven heb ik Jeroense ter zake geciteerd. Jeroense betwist overigens dat dit de
Baybaşin-strafzaak betrof.
208 Derksen & Grünwald, De stand van zaken II: de A-1 gesprekken, een overzicht in termen van
likelihoods gebaseerd op de metingen onder leiding van mr. Aben, de Aben-metingen, d.d. 30
augustus 2015, p. 29.
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“Conclusie: een verklaring van de 2110 Hz in termen van 1900 Hz, als de
gecorrigeerde waarde van 2110 Hz, kan dus niet in zijn algemeenheid correct
zijn, In gesprek #2 is 1900 Hz niet de gecorrigeerde waarde van 2110 Hz.”209
Respons. Met “gesprek #2” bedoelen Derksen & Grünwald tapgesprek A-1-3. Dat
tapgesprek is afkomstig van moederband 3285, spoor 1, en het is in het analoge
geluidsmateriaal van deze herzieningszaak ongeveer 6,6% versneld.210 De
redenering van Derksen & Grünwald houdt in dat een frequentie van 2110 Hz, bij
correctie voor een versnelling van 6,6% niet valt te herleiden tot een frequentie van
ongeveer 1900 Hz.211 Dat is op zichzelf juist, maar de redenering van Derksen &
Grünwald veronderstelt dat er in tapgesprek A-1-3 daadwerkelijk een signaal is
aangetroffen dat gelijkenis vertoont met de ‘modemsignalen’ aan het begin van
(onder meer) A-3-18, A-1-1 en A-1-5. Die veronderstelling is onjuist.

Derksen & Grünwald:
“Deskundige Van de Ven heeft altijd verteld dat 2110 Hz het signaal van een
modem was. Ofschoon hij deskundige op dit gebied is, is het, bij onenigheid,
wenselijk dat hij nog weer andere deskundigen raadpleegt om deze kennis te
bevestigen. Hij heeft in deze context aan ‘een medewerker van Group2000’
de vraag voorgelegd ‘of hij bekend was met de registratie van 2110 Hz en wat
daar volgens hem de betekenis van is’. Het antwoord bevestigde wat Van de
Ven zelf steeds heeft verteld: namelijk ‘dat als er een 2110 Hz wordt gemeten
er dan sprake is van een modem’. Het gaat hier dus om iemand die werkt bij
een bedrijf ‘gespecialiseerd in het ontwikkelen van software en systemen ten
behoeve van het “monitoren” (= tappen) van telecommunicatie voor de
overheid’, dat wil zeggen het gaat hier om een ter zake deskundige die
deskundige Van de Ven bijvalt.
Hier ware een schriftelijke bevestiging wenselijk geweest, maar het is
opmerkelijk dat de tamelijk triviale informatie dat het 2110 Hz-signaal op een
modem wijst, zo gedetailleerd en door zoveel deskundigen zo vaak gesteund
moet worden, terwijl de heer Van de Heuvel binnen onderzoekslijn 3 zonder

209

Derksen & Grünwald, De stand van zaken II: de A-1 gesprekken, een overzicht in termen van
likelihoods gebaseerd op de metingen onder leiding van mr. Aben, de Aben-metingen, d.d. 30
augustus 2015, p. 51.
210 Zie paragraaf 9.1. Aldaar berekend op basis van de duur van een voltooide cyclus van de ‘tante
Cor’-melding na afloop van het tapgesprek, meer precies 9,378 seconden (van einde toon tot einde
volgende toon).
211 In Derksen, Stand van zaken III, deel II, Van den Heuvels argumenten waarom aperte anomalieën
in de A-1-gesprekken geen anomalieën zijn, d.d. 25 oktober 2015, p. 15-16 berekent Derksen dat de
toon van 2110 Hz, afhankelijk van de versnelling, oorspronkelijk 1969 Hz c.q. 1975 Hz heeft bedragen.
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enige fundering en zonder enige telecommunicatiekennis met zijn 1900 Hzhypothese zo lang het debat kan beheersen.
We concluderen dat alle ter zake geraadpleegde deskundigen, zijnde
praktijkmensen, het signaal van 2110 Hz herkennen als een modem-signaal
en het bestaan van een 1900 Hz in een tapkamer ontkennen. Daaruit vloeit
voort dat de 2110 Hz niet gecorrigeerd hoeft te worden. Het is een signaal
van een modem dat op het laatst, nadat de tap de vertraging al heeft
opgelopen, met het invoeren van het gesprek via een modem meekomt. Het
is daarmee een bewijs van manipulatie, zelfs als de gesprekken qua audio
ongemanipuleerd zouden binnenkomen. Volgens het hof-scenario kwamen
de gesprekken niet binnen volgens een modem, ze kwamen rechtstreeks via
de tapkamer binnen.”212
Respons.
Het verbaast alleen al bij eerste lezing zeer dat Derksen & Grünwald hier meedelen
dat “alle ter zake geraadpleegde deskundigen, zijnde praktijkmensen, het signaal
van 2110 Hz herkennen als een modem-signaal” en dat die informatie “zo
gedetailleerd en door zoveel deskundigen zo vaak gesteund moet worden”, terwijl
– volgens de mededelingen van Van de Ven zélf – in werkelijkheid slechts één
medewerker van Group 2000 een dergelijke “triviale” mededeling zou hebben
gedaan.213 Wie volgens Derksen & Grünwald herkennen dit signaal van 2110 Hz dan
nog meer als zodanig?
Het is bovendien niet zo dat Van de Ven wordt bijgevallen door een medewerker
van Group 2000. De werkelijkheid ligt aanzienlijk genuanceerder dan Derksen &
Grünwald het doen voorkomen: het is uitsluitend Van de Ven die zegt dat hij op dit
punt wordt bijgevallen door een medewerker van Group 2000.
Derksen & Grünwald hadden m.i. grote vraagtekens moeten plaatsen bij de
mededeling van Van de Ven dat het 2110 Hz-signaal door een medewerker van
Group 2000 zou zijn herkend als modemsignaal, méér dan alleen de opmerking van
212

Derksen & Grünwald, De stand van zaken II: de A-1 gesprekken, een overzicht in termen van
likelihoods gebaseerd op de metingen onder leiding van mr. Aben, de Aben-metingen, d.d. 30
augustus 2015, p. 52.
213 De door Van de Ven “geraadpleegde deskundigen, zijnde praktijkmensen” betreffen volgens zijn
rapport d.d. 23 december 2014: (1) twee anonieme medewerkers van het (voormalige) PTT-museum,
(2) één anoniem, voormalig hoofd afdeling Security van Libertel, (3) één medewerker van Group 2000,
(4) één medewerker van Rohde & Schwarz, en (5) Eygendaal. Van hen heeft uitsluitend nummer (3),
één medewerker van Group 2000, – volgens Van de Ven – meegedeeld dat ‘2110 Hz’ op een modem
wijst, en dit zonder vermelding van ook maar enig detail. Dat die ene mededeling werkelijk zo is
gedaan, is ook aan ernstige twijfel onderhevig, maar daar gaat het nu niet om. Het gaat mij nu om de
vraag waarop Derksen en Grünwald de mededeling baseren dat “zoveel deskundigen”, “alle ter zake
geraadpleegde deskundigen” “zo gedetailleerd” het ‘2110 Hz’-signaal aanmerken als het teken van
een modem.
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Derksen & Grünwald dat “een schriftelijke bevestiging wenselijk ware geweest”. De
twee brieven van Group 2000 van 22 december 2014 deden indertijd reeds twijfels
rijzen aan het waarheidsgehalte van deze mededeling van Van de Ven. Waarom
ontbrak deze cruciale mededeling bovendien in het concept-gespreksverslag dat
Van de Ven op 10 december 2014 ter accordering aan Group 2000 toezond? Naar
mijn inzicht negeren Derksen & Grünwald verscheidene rode seinen.
Bij brief d.d. 13 september 2016 (waarvan Derksen & Grünwald bij het schrijven van
de aangehaalde passage geen kennis konden hebben) heeft Group 2000 met zoveel
woorden laten weten een dergelijke mededeling aan Van de Ven niet te hebben
gedaan. Daardoor luidt mijn conclusie dat er geen bevestiging is voor de stelling van
Van de Ven dat het 2110 Hz-signaal het signaal van een modem betreft, en dat er
ernstige twijfel is of Van de Ven over de ondersteuning van zijn visie inzake het
‘modemsignaal’ een voorstelling van zaken geeft die correspondeert met de
werkelijkheid.

Derksen:
“Van de Heuvel heeft altijd ontkend dat het om een signaal van een modem
gaat. Hij stelt dat die 2110 Hz voor de versnelling van de opname met 10%
moet worden gecorrigeerd. Het aldus verkregen signaal van 1900 Hz duidde
hij als ‘een 1900 Hz mode change signaal als wordt overgeschakeld naar het
echte gesprek’. Hij beriep zich voor deze stelling (weer) ten onrechte op
Fransen en Rijnders (2000). Die zeggen juist dat ze het niet weten. De duiding
van Van den Heuvel faalt om drie redenen: (1) Niet alle signalen van 2110 Hz
worden 1910 Hz +/- 10 Hz [een uitbreiding van Van den Heuvel], als de
opname voor zijn versnelling is gecorrigeerd, (2) Die 1900 Hz is niet het teken
dat aan het begin van een gesprek aangeeft dat de inhoud eraan komt. Van
de zes geselecteerde gesprekken zijn er vier zonder die 1910 Hz +/- 10 Hz,
terwijl toch de inhoud is binnengekomen, (3) Libertel stuurt niet dit 1900 Hz
signaal, dan wel het 1900 Hz signaal wordt niet gegenereerd in de ATR-ISDN2
koppeling. Een deskundige van Libertel heeft dit verteld. De duiding van die
1910 Hz +/- 10 Hz faalt op alle fronten. Van de Vens observatie van de
2110 Hz als een modem signaal wordt daarentegen wel door andere
deskundigen onderschreven. Het signaal van 2110 Hz als modem signaal
behoeft ook niet voor versnelling te worden gecorrigeerd. Dat signaal is pas
op het laatst aan de opname toegevoegd, tijdens het opsturen van het reeds
voltooide gesprek naar de tapkamer. Van de Ven meent dat het
modemsignaal verstuurd is met modem V34. In zijn laatste bijdrage vermeldt
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hij ITU-specificaties van deze V34-modems. (Het blijkt niet meer alleen om
2110 Hz te gaan, maar om frequenties tussen 1980 Hz en 2160Hz.”214
Respons. Wederom noopt deze passage tot de vraag wie volgens Derksen die
andere deskundigen (meervoud) zouden zijn die Van de Ven’s observatie (“2110 Hz
als een modem signaal”) onderschrijven? Waar is de “empirische support”?
De ITU-specificaties geven Van de Ven allerminst de steun die hij en Derksen daarin
menen te kunnen lezen. De ITU-specificaties keren zich reeds bij eerste en goede
lezing juist tégen de visie van Van de Ven (en Derksen).
De mededeling van Derksen dat het “blijkt te gaan om frequenties tussen 1980 Hz
en 2160 Hz”, kan trouwens alleen worden begrepen als die frequenties voor
versnelling zijn gecorrigeerd,215 en daarvan was Derksen nou juist (in de geciteerde
passage) geen voorstander.216
Het analoge geluidsmateriaal moet overigens wel degelijk worden gecorrigeerd
voor de versnelling (zie paragraaf 9.1), maar ook na correctie daarvoor
correspondeert het vermeende ‘modemsignaal’ niet met enige ‘carrier frequency’
van een V.34-modem (zelfs als rekening wordt gehouden met toleranties). En dan
laat ik nog daar dat het wel heel toevallig zou zijn indien steeds dezelfde ‘carrier
frequency’ toepassing zou vinden uit de reeks van zes mogelijke ‘high carriers’ en
zes mogelijke ‘low carriers’ van een V.34-modem.

Derksen:
“In gesprek # 2 (A-1-3) is het signaal van 2110 Hz op ongeveer 4/5 deel van
het gesprek te horen.”217

214

Derksen, Stand van zaken III, deel II, Van den Heuvels argumenten waarom aperte anomalieën in
de A-1-gesprekken geen anomalieën zijn, d.d. 25 oktober 2015, p. 2.
215 Namelijk door de afzonderlijke ‘carrier frequencies’ op de lijst met mogelijke ‘carrier frequencies’
van V.34-modems met 10% te verhogen, zodat rekening wordt gehouden met het optreden van
versnelling nádat de desbetreffende ‘carrier frequentie’ door de tapkamer is geregistreerd (zoals in
werkelijkheid ook het geval is; zie paragraaf 9.1).
216 Zie bijvoorbeeld: Derksen, Stand van zaken III, deel II, Van den Heuvels argumenten waarom aperte
anomalieën in de A-1-gesprekken geen anomalieën zijn, d.d. 25 oktober 2015, p. 17-18. Zo ook:
T. Derksen, De Baybaşin-taps. Een politiek gevangene in Nederland, Leusden: ISVW Uitgevers 2016,
p. 89.
217 Derksen, Stand van zaken III, deel II, Van den Heuvels argumenten waarom aperte anomalieën in
de A-1-gesprekken geen anomalieën zijn, d.d. 25 oktober 2015, p. 15. Zie ook p. 16.
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Respons: Onjuist. Er is in tapgesprek A-1-3 géén gelijkend ‘modemsignaal’ te horen
of te zien. Mogelijk worden achtergrondgeluiden abusievelijk voor een (vermeend)
modemsignaal gehouden.

Derksen concludeert op basis van het cv van Van de Ven:
“Van de Ven heeft ruime ervaring met modems. Hij heeft voor de politie
modems in taps moeten opsporen, en hij heeft cursussen over modems
gegeven aan (1) de politie, (2) school voor Militaire Inlichtingen Dienst
(SMID), (3) NAVO Partners. Hij heeft tot in Engeland lezingen over modems
verzorgd. In zijn tap-metingen kwam Van de Ven al snel frequenties van rond
de 2110 Hz tegen. Die zaten in de modem-range. Na nadere studie
concludeerde hij dat we hier in de tap een modem horen.”218
Respons. Dit is inderdaad wat Van de Ven zegt. Het is opmerkelijk dat Van de Ven
in een onderzoeksrapport uit 2004, kortom op een moment dat de door hem in zijn
cv opgevoerde kennis van modems en ervaring met de detectie daarvan nog ‘vers’
waren, geen enkele uitspraak doet over modems of een modemsignaal,219 terwijl
dat vermeende ‘modemsignaal’ in het hem in (of omstreeks) 2002 ter beschikking
gestelde geluidsmateriaal van tapgesprek A-1-1 duidelijk hoorbaar en zichtbaar
was.

Derksen:
“Van de Vens observatie van de 2110 Hz als een modem signaal wordt
daarentegen wel door andere deskundigen onderschreven. Dat is niet
verwonderlijk vanwege zijn erkende staat van dienst als modemspecialist.”220
Respons. Geen enkele andere deskundige onderschrijft de observatie van Van de
Ven. De door Derksen “erkende staat van dienst” van Van de Ven is uitsluitend
gebaseerd op Van de Ven’s cv. Tot op heden is Derksen de enige die Van de Ven’s

218

Derksen, Stand van zaken III, deel II, Van den Heuvels argumenten waarom aperte anomalieën in
de A-1-gesprekken geen anomalieën zijn, d.d. 25 oktober 2015, p. 13.
Zie ook: Derksen, Stand van Zaken III: over deskundigen en waarheidsvinding in de zaak-Baybaşin,
deel I, Audio-streaming als bescherming tegen manipulatie, d.d. 16 oktober 2015, p. 8.
219 Het woord ‘modem’ valt uitsluitend op pagina 7 van Van de Ven’s onderzoeksrapport d.d. 27 juni
2004 in een toelichtende passage op ‘Fast Fourier Transform’.
220 Derksen, Stand van zaken III, deel II, Van den Heuvels argumenten waarom aperte anomalieën in
de A-1-gesprekken geen anomalieën zijn, d.d. 25 oktober 2015, p. 18.
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staat van dienst als modemdeskundige erkent. Ik zie vooralsnog geen aanleiding
om mij op dit punt bij Derksen aan te sluiten.

De raadsvrouw:
“We weten nu op basis van zijn onderzoek dat meerdere inkomende
gesprekken op de ‘moederband 3281’ dit signaal laten zien tussen de beltoon
en het opnemen van de hoorn door Baybasin. Opmerkelijk genoeg geldt dat
niet voor een inkomend gesprek uit Engeland van 12 november 1997 te 15.24
uur, zo wees een controle-onderzoek van mijzelf uit. Dat gesprek laat op
dezelfde plek tussen beltoon en het opnemen wel een apart ‘geluidje’ horen,
maar het signaal daarvan haalt nergens een frequentie van rondom de 1900
Hz. Dat betekent dat een kwart van de door mij onderzochte gesprekken van
band 3281 het signaal niet laat horen.”221
Respons. Het (referentie)gesprek van 12 november 1997 te 15.24 uur, betreft –
anders dan de raadsvrouw meent – een uitgaand telefoongesprek. Baybasin belt
naar Brian.

Conclusie over de vermeende ‘modemsignalen’

In deze paragraaf is stilgestaan bij het door Van de Ven als zodanig betitelde
‘modemsignaal’, dat wil zeggen: een audiofenomeen dat door Van de Ven is
aangemerkt als het spoor van modemverkeer. Dit audiofenomeen houdt in: een
zeer korte toon (beter: een krasje) ter hoogte van – na correctie voor versnelling –
ongeveer 1900 Hz (eerder onder die frequentie dan erboven) en twee boventonen
daarvan, waarneembaar in het begin van de inkomende tapgesprekken met de
codenummers A-3-18, A-1-1 en A-1-5, namelijk op het moment dat in het analoge
geluidsmateriaal de verbinding met het gsm-toestel van Baybaşin tot stand komt
en Baybaşin ‘opneemt’. Het audiofenomeen blijkt bij onderzoek ook aanwezig in
het geluidsmateriaal van alle andere inkomende tapgesprekken over de tap-lijn X3, geregistreerd op moederbanden 3281, 3281-1A en 3290. Het audiofenomeen is
op gelijke voet waarneembaar in onschuldige telefooncontacten, zoals in geval van
het inbellen door Libertel berichtenservice. Het audiofenomeen is afwezig in geval

221

Vijfde aanvullend herzieningsverzoek d.d. 12 juni 2017, p. 37-38.

726
Onderdeel 9. Audiofenomenen I

Conclusie inzake 11-02065 H

van uitgaande telefooncontacten die zijn geregistreerd op de genoemde
moederbanden van tap-lijn X-3. Het is geheel afwezig op moederband 3285 (dat is
tap-lijn X-2). Het is ook niet te vinden in digitaal geluidsmateriaal, met inbegrip van
digitaal geregistreerd geluidsmateriaal van tap-lijn X-3.
In weerwil van de mededelingen van Van de Ven, is het audiofenomeen in
tapgesprek A-1-3 geheel niet aanwezig; in tapgesprek A-3-18 uitsluitend aan het
begin.

Van de Ven is niet consistent in zijn oordeel over de vraag of de frequenties van de
in deze paragraaf besproken geluidjes (de ‘modemsignalen’) nu wel of niet moeten
worden gecorrigeerd voor versnelling. Mijn conclusie in paragraaf 9.1 houdt
overigens in dat de frequenties wél degelijk moeten worden gecorrigeerd voor de
versnelling van het analoge geluidsmateriaal.

Van de Ven staat geheel alleen in zijn – op zichzelf al discutabele – herkenning van
het geluidje als zou het een ‘modemsignaal’ betreffen. Dat dit toontje werkelijk het
spoor van het gebruik van een modem betreft, is hoogst onwaarschijnlijk. Voor het
audiofenomeen is weliswaar nog geen bevredigende verklaring gevonden, er is
geen aanleiding om te veronderstellen dat het iets anders betreft dan een
(onverdacht) technisch artefact. Enig verband met manipulatie is onwaarschijnlijk;
daarvoor is althans geen enkele aanwijzing.
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9.3. Afwijkingen van de standaard voor beltoonkenmerken

Inleiding op het audiofenomeen van de afwijkende beltoonkenmerken

De ITU-T en beltonen

Paragraaf 4.1 van deze conclusie bevat een introductie van de International
Telecommunication Union (ITU). Deze organisatie heeft tot taak om aanbevelingen
te doen op het terrein van onder meer telefonie, ICT, netwerkarchitectuur en
netwerkbeveiliging. Een van deze ‘recommendations’ betreft een aanbeveling van
de Telecommunications Sector van de ITU (‘ITU-T’) op het terrein van “tones in
national signalling systems”, en in het bijzonder “technical characteristics of tones
for the telephone service”, genummerd E.180 (hierna kortweg ‘E.180’ genoemd).
Tot die aldus gedefinieerde telecommunicatiesignalen (‘tones’) behoort de ‘ringing
tone’ (hierna ook: de ‘beltoon’ genoemd)222. De beltoon wordt door de ITU-T als
volgt omschreven:
“A tone advising the caller that a connection has been made and that a calling
signal is being applied to a telephone number or service point.”223
Met andere woorden, de beltoon betreft het signaal dat de bellende persoon in zijn
telefoontoestel hoort wanneer hij een ander persoon tracht te bereiken (oftewel:
“belt”). De toon geeft hem de informatie dat de ‘telefoon’ bij de gebelde persoon
‘over gaat’.224 Dit signaal hoeft niet identiek te zijn aan het geluid dat de gebelde
persoon daadwerkelijk te horen krijgt (i.e. ‘the calling signal’). Tegenwoordig zijn
bijvoorbeeld ‘ringtones’ op de markt verkrijgbaar in de vorm van deuntjes die bij
afspelen de gebelde persoon informeren dat iemand hem of haar op zijn gsmtoestel tracht te bereiken. Over die ‘ringtones’ hebben we het hier dus niet.

222

Zie ook Wikipedia, lemma ‘telefoontonen’. De ‘ringing tone’ c.q. beltoon, wordt in dit lemma ‘de
wektoon’ genoemd.
223 Deze definitie is niet te vinden in recommendation E.180, maar in ITU-T, series E: Overall network
operation, telephone service, service operations and human factors (11/1988), recommendation
E.182, p. 5 (hierna verkort: E.182). Hiervan bestaan twee versies. Voor die uit 1988 is een versie uit
maart 1998 in de plaats getreden. Er zijn voor deze herzieningszaak geen relevante verschillen tussen
deze versies.
224 De ITU-T beveelt (in E.182) aan “that when a subscriber should wait until the called party answers
and no special condition applies to the line, a ringing tone should be given;”
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Beltonen bestaan al lang, en zij zijn niet specifiek verbonden aan het gsm-netwerk.
Ook in de vaste telefonie (POTS en ISDN) manifesteren zich beltonen. Beltonen
kunnen hoorbaar verschillen. Zij kunnen verschillen naar gelang het mono-tonen of
multi-tonen betreffen, vaste tonen of variërende (‘modulerende’) tonen, zij kunnen
verschillen in de frequentie(s) van de (grond)toon/tonen en in de cadans. Dat
laatste, de cadans, is het patroon in het signaal: de duur van de toon (‘on’) en de
duur van de stilte (‘off’) per cyclus.
Naar zal blijken, verschillen de kenmerken van beltonen vaak per land, maar dat
hoeft niet; sommige landen hebben overeenkomende beltoonkenmerken. Soms
wordt in één land toepassing gegeven aan verscheidene varianten van
beltoonkenmerken.

E.180 en de ITU-lijst

De oudste – op internet ontsloten – aanbeveling van de ITU-T omtrent dit
onderwerp, onder nummer E.180, dateert van november 1988. Zij is in maart 1998
geactualiseerd en deze laatste versie geldt nog steeds.
Bij E.180 is als bijlage gevoegd een ‘supplement 2’, geheten: “various tones used in
national

networks”.

Dit

supplement

bevat

een

specificatie

van

de

beltoonkenmerken van de bij de ITU-T aangesloten landen. Dit supplement noem
ik hieronder ‘de ITU-lijst’.
Van de ITU-lijst bestaan verschillende versies. Ik vond op internet vrij eenvoudig
een versie van januari 1994 als supplement 2 van E.180 uit november 1988, en de
versies van 25 maart 1998,225 van 1 februari 2003 en de meest recente van 1 mei
2010 als bijlage bij de thans geldende E.180 uit maart 1998. Oudere versies, te
weten uit 1977, 1980, 1984 en 1988, heeft de raadsvrouw verkregen van het
secretariaat van de ITU-T (dat is het TSB).226

Voor Nederland wordt sinds de ITU-lijst van 1998 één ‘ringing tone’ opgegeven, met
als kenmerken: een vaste toon ter hoogte van 425 Hz, en een cadans van één

225

Gepubliceerd in een “list annexed to” ITU Operational Bulletin No. 665 (1 .1V.1998). Indien niet
anders vermeld, volg ik deze versie. De informatie die hieraan ten grondslag ligt is vanaf juni 1997
geïnventariseerd (zie p. 4). Zie in gelijke zin: F. Fransen & J. Rijnders, Assessment of telephone tones
on audio files of intercepted communication in the report of Peller, rapport van 26 mei 2010, p. 2.
226 Zie bijlage 97 bij het tweede aanvullend herzieningsverzoek d.d. 1 februari 2016.
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seconde aan en vier seconden uit (“1.0 on, 4.0 off”).227 Voor Turkije wordt ook één
‘ringing tone’ opgegeven, namelijk een vaste toon van 450 Hz, en een cadans van
twee seconden aan en vier seconden uit (“2.0 on, 4.0 off”).

Aanwijzingen voor manipulatie?

Eén van de redenen op grond waarvan de authenticiteit van het analoge en digitale
geluidsmateriaal door de verdediging in twijfel wordt getrokken, is het
audiofenomeen dat in een aantal van de getapte gesprekken beltonen worden
waargenomen die wat betreft kenmerken als frequentie en cadans afwijken van de
beltoonkenmerken die volgens de ITU-lijst mogen worden verwacht op grond van
het land waar volgens het strafdossier naartoe werd gebeld. Indien Baybaşin
volgens het dossier bijvoorbeeld vanuit Nederland naar een telefoonnummer in
Turkije heeft gebeld, zou het geluidsmateriaal van dat tapgesprek volgens de
verdediging een beltoon met de Turkse frequentie (450 Hz) en Turkse cadans (2.0
sec. on, 4.0 sec. off) moeten laten horen. Van de landelijke beltoonkenmerken die
in de ITU-lijst staan vermeld, wordt in principe niet afgeweken. Een afwijking laat
zich alleen verklaren door (“slordige”) manipulatie, aldus begrijp ik de redenering
van de verdediging.

Alvorens de argumentatie hierover meer uitgebreid te schetsen en te evalueren,
bespreek ik een kwestie waarover op zichzelf geen verschil van mening is ontstaan.

Waar komen beltonen vandaan?

De ITU-T maakt in E.180 geen onderscheid tussen telefonie met gebruik van de
netwerken voor vaste telefonie (POTS, ISDN) en netwerken voor mobiele telefonie
(ATF, gsm, UMTS). Recommendation E.180 heeft dus betrekking op alle vormen van
openbare telefonie, ongeacht de technologie die daarvoor wordt aangewend.

Voor zowel publieke vaste telefonie als voor publieke mobiele telefonie geldt dat
(vrijwel) alle telefoniemaatschappijen de beltoon plegen te genereren in de
227

In de ITU-lijst van 1994 werd voor Nederland een frequentie van 425 Hz of van 450 Hz opgegeven,
met in beide gevallen een cadans van 1.0 on en 4.0 off.
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centrale die zich in de keten van verbindingen het dichtst bij de gebelde persoon
(het b-nummer) bevindt.228
In het vaste-telefonienetwerk produceert de centrale die zich het dichtst bij de
gebelde persoon bevindt voor de gebelde persoon een ‘weksignaal’ (‘the calling
signal’); zijn telefoon gaat over. Tegelijkertijd verzorgt die centrale zodra het
wekcircuit wordt geactiveerd een beltoon naar degene die belt (het a-nummer).
Indien een buitenlands vast telefoonnummer wordt gebeld, zal dus voor de beller
in de regel een ‘buitenlandse’ beltoon hoorbaar zijn.
In geval van uitbellen via een gsm-netwerk verzorgt de centrale (de ‘switch’)
waarmee het gsm-toestel van de gebelde persoon via een basisstation in
radiocontact staat ten behoeve van dat gsm-toestel een netwerkbericht, en dus
géén beltoon. Dit netwerkbericht vertaalt zich op het gsm-toestel van de gebelde
persoon als een ‘ringtone’ (een deuntje o.i.d.). Het uitbellende gsm-toestel
ontvangt van die ‘switch’ een beltoon als hier bedoeld. In geval van uitbellen naar
een roamend gsm-toestel zal dus de switch van het (buitenlandse) gastnetwerk de
beltoon genereren.

Er bestaat niet één unieke landelijke telefooncentrale waarin het beltoonsignaal
eenmalig wordt ingesteld. De beltoon is afkomstig van technologie die zich bevindt
in een aanzienlijke hoeveelheid telefooncentrales voor vaste telefonie en in
switches van gsm-netwerken. Technologisch is er dus geen enkele belemmering om
de onderscheidene centrales verschillende beltonen te laten genereren. Daardoor

228

Zie bijvoorbeeld F. Fransen & J. Rijnders, Assessment of telephone tones on audio files of
intercepted communication in the report of Peller, d.d. 26 mei 2010, p. 1: “Ringing tones are
generated by the telecom switch on which the called phone is connected (depicted in figure A.1). For
GSM the telecom switch is called a Mobile Switching Center (MSC). GSM allows roaming to other
mobile networks in other countries. In case of roaming the MSC in the visiting network will generate
the ringing tone (depicted in figure A.2). Note that incoming calls to a Dutch GSM phone in a visiting
(foreign) GSM network “in principal” will get intercepted at the MSC of the home network operator in
the Netherlands and handed over to the Law Enforcement Monitoring Facility (LEM9. Note that
outgoing calls from a roaming GSM phone are not intercepted at the MSC of the home network
operator in the Netherlands (depicted in figure A.7).”
S. Peller, Recordings Examination Report, September-October 2009, p. 13: “According to the
international inter-switch protocol dominant in 90’s the ringing tone is generated by the switch closest
to the destination.”
Vodafone deelde mij per e-mail van 20 juli 2016 het volgende mee: “Er zijn meerdere oplossingen om
de ringing tone af te spelen. In het algemeen wordt de ringing tone afgespeeld bij de server (op dit
moment bij Vodafone de media gateway) van de telefoonaansluiting waar naar toe gebeld wordt. Dit
is instelbaar per netwerk het kan zijn dat andere netwerken de ringing tone laten afspelen door de
server die als eerste gebruikt wordt door degene die de oproep begint.”
Hoewel Fransen & Rijnders stelliger zijn, wijzen de mededelingen van Peller en Vodafone uit dat
andere oplossingen dan de door mij in de hoofdtekst weergeven systematiek technologisch ook tot
de mogelijkheden behoren.
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zou een bellende persoon kunnen worden geconfronteerd met zeer uiteenlopende
beltonen. Indien dat als ongewenst wordt beschouwd, moet het genereren van
beltonen door afspraken worden gestandaardiseerd.

Het debat

De aangetroffen afwijkingen van de landelijke beltoonkenmerken die in de ITU-lijst
staan vermeld, zijn in dit herzieningsonderzoek herhaaldelijk bediscussieerd. Dat
was niet nieuw. Dit onderwerp is ook in het tCEAS-onderzoek uitvoerig aan de orde
gekomen.229 Ik zal het debat hierover in chronologische volgorde schetsen, omdat
Van de Ven en Van den Heuvel zelf ook verwijzen naar de (voorafgaande) resultaten
van het tCEAS-onderzoek. Eerst beschrijf ik meer specifiek de standpunten van de
tCEAS-deskundigen, Peller en Bek Tek, en dat van de voorzitter van de technische
commissie, Jacobs, over het hier besproken onderwerp van de afwijkende
beltonen.

Het tCEAS-onderzoek

Peller

Tapgesprek A-4-34, een uitgaand telefoongesprek naar Turkije, betreft digitaal
geluidsmateriaal en behoeft dus niet te worden gecorrigeerd voor versnelling.
Peller merkt in zijn Recordings Examination Report het volgende op over de
beltonen in dit tapgesprek:
“The ring cadence is ~ 1.7s on and at least 1.957s off (after which the call was
answered). The ringing tone is 403Hz=~400 Hz.
The ringing tone standard in Turkey is 450Hz with cadence=2s on, 4s off.
The Dutch ringing tone is 425Hz.
The ringing in this signal matches neither the destination telephone network
in Turkey (which is supposed to be generating the ringing signal), nor the
Dutch network.
229

In de paragrafen 2.2 en 2.3 van deze conclusie heb ik reeds in algemene zin stilgestaan bij het
tCEAS-onderzoek. In paragraaf 2.2 heb ik een schematisch overzicht gegeven van de tapgesprekken
die in opdracht van de tCEAS zijn onderzocht.
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A Ringing tone of 400Hz would be possible either with a call destination other
than Turkey or with an old exchange in Turkey, which would have then taken
place earlier than 1997. Hypothetically, the ringing signal could have been
spliced and artificially attached to the recording, or the call’s destination is
simply not Turkey.”230
Tapgesprek A-1-1 betreft analoog geluidsmateriaal. Peller heeft voor de geringe
versnelling die hij aantrof reeds gecorrigeerd. Volgens opgave van justitie werd
Baybaşin ingebeld op zijn mobiele telefoon, die was verbonden aan het gsmnetwerk van Libertel (tap-lijn X-3). Peller heeft over dit tapgesprek het volgende
opgemerkt:
“The ringing tone is 421 Hz and has a cadence of on/off = 0.6s / >3s.
Acccording to the international inter-switch protocol dominant in 90’s the
ringing tone is generated by the switch closest to the destination. In this case,
we would expect the frequency and cadence to match the standard of NL
which is 425 Hz 1s/4s. However, the ringing cadence does no match NL. It
could therefore be argued that the call was not made to a NL telephone
network. Either the call was made to a different destination, or the ringing
segment was spliced to the rest of the recording, or the first “on” segment
was cut to 0.6s for an unknown reason.”231
Over tapgesprek A-1-5 heeft Peller een soortgelijke opmerking gemaakt.232 Ook
voor dat tapgesprek geldt dat Baybaşin volgens opgave van justitie werd ingebeld
op zijn mobiele telefoon, verbonden aan het gsm-netwerk van Libertel (eveneens
tap-lijn X-3).

Tapgesprek A-1-4 betreft analoog geluidsmateriaal. Peller heeft voor de geringe
versnelling die hij aantrof reeds gecorrigeerd. Naar ik het dossier begrijp betreft dit
tapgesprek vermoedelijk een uitgaand telefoongesprek naar Turkije. Peller heeft
over de beltonen hierin opgemerkt:

230

S. Peller, Recordings Examination Report, September-October 2009, p. 9.
S. Peller, Recordings Examination Report, September-October 2009, p. 13.
232 S. Peller, Recordings Examination Report, September-October 2009, p. 26: “The ringing signal
consists of tones at 421Hz with cadence of 0.6s on and >3s off. The frequency resembles the NL ringing
cadence, being 425Hz, but the cadence in the NL is 1s / 4s, and here the ‘on’ time was just 0.6s. The
call was answered after just one ring. It could therefore be argued that the call was not made to a NL
telephone network. Either the call was made to a different destination, or the ringing segment was
spliced to the rest of the recording, or the first “on” segment was cut to 0.6s for an unknown reason.”
231
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“The ringing signal has a frequency of 438Hz (resembling 440Hz) with
cadence of 1.67s / 3.23s. This cadence is very rare and special. The ringing
signal in Turkey, the claimed target of the call, is 450Hz and 2s / 4s.
The ringing signal in the NL, the originator of the call is 425Hz, 1s / 4s. The
call was therefore not made to Turkey, or hypothetically the call is very old,
before Turkey adopted its ringing standard. I could not find traces to specific
time in the past in which Turkey had different singing standard.
The countries which use similar ringing standard are Republic of Benin,
Burkina Faso, Cameroon, Chad, French Polynesia, Gabon, Madagascar, New
Caledonia, Niger and Rwanda. All of them use 440Hz with cadence of 1.7s /
3.3s.”233
Over het digitale geluidsmateriaal van het eerste referentiegesprek merkte Peller
op:
“The file starts with an unanswered call following “B”’s dialing, made to an
unknown country. I assess the automatic answering has some German /
Austrian / Swiss accent. The ringing tone has a frequency of approx. 440Hz
and cadence of approx. 1s / 3s. I could not find a country with such ringing
cadence. This cadence could be the result of the processing by Pro Tools.”234
En op diezelfde pagina:
“At 2:42.801 another recording starts, and terminates after 12 rings without
being answered. The ringing signal has a frequency of approx. 440Hz and a
cadence of 1.67 / 3.2. This suits some countries with ringing of 440Hz 1.7/3.3,
such as (…). Notice again, the ringing signal may have been distorted by Pro
Tools processing.”
Peller rapporteert dat de beltoonkenmerken van de volgende tapgesprekken
overeenstemmen met die van de landen van bestemming:
-

het tapgesprek A-3-24 (volgens opgave van justitie een uitgaand
telefoongesprek naar Israël),

-

het tapgesprek A-1-3 en het tweede tCEAS-referentiegesprek (beide volgens
opgave van justitie uitgaande telefoongesprekken naar het Verenigd
Koninkrijk).235

233

S. Peller, Recordings Examination Report, September-October 2009, p. 19.
S. Peller, Recordings Examination Report, September-October 2009, p. 29.
235 S. Peller, Recordings Examination Report, September-October 2009, resp. p. 11, 16 en 31.
234
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Een eerste bespreking van Peller

Hoewel Peller dat in zijn rapportage niet met zoveel woorden tot uitdrukking
brengt, vooronderstellen zijn hiervoor aangehaalde mededelingen dat de ITU-lijst
maatgevend is voor de te verwachten beltoonkenmerken. Indien de
beltoonkenmerken afwijken van de opgave in de ITU-lijst voor het land van
bestemming van de oproep, is dat – naar ik Peller begrijp – binnen reguliere
telecommunicatie onverklaarbaar.

Bek Tek

Bek Tek heeft volgens hun rapport van 14 augustus 2009 (aanvankelijk) geen
problemen met de (afwijkende) kenmerken van de beltonen in de onderzochte
tapgesprekken.236
Jacobs heeft vervolgens aan Bek Tek het rapport van Peller voor commentaar
voorgelegd. Over de kwestie van de afwijkende cadans merkte de heer Lacey, één
van de onderzoekers van Bek Tek, volgens Jacobs op:
“Lacey said that Peller did have a compelling argument regarding the
cadence issue (…). He did suggest that the inconsistencies in the ringing
patters could be the result of non-standard routing of the call, but he also said
that they need to be investigated further by a telecom expert.”237
Een eerste bespreking van Bek Tek

Peller heeft volgens Bek Tek dus – bij nader inzien – een “compelling argument”
aangaande de van de ITU-lijst afwijkende cadans, aldus laat Jacobs weten. Over

236

Bek Tek, Laboratory Report d.d. 14 augustus 2009, p. 3, meldt in algemene zin: “The telephone
signaling in all of the files is generally consistent with the GSM (…) frame structure that is carried over
the PSTN (public switched telephone network) after being handed over by the wireless network
equipment. This is indicative of the recordings having been made at the switches/routers used at the
core of the Netherlands PSTN. Some of the signalling is identifiable as one of the supervisory tone used
in the Netherlands network (for example the ring tone); however, it is not possible to determine the
exact function of every set of tonal sounds present in the files.”
Over tapgesprek A-3-24 valt in Bek Tek, Laboratory Report, d.d. 14 augustus 2009, p. 6, te lezen: “Then
there is a series of nine (9) tonal sounds followed by three (3) tonal sounds consistent with telephone
network signalling.”
Over tapgesprek A-4-34 valt in Bek Tek, Laboratory Report, d.d. 14 augustus 2009, p. 7, te lezen: “Prior
to telephone conversation there is a tonal sound consistent with telephone network signalling.”
237 Bek Tek in (naar ik begrijp) een telefoongesprek met Jacobs, kenbaar uit: B. Jacobs, Audio
Investigations Review d.d. 15 november 2009, p. 8.

735
Onderdeel 9. Audiofenomenen I

Conclusie inzake 11-02065 H

afwijkende frequenties liet Bek Tek zich kennelijk niet uit; mogelijk heeft Jacobs er
niet specifiek naar gevraagd.
Bek Tek maakte echter wel een uitdrukkelijk voorbehoud: “inconsistencies in the
ringing patters could be the result of non-standard routing of the call.” Bovendien
vereiste de kwestie volgens Bek Tek nader onderzoek door een telecomdeskundige.

Jacobs’ Audio Investigations Review

In zijn rapport van 15 november 2009 geeft prof. B. Jacobs een overzicht van de
door Peller gerapporteerde ‘mismatches’ tussen enerzijds waargenomen
beltoonkenmerken en anderzijds de landelijke beltoonkenmerken die zijn
opgesomd in de ITU-lijst(en). Jacobs geeft daarna de volgende uitleg over die
afwijkingen:
“Possible interpretations are:
- The geographical data associated in police reports to the phone calls are
not correct.
- The phone call is fabricated with incorrect cadence.
- The cadence data in Figure 3 are not correct at the time of tapping (end of
1997).
- Non-standard routing (as suggested by BEK TEK LLC) leads to a deviation
from the practice that nearby switches generate the ringing pattern.
Unfortunately, the present scope of investigation does not allow me to delve
deeper into this issue and to consult telecom experts (and to investigate the
cadence of a few more calls).”238
Jacobs heeft vervolgens zowel telecom-experts benaderd (zie: Fransen & Rijnders)
als zelf nader onderzoek verricht (zie: Jacobs’ brief aan prof. Buruma).

Fransen & Rijnders

Jacobs heeft aan Fransen & Rijnders verzocht om een oordeel te geven over de door
Peller gevonden afwijkingen in de beltoonkenmerken. In hun rapport van 26 mei

238

B. Jacobs, Audio Investigations Review d.d. 15 november 2009, p. 11.
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2010 bespreken Fransen & Rijnders eerst de afwijkende beltoonkenmerken voor
de tapgesprekken A-1-1 en A-1-5. Dat zijn, zoals gezegd, tapgesprekken waarbij
werd ingebeld op de mobiele telefoon van Baybaşin, verbonden aan Libertel (taplijn X-3). Ik citeer Fransen & Rijnders daarover:
“Ringing tones on incoming calls to NL
(…)
We can think of three technical explanations for the fact that the ringing tone
does not match the Dutch standard:
1. The GSM phone was connected to a visiting network in another country.
The recorded ringing tone would be that of the visited network.
2. The call to the GSM phone was forwarded to a phone number in another
country. The recorded ringing tone would be that of the country the call was
forwarded (…).
3. The MSC in the Libertel network was configured to generate the deviating
ringing tone.
With respect to explanation 1 and 2, it means that the subject of interception
had to be abroad during the calls. For explanation 2 it might even be possible
that the call could be forwarded a second time, to another phone in the
Netherlands, but in that case one should hear Dutch ringing tones.
For explanations 1 and 2 (forwarded to a foreign country), we have tried to
identify a country with a matching ringing tone. The ITU-T periodically
publishes a document containing various tones used in national networks as
a supplement to ITU-T Recommendation E.180. For this assessment we used
a version from 1998 and 2003. The version form 1998 was based on replies
received from a questionnaire sent on 20 June 1997, and thus contains the
figures that would most likely be used during the ties of the intercepted
telephone calls. Note that the ITU-T documents [ITU-lijst 1998, D.A.] and [ITUlijst 2003, D.A.] do not claim to provide a complete overview of the various
tones used in networks of all countries.
We were not able to identify a matching ringing tone for any of the countries
in [ITU-lijst 1998, D.A.] and [ITU-lijst 2003, D.A.]. Not even when we assume
that the 421 Hz could also be 420 Hz or 425Hz. There is no matching cadence
for 0.6 s on and >3 s off.
With respect to explanation 3), we have contacted Libertel (i.e. Vodafone)
and asked if they were capable to find out what ringing tone was applied in
1997. So far we did not get a conclusive answer. However, we expect it to be
unlikely that these ringtones deviated from internationally agreed standards.
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We will not speculate on other explanations for the incorrect ringing
tones.”239
Wat betreft de landelijke beltoonkenmerken nemen ook Fransen & Rijnders dus de
ITU-lijst tot uitgangspunt, maar met een uitdrukkelijk voorbehoud van hun kant (ik
herhaal):
“Note that the [ITU-lijsten] do not claim to provide a complete overview of
the various tones used in networks of all countries.”
Vervolgens vragen zij zich in hun rapportage af of er een verklaring is voor de
afwijkingen van de Nederlandse beltoonkenmerken die door Peller worden
waargenomen in de tapgesprekken A-1-1 en A-1-5. Valt volgens Peller de
waargenomen frequentie van 421 Hz nog binnen de onzekerheidsmarges van de
Nederlandse 425 Hz, de waargenomen cadans van 0,6 seconde on, en > 3.0 s off,
doet dat niet. Fransen & Rijnders opperen hiervoor onder meer de mogelijkheid dat
een beltooninstelling van een gsm-centrale240 van Libertel debet is aan deze
afwijking.
Fransen & Rijnders hebben hierover een vraag voorgelegd aan Vodafone (Libertel),
maar zij kregen tot dusver geen bevredigend antwoord. Fransen & Rijnders achten
het onwaarschijnlijk dat de beltooninstelling van de Libertel-centrale afwijkt van
internationaal overeengekomen standaarden.241, 242

In de tweede plaats bespreken Fransen & Rijnders in hun rapportage de afwijkingen
in de kenmerken van de beltonen die volgens Peller zijn waargenomen in de
tapgesprekken A-1-4 en A-4-34. Baybaşin belde in tapgesprek A-4-34 volgens
opgave van justitie uit naar Turkije. Vermoedelijk geldt hetzelfde voor tapgesprek
A-1-4. Ik citeer Fransen & Rijnders:
239

Zie F. Fransen & J. Rijnders, Assessment of telephone tones on audio files of intercepted
communication in the report of Peller, rapport van 26 mei 2010, p. 1-2.
240 Het ‘Mobile Switching Center’, oftewel: MSC, heb ik hier vertaald als: gsm-centrale. Zie paragraaf
7.2 van deze conclusie. Jacobs noemt een MSC in zijn hier besproken rapportages meer letterlijk:
schakelcentrum.
241 Op de onjuistheid van deze – naar zal blijken: waarschijnlijk irrelevante – veronderstelling kom ik
hieronder terug bij de bespreking van het antwoord van Vodafone op vragen mijnerzijds.
242 Een preliminaire opmerking mijnerzijds. In deze mededelingen van Fransen & Rijnders bespeur ik
een zekere contradictie. Enerzijds achten Fransen & Rijnders het onwaarschijnlijk dat de
beltooninstellingen van Libertel afwijken van “internationally agreed standards”. Anderzijds merken
zij op dat de ITU-lijsten géén volledig overzicht claimen te bieden van alle beltooninstellingen.
Aangenomen dat de ITU-lijst heeft te gelden als een – onvolledige – ‘internationally agreed standard’,
hoe weet je dan, zo vraag ik mij af, of de Libertel-instellingen überhaupt afwijken?
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“Ringing tones on outgoing calls from NL
Peller also reports on several intercepted outgoing calls from the Netherlands
with ringing tones that don’t match the country to which the call is supposed
to be setup or even have an unknown ringing tone. The particular calls are:
(…).243
We identified three possible technical explanations for the mismatch of the
ringing tones on outgoing calls from NL.
1. When the phone call was made to a GSM phone that was at the time of the
call roaming in another country. The recorded ringing tone would be of the
visited country (and not from the home network) (…).
2. When the phone call was made to a phone for which call forwarding was
enabled to a phone number in another country. The recorded ringing tone
would be that of the country to which the call was forwarded (…).
3. The ringing tone on the (terminating) switch was incorrectly configured.
We will not speculate on other explanations for the incorrect ringing
tones.”244
Wederom nemen Fransen & Rijnders de ITU-lijst tot uitgangspunt. Vervolgens
vragen Fransen & Rijnders zich hardop af of er een verklaring is voor de afwijkingen
van Turkse beltoonkenmerken die in de tapgesprekken met de nummers A-1-4 en
A-4-34 worden waargenomen. Afgezien van ‘roaming’ en ‘call forwarding’ opperen
zij (andermaal) de mogelijkheid dat een gsm-centrale (dit keer: in Turkije) niet
correct is ingesteld.

Jacobs’ brief aan prof. Buruma

In zijn briefrapport van 16 augustus 2010 inventariseert en bespreekt Jacobs de
kwestie van de afwijkende beltooneigenschappen.
Gelijk Fransen & Rijnders bespreekt Jacobs eerst de afwijkende cadans van de
beltonen in de inkomende tapgesprekken A-1-1 en A-1-5.245, 246 Het gaat hem in

243

Voetnoot mijnerzijds. Fransen & Rijnders nemen daarbij ook een waarneming in aanmerking die
niet van Peller, maar van Jacobs zelf afkomstig is. Daarop kom ik terug.
244 Zie F. Fransen & J. Rijnders, Assessment of telephone tones on audio files of intercepted
communication in the report of Peller, rapport van 26 mei 2010, p. 1-4.
245 B. Jacobs, brief aan prof. Buruma d.d. 16 augustus 2010, p. 4-8.
246 Jacobs oordeelt – m.i. op goede gronden – dat de beltoonfrequentie van 421 Hz die voor de
tapgesprekken A-1-1 en A-1-5 door Peller wordt gerapporteerd, niet kan worden aangemerkt als een
afwijking van de standaard (van 425 Hz). Ik citeer Jacobs uit een voetnoot op p. 6: “In [het rapport van
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beide gevallen om de korte eerste beltoon met een duur van 0,6 seconde, terwijl
daar op basis van de ITU-lijst een beltoon van één volle seconde wordt verwacht.
Jacobs heeft onderzoek gedaan aan het analoge tCEAS-geluidsmateriaal afkomstig
van moederband 3281, spoor 2, tweede helft (“b”). Hij vond in dat materiaal naast
de tapgesprekken A-1-1 en A-1-5 een vijftal andere (volgens Jacobs onverdachte)
tapgesprekken met een afwijkende korte eerste beltoon van 0,6 seconde.247 Jacobs
heeft hieruit geconcludeerd dat met een eerste beltoon van 0,6 seconde “geen
sprake is van (significante) afwijkingen van het Nederlandse patroon.”
Jacobs heeft zijn conclusie voorgelegd aan Fransen & Rijnders, en hij kreeg van de
eerste de volgende reactie:
“Ik ben het met je nieuwe conclusie eens.
De cadence die je hebt geconstateerd is niet afwijkend van NL. Voor de eerste
toon (0.6 sec) kunnen best plausibele redenen zijn (denk niet alleen aan
starten van tape, maar ook bijv. aan opzetten van het pad waarover
communicatie wordt afgeleverd).”248
Jacobs heeft vervolgens de conclusie getrokken dat de waargenomen cadans in de
tapgesprekken A-1-1 en A-1-5, en met name de eerste korte beltoon van
0,6 seconde, geen afwijking van het Nederlandse beltoonpatroon oplevert en (dus)
geen aanwijzing voor manipulatie vormt.249

Wat betreft de afwijkende kenmerken van de beltoon in het naar Turkije uitgaande
tapgesprek A-4-34 is Jacobs korter van stof.250 Voor deze afwijking heeft hij geen
bevredigende verklaring. Nader onderzoek daarnaar lijkt hem echter zinloos.
Peller] wordt een frequentie van 421 Hz genoemd voor de beltonen a1-1 en a1-5; die frequentie is
gemeten in de audiofiles die door Peller zelf vertraagd zijn (zie [Peller, onder] 2.5). De afwijkingen van
de standaard (427 tegenover 425, en 421 tegenover 425) zijn minder dan 1%; ze zijn verwaarloosbaar
gegeven het feit dat de audiofiles van spoelenbanden afkomstig zijn.”
Ik voeg er in mijn woorden aan toe (zie ook paragraaf 3.3 onder het kopje “Complicaties bij meten”):
bij wijze van meetresultaat kán een frequentie van 421 Hz afkomstig zijn van een toon met een
oorspronkelijke frequentie van 425 Hz, en dit (1) vanwege meetonzekerheden, en (2) vanwege
onzekerheden rond de mate van versnelling. Kortom, een meting van 421 Hz dwingt niet tot de
conclusie dat de oorspronkelijke frequentie afwijkt van de standaard van 425 Hz. Oftewel, in de
woorden van Derksen: een meetresultaat van 421 Hz is ‘compatibel’ met een toon van 425 Hz.
247 Jacobs vond in die tapgesprekken beltonen met een frequentie van 427 Hz. Dat betreft een hogere
frequentie dan de 421 Hz die Peller vond als frequentie van de beltonen in tapgesprekken met
nummers A-1-1 en A-1-5. Dat verschil laat zich eenvoudig verklaren doordat Peller het hem in tweede
instantie overhandigde analoge tCEAS-geluidsmateriaal zelf in geringe mate heeft vertraagd teneinde
te corrigeren voor de (geringe) versnelling die hij waarnam in de “time stamp” (= de ‘tante Cor’tijdmelding). Zie paragraaf 8.3 en paragraaf 9.1 over Peller’s “proper sampling rate”.
248 E-mail van 1 juli 2010, kenbaar uit: B. Jacobs, brief aan prof. Buruma d.d. 16 augustus 2010, p. 6.
249 Die nieuwe conclusie stemt overeen met een conclusie van Van den Heuvel. Daarop kom ik terug.
250 B. Jacobs, brief aan prof. Buruma d.d. 16 augustus 2010, p. 8-9.
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Kennelijk ziet Jacobs de waargenomen afwijking niet als een doorslaggevende
aanwijzing voor manipulatie.

Het herzieningsonderzoek

Binnen het herzieningsonderzoek kwam de kwestie van de afwijkende beltonen
wederom aan de orde. Er zijn hernieuwde waarnemingen verricht aan de beltonen
in het onderzoeksmateriaal, en er is gedebatteerd over de betekenis van het
aantreffen van beltoonkenmerken die afwijken van de landelijke kenmerken die in
de ITU-lijst zijn opgenomen. Thans sta ik meer uitgebreid stil bij de standpunten van
de deskundigen in het herzieningsonderzoek. Ik ga daarbij allereerst in op de
betekenis die door de deskundigen wordt gegeven aan de afwijkingen van de
beltoonkenmerken als zodanig.

Het standpunt van Van de Ven

Van de Ven betoogt in zijn rapport van 31 augustus 2014 (onderstreping
mijnerzijds):
“Telecommunicatiesignalen hebben een vastgelegd profiel dat per land is
vastgelegd (zie bijlage 4: “Operational Bulletin No. 665 (1 .1V.1998) and
Annexed List: Various tones used in national networks (Supplement 2 to ITUT Recommendation E.180) (Position on 1 April 1998), 01.04.1998”
(https://www.itu.int/pub/t-sp-ob.665-1998/en)251
Aan de hand van deze gegevens is eenvoudig vast te stellen of een
geregistreerd signaal een telecommunicatiesignaal is of dat dit signaal een
andere herkomst heeft.”252
De kwestie ligt wat betreft Van de Ven dus “eenvoudig”. Elders in dat rapport merkt
Van de Ven op:

251

Voetnoot D.A.: Van de Ven verwijst hier naar hetgeen ik de ITU-lijst versie 1998 noem.
Van de Ven, onderzoeksrapport “Signaal-analytisch onderzoek aan tapgesprekken afkomstig van
analoge banden behorend bij de zaak “Baybaşin”” d.d. 31 augustus 2014, dertiende (ongenummerde)
bladzijde. Dit rapport is gevoegd als bijlage 1 bij Van de Ven, eindrapport d.d. 31 augustus 2015.
252
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“Het is mogelijk om manipulaties (“knippen” en “plakken) op te sporen door
het signaal te onderzoeken.
De belangrijkste indicaties van manipulatie zijn:
1. Beltonen en eindegesprekstonen waarvan de frequenties niet
overeenkomen met de frequenties van de locaties zoals deze in de processenverbaal worden vermeld.
2. Cadans van beltoon of van eindegesprektoon die niet bij het in het dossier
aangegeven land past.
(…)”253
Beltonen worden volgens Van de Ven gegenereerd in het land waarnaartoe wordt
gebeld en zullen daarom moeten voldoen aan de internationaal vastgelegde
standaarden voor telecommunicatiesignalen van dat land.254 Indien dit niet het
geval is, is er volgens Van de Ven een sterke indicatie dat er is gemanipuleerd. Ik
citeer:
“Als het dossier aangeeft dat er sprake is van bijvoorbeeld een “uitgaand”
gesprek naar Engeland dan dient daarbij de juiste beltoon of de daarbij
horende ringing cadence door mij te worden waargenomen. Indien dit niet
het geval is, is er sprake van een onjuiste weergave in het dossier of is er een
sterke indicatie dat het gesprek is gemanipuleerd.”255
Over de verbindendheid van E.180 schijft Van de Ven onder meer het volgende:
“De besturingssignalen in een “getapt” gesprek moeten voldoen aan
standaarden die internationaal per land zijn vastgelegd. In bijlage 4 (ITU-T
recommendation E.180, 1 april 1998)256 wordt een exacte specificatie

253

Van de Ven, onderzoeksrapport “Signaal-analytisch onderzoek aan tapgesprekken afkomstig van
analoge banden behorend bij de zaak “Baybaşin”” d.d. 31 augustus 2014, negentiende
(ongenummerde) bladzijde. Dit rapport is gevoegd als bijlage 1 bij Van de Ven, eindrapport d.d. 31
augustus 2015.
Deze tekst is overigens exact gelijk aan een passage die te vinden is in: Van de Ven, onderzoeksrapport
“Signaal-analytisch onderzoek aan tapgesprekken afkomstig van analoge banden behorend bij de zaak
“Baybaşin”” d.d. 5 december 2014, p. 21. Dit rapport is gevoegd als bijlage 2 bij Van de Ven,
eindrapport d.d. 31 augustus 2015.
254 Van de Ven, onderzoeksrapport “Signaal-analytisch onderzoek aan tapgesprekken afkomstig van
analoge banden behorend bij de zaak “Baybaşin”” d.d. 5 december 2014, p. 20. Dit rapport is gevoegd
als bijlage 2 bij Van de Ven, eindrapport d.d. 31 augustus 2015.
255 Van de Ven, onderzoeksrapport “Signaal-analytisch onderzoek aan tapgesprekken afkomstig van
analoge banden behorend bij de zaak “Baybaşin”” d.d. 5 december 2014, p. 20. Dit rapport is gevoegd
als bijlage 2 bij Van de Ven, eindrapport d.d. 31 augustus 2015. Met “de juiste beltoon” bedoelt Van
de Ven waarschijnlijk een Engelse beltoon.
256 Voetnoot D.A.: Van de Ven bedoelt zeer vermoedelijk: supplement 2, bij recommendation E.180,
door mij ‘de ITU-lijst’ genoemd.
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weergegeven van de tonen en cadansen zoals deze voor de diverse landen
zijn gestandaardiseerd.”257
Naar aanleiding van vragen mijnerzijds lichtte Van de Ven zijn opvatting dat “de
besturingssignalen in een “getapt” gesprek moeten voldoen aan standaarden die
internationaal per land zijn vastgelegd” (onderstreping mijnerzijds), als volgt toe:
“De door ITU vastgelegde standaarden vormen geen verplichting, maar
worden door de landen zelf opgegeven om het internationale telefoonverkeer
mogelijk te maken en te stroomlijnen. Afwijkingen van de opgegeven norm is
in de loop van de tijd mogelijk, maar zal dan volgens internationale afspraken
moeten worden doorgegeven aan het TSB van ITU om zo algemeen
toegankelijk te worden gemaakt. Hiertoe is zelfs een speciaal formulier
toegevoegd aan de Recommendations (notification form for change of tones
used in national networks). De zo opgegeven veranderingen vind je terug in
een latere Recommendation. Maar Recommendation E.180 omvat nu juist de
door ons onderzochte periode van juni 1997 tot april 1998 en bevat de door
de landen zelf opgegeven signalen als in de periode gelden in hun nationale
netwerk.”258
Bindend of niet, de ITU-standaard vormt feitelijk een volledige beschrijving van de
in gebruik zijnde signaaltoonkenmerken. Een afwijking van de beschreven
kenmerken is onverklaarbaar, aldus begrijp ik Van de Ven.

Het standpunt van Van den Heuvel

Inleiding

Kort gezegd betoogt Van den Heuvel in tegenstelling tot Van de Ven dat de
afwijking van een in de ITU-lijst vermelde frequentie of cadans geen aanwijzing voor
manipulatie oplevert, aangezien er meer (onverdachte) technische verklaringen
voor dit audiofenomeen kunnen worden gevonden. Zo is de ITU-lijst volgens Van
den Heuvel een standaard waarop zinvol kan worden gevarieerd. Met een
afwijkende frequentie en/of cadans kunnen bijvoorbeeld verschillende providers

257

Van de Ven, onderzoeksrapport “Signaal-analytisch onderzoek aan tapgesprekken afkomstig van
analoge banden behorend bij de zaak “Baybaşin”” d.d. 5 december 2014, p. 20. Dit rapport is gevoegd
als bijlage 2 bij Van de Ven, eindrapport d.d. 31 augustus 2015.
258 Van de Ven, reactie d.d. 8 oktober 2015 op het rapport van Van den Heuvel, p. 4.
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op het netwerk worden geïdentificeerd.259 Die variaties kunnen volgens Van den
Heuvel samenhangen met het administratieve karakter van het gesprek, de vraag
of het een lokaal of interlokaal gesprek betreft, dan wel de routering260 die voor de
verbinding wordt gebruikt.261
Ik licht slechts enkele aspecten uit de meer uitgebreide achtergrondrapportages
van Van den Heuvel ter zake.262

Signalering

In zijn achtergrondrapportage staat Van den Heuvel stil bij de noodzaak van de
toepassing van stuur- en informatiesignalen binnen een telecommunicatienetwerk. Dat betreft niet alleen de voor de gebruiker bekende signalen tussen de
abonnee en de centrale. Er worden ook signalen uitgewisseld tussen centrales
onderling (‘trunk-signalering’). In dit verband wijst Van den Heuvel in het bijzonder
op signalen ten bate van ‘operations, maintenance & support/service’ (OMS) en op
signalen voor ‘lawful interception’ (LI).263
259

Van den Heuvel, hoofdrapport d.d. 18 september 2015, p. 18.
Hier volgt een gesimplificeerde toelichting mijnerzijds over (internationale) routering voor de
totstandkoming van een telefoonverbinding (‘destination routing’). Daarbij laat ik private
telefoonnetwerken buiten beschouwing.
Verscheidene landelijke openbare-telecommunicatienetwerken, zoals die van verscheidene
operators van netwerken voor mobiele telefonie (met standaarden als ATF, gsm, UMTS) en zoals die
van de netwerkoperator voor vaste telefonie (met analoge c.q. digitale standaarden, POTS, resp.
ISDN), zijn aan elkaar geknoopt tot één PSTN-netwerk. Dat landelijke PSTN-netwerk (van netwerken)
is met andere dergelijke netwerken door middel van hoofdverbindingen (‘trunks’) tussen centrales
onderling aaneengeschakeld tot grotere internationale telecommunicatienetwerken, kortom: een
netwerk van netwerken van netwerken. Hierbinnen kunnen telefoonverbindingen langs verschillende
routes (d.w.z. langs verschillende hoofdknooppunten, ‘tandem switches’ genaamd) worden
opgebouwd, terwijl het netwerkoperators vrij staat om desgewenst meer rechtstreekse connecties te
assembleren (bijvoorbeeld door middel van rechtstreekse bekabeling).
Aan het gebruik van die uiteenlopende routes zijn voor de netwerkoperators kosten verbonden, die
per route kunnen verschillen. Netwerkoperators zullen om die reden bepaalde routes prefereren
(‘preferred routes’ of ‘high-usage routes’), en pas bij (tijdelijk) gebrek aan capaciteit overstappen op
duurdere, alternatieve routes.
Zie over de complexe technologie en topologie van telecommunicatienetwerken:
V. Kapoor & S. Tatke, Telecom Today. Application and Management of Information Technology,
New Delhi: Allied Publishers 1999, p. 227-235;
T. Viswanathan & M. Bhatnagar, Telecommunication Switching Systems and Networks, Delhi: Phi
Learning 2015, p. 348-350;
J.G. van Bosse & F.U. Devetak, Signaling in Telecommunication Networks, Hoboken: John Wiley & Sons
2007, p. 2-7;
T. Anttalainen, Telecommunications Network Engineering, Norwood: Artech House 2003, p. 19-58.
Wikipedia onder de lemma’s: ‘Destination routing’, ‘Class-4 telephone switch’ (tandem switch), ‘Class5 telephone switch’, ‘PSTN network topology’.
Zie over de kosten van internationale routering o.a.: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-98731_en.htm.
261 Van den Heuvel, achtergrondrapport, hoofdstuk 4, p. 18.
262 Van den Heuvel, achtergrondrapport, hoofdstuk 6, p. 21-27.
263 Van den Heuvel, achtergrondrapport, hoofdstuk 6, p. 29.
260
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OMS-signalen worden zowel ‘in band’ als ‘out of band’ verstuurd.264 Beide sets
signalen worden verstuurd tijdens het belsignaal en zijn dus onderdeel van, dan wel
gekoppeld aan de beltoon.265

Naast gewone signalering, bestaan er bijzondere signalen ten bate van interceptie
(ook wel: ‘lawful interception’ of LI). Bij digitale communicatiesystemen, zoals het
gsm-netwerk, wordt informatie uitgewisseld door elektronische berichten, meestal
via een separaat kanaal of netwerk.266 Deze signalen, zoals het oproepen van een
gsm-toestel binnen een gsm-netwerk, moeten worden omgezet naar een auditief
signaal dat ‘in band’ naar de tapkamer wordt gestuurd,267 zulks voor de
begrijpelijkheid van het uitluisteren van de onderschepte telecommunicatie. Ik
citeer Van den Heuvel:
“het vertalen van deze berichten naar auditieve signalen wordt in de
specificatie van Lawful Interception het ‘Delivery Function 3 Signal’ (DF3S)
264

Toelichting mijnerzijds. De transmissie van stuursignalen (ten behoeve van routering, beheer,
administratie e.d.) kan met behulp van uiteenlopende technieken plaatsvinden. Grofweg wordt
onderscheid gemaakt tussen:
(1) ‘common channel signaling’ (CCS) en (2) ‘in-channel signaling’.
In het eerste geval (CCS) worden de stuursignalen die betrekking hebben op het telefoongesprek over
een andere, separate verbinding (of zelfs een separaat netwerk) verzonden dan waarover de audio
van het telefoongesprek wordt overgebracht.
In het tweede geval, de ‘in-channel signaling’ worden de bedoelde stuursignalen over dezelfde
verbinding verzonden als waarover de audio van het telefoongesprek wordt overgebracht (i.e. het
gesprekskanaal).
In geval van (2) ‘in-channel signaling’ kan onderscheid worden gemaakt tussen:
(2a) ‘in-band signaling’, en (2b) ‘out-of-band signaling’. Bij (2a) ‘in-band signaling’ wordt gebruik
gemaakt van stuursignalen binnen dezelfde frequentieband als die gebruikt wordt voor de audio van
het telefoongesprek, en dat is 300 – 3400 Hz. Bij (2b) ‘out-of-band signaling’ wordt gebruik gemaakt
van signalen buiten de frequentieband waarmee de audio wordt overgebracht, bijvoorbeeld de
frequentieband tussen 3400 Hz en 4000 Hz.
Zie:
T. Viswanathan & M. Bhatnagar, Telecommunication Switching Systems and Networks, Delhi: Phi
Learning 2015, p. 383-400;
R.L. Freeman, Fundamentals of Telecommunications, Hoboken: John Wiley & Sons 2005, p. 151-158;
V. Kapoor & S. Tatke, Telecom Today. Application and Management of Information Technology,
New Delhi: Allied Publishers 1999, p. 218-222.
Zeer uitgebreid (en met een iets andere categorisering) is: J.G. van Bosse & F.U. Devetak, Signaling in
Telecommunication Networks, Hoboken: John Wiley & Sons 2007.
Van den Heuvel, achtergrondrapport, hoofdstuk 6, p. 27-29, sluit in grote lijnen bij de categorisering
in het laatstgenoemde boek aan.
265 Van den Heuvel, achtergrondrapport, hoofdstuk 6, p. 32.
266 Van den Heuvel, achtergrondrapport, hoofdstuk 6, p. 23.
Aanvulling D.A. Het gsm-netwerk is geheel digitaal opgebouwd, en het heeft dus slechts digitale
verbindingen. Informatie-uitwisseling vindt plaats door elektronische berichten over een separaat
kanaal of netwerk (CCS, zie hierboven) te verzenden. Ik citeer F. Fransen & J. Rijnders, Assessment of
telephone tones on audio files of intercepted communication in the report of Peller, rapport van 26
mei 2010, p. 3:
“In GSM, however, there is no tone based signaling from the MSC [Mobile Switching Center, D.A.] to
the mobile phone. GSM is a digital network with separate signaling and speech communication.”
267 Van den Heuvel, achtergrondrapport, hoofdstuk 6, p. 35.
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genoemd. Het genereren van het binnen het GSM- en ISDN systeem niet
bestaande weksignaal, LI-ringing, is het meest voorkomende DF3S signaal.
Het is vaak gelijk aan het belsignaal dat de opbeller te horen krijgt (ringing)
op het vaste telefoonnet.”268
In de tweede plaats zijn dergelijke auditieve ‘in-band’-signalen nodig voor het
aansturen van de interceptie-omgeving, zoals het start- en stopsignaal van de tap.

Ik loop meer specifiek de door Van den Heuvel genoemde signalen langs.

(1). Signalen die afkomstig zijn van de interceptie-omgeving: LI-ringing

Dit signaal is hierboven reeds genoemd. Een gsm-netwerk kent geen toongestuurde beltoon, maar een elektronisch netwerkbericht dat wordt omgezet in
een auditief signaal. In de interceptie-omgeving (REX/RCE) van het gsm-netwerk
(op locatie van de netwerkoperator) wordt het netwerkbericht omgezet in het als
beltoon herkenbare ‘LI-ringing’-signaal. Het verschijnsel ‘LI-ringing’ vormt in de
rapportage van Van den Heuvel een cruciaal punt. Wanneer wordt ingebeld op een
telefoonnummer dat onder de tap staat, betreffen de door de tapkamer
geregistreerde beltonen dus géén beltonen die afkomstig zijn van de meest nabije
‘switch’ (centrale) in het gsm-netwerk waaraan de afgetapte mobiele telefoon is
verbonden, maar beltonen die binnen de interceptie-omgeving van het gsmnetwerk worden gegenereerd en die voorafgaande aan de audio van het
tapgesprek naar de tapkamer worden gestuurd. Alleen het geluidsmateriaal van
uitgaande tapgesprekken bevat een registratie van de beltonen die daadwerkelijk
binnen het telecommunicatienetwerk zijn opgewekt, aldus Van den Heuvel.
Het ‘LI-ringing’-signaal sluit tegenwoordig wat betreft kenmerken als frequentie en
cadans meestal aan bij de nationale standaardkenmerken (425 Hz, cadans: ‘1.0 sec.
on en 4.0 sec. off’), maar kan daarvan in geringe mate afwijken. In de tijd van de
ouderwetse telefoon met een echte bel was juist het LI-ringing sterk afwijkend met
een signaalfrequentie van zo’n 3100 Hz.
LI-ringing correspondeert volgens Van den Heuvel met de resultaten van metingen
aan de inkomende digitale tapgesprekken die door de verdediging als ‘compatibel’

268

Van den Heuvel, achtergrondrapport, hoofdstuk 6, p. 36.
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zijn aangemerkt: de frequentie en cadans van de beltonen benaderen de nationale
standaard, maar zijn niet exact gelijk.269

(2). Afwijkingen binnen het telecommunicatienetwerk

De in het gsm-netwerk gegenereerde beltoon kan wat betreft kenmerken als
frequentie en cadans afwijken van de standaard teneinde onderscheid te maken
tussen een lokale en een interlokale oproep. In geval van een interlokaal gesprek
geeft het telecommunicatienetwerk een extra belsignaal direct nadat het belcircuit
is geactiveerd. Dit extra belsignaal wijkt qua duur af van (de cadans van) de opgave
in de ITU-lijst.270 Een voorbeeld hiervan is het signaal van 0,6 seconde dat
voorafgaat aan de beltoon.271

In enkele (uitgaande) tapgesprekken valt vanwege afwijkingen van de
standaardcadans te achterhalen of de telefoonverbinding een moderne of een
oudere telefooncentrale betreft, aldus Van den Heuvel. De moderne centrales
staan ingesteld op de standaard van de netwerkoperator, terwijl oudere centrales
(met het oog op vervanging) afwijkend worden ingesteld. Van den Heuvel laat in
zijn rapportage grafieken zien van twee interlokale tapgesprekken, waarvan één
naar een moderne centrale, met een beltoon ter hoogte van 425 Hz en een cadans
van 1,0 seconde ‘on’ en 4,0 seconden ‘off’, i.e. de standaard, en één tapgesprek
naar een oudere centrale, met een beltoon van 421 Hz en een cadans van
1,0 seconde ‘on’, en 3,5 seconden ‘off’.272

269

Toevoeging mijnerzijds. In de inkomende tapgesprekken A-4-25, A-4-31, tapgesprek zonder Anummer gedateerd 8 december 1997 te 11:29 uur, A-3-27, A-3-35, A-6-103, A-6-104, A-3-50 en
tapgesprek zonder A-nummer gedateerd 18 maart 1998 kunnen beltonen worden waargenomen met
frequenties en cadansen die (in de woorden van de verdediging) “compatibel” zijn met de
Nederlandse standaardbeltoon met een frequentie van 425 Hz en een cadans van 1.0 sec. on, 4.0 sec.
off. “Compatibel” betekent – naar ik de verdediging begrijp – dat de gemeten frequenties en cadansen
de Nederlandse standaard in voldoende mate benaderen (verschillen kunnen worden verklaard door
meetonzekerheden en/of toleranties). Het gsm-netwerk kent, zoals eerder beschreven, geen toongestuurde beltoon, maar een netwerkbericht dat wordt omgezet in een auditief signaal. Dit signaal
wordt in de tapkamer geregistreerd als het ‘LI-ringing’-signaal. Dat signaal benadert volgens Van den
Heuvel de nationale standaard, maar hoeft niet exact gelijk te zijn. Ter illustratie dienen de
tapgesprekken A-4-25 en A-4-13. Dit zijn inkomende tapgesprekken en daarin vallen beltonen waar
te nemen met frequenties van respectievelijk 419 – 423 Hz en 423 – 425 Hz.
270 Van den Heuvel, achtergrondrapport, hoofdstuk 6, p. 33.
271 Van den Heuvel, achtergrondrapport, hoofdstuk 6, p. 41, hoofdstuk 11, p. 8; Van den Heuvel,
meetverslag, p. 36, 39, 43, 47, 49, 50, 52, 53 en 58.
272 Van den Heuvel, achtergrondrapport, hoofdstuk 6, p. 33.
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Telefooncentrales kunnen bij het leggen van telefoonverbindingen via
uiteenlopende routes worden benaderd. Daarbij heeft de meest voordelige route
de voorkeur.273 Als een telefoongesprek wordt afgehandeld door het internationale
verbindingsnet tussen de landen laat de beltoon de standaardfrequentie van de
ITU-lijst horen. Deze wijze van routeren is echter duur, al is het maar door de
toeslagen (o.a. BTW) die landen in rekening brengen voor een telefoongesprek
waarvan de verbinding over het grondgebied van dat land loopt.274 Voor een
telefoongesprek van Nederland naar Zwitserland moet doorgaans een vergoeding
aan Duitsland worden betaald. Er zijn ook alternatieve routeringen voor
internationale gesprekken. Indien een telefoonverbinding via een alternatieve
route tot stand komt, kan de frequentie van de beltoon met het oog op
servicetoepassingen enigszins afwijken van de standaardfrequentie(s) van de ITUlijst, specifiek voor de (internationale) netwerkoperator.
Een voorbeeld van het voorgaande is het volgende. Ik citeer Van den Heuvel:
“De mobiele telefooncentrale Turkcell in Turkije genereerde in de periode van
voor het jaar 2000 een cadanscyclus die qua duur afwijkt van het vaste net in
Turkije. KPN heeft een rechtstreekse route gehuurd naar deze provider. Deze
gehuurde route is de ‘preferred route’ oftewel de ‘high usage route’ voor KPN.
Om die reden heeft de routeringscode het nummer 001. In de
verkeersinformatie voor dit gesprek ten bate van lawful interception (LI)
verschijnt nu 001 0090532xxxxxx als bestemmingsadres.”275
Volgens Van den Heuvel genereerde de Turkse mobiele telefooncentrale een
afwijkende duur van een cadans-cyclus van in totaal vijf seconden met een on/offverhouding van 1 staat tot 2. Voorgaande leidt tot een cadans van 1,66 seconde
‘on’ en 3,33 seconden ‘off’.276 De route naar die Turkse telefooncentrale kan
worden herleid bij een frequentie van 400 Hz (de ‘preferred route’) of 440 Hz (de
alternatieve route). Informatie over de route wordt vanaf midden 1998
meegezonden

in

de

JTS-burst.

In

de

JTS-gegevens

van

een

aantal

referentiegesprekken naar Turkije is de routeringscode ‘001’ voor het

273 Van den

Heuvel, achtergrondrapport, hoofdstuk 11, p. 12. Zie voor een toelichting mijnerzijds over
‘destination routing’ een voetnoot hierboven.
274
Van den Heuvel, achtergrondrapport, hoofdstuk 6, p. 42, en hoofdstuk 11, p. 13.
275 Van den Heuvel, achtergrondrapport, hoofdstuk 6, p. 28.
276 Van den Heuvel, meetverslag, p. 6.
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telefoonnummer dat wordt gebeld zichtbaar in het b-nummerveld. Deze
gesprekken laten beltonen met een frequentie van 400 Hz zien.277, 278

Ten slotte maak ik nog melding van auditieve ‘out-of-band’-signalen. Van den
Heuvel stelt dat deze signalen een bijzondere toepassing hebben en in de meeste
gevallen slechts waarneembaar zijn binnen het telefoonnet. Ik citeer Van den
Heuvel:
“Deze signalen geven onder andere informatie over het deel van de centrale
waarmee de verbinding is gemaakt. Dit is relevant om te weten, omdat
centrales redundant, in meervoud, zijn uitgevoerd en voor de analyse van een
storing het nodig is te weten met welk deel van de centrale (a of b) contact is
gelegd. Ook andere informatie kan beschikbaar worden gemaakt, doch de
betekenis is afhankelijk van niet-openbare informatie bij leverancier en
provider.”279

Derksen & Grünwald en Derksen

Derksen & Grünwald en Derksen hebben zich in het debat gemengd. Zij sluiten zich
aan bij Van de Ven. Derksen & Grünwald bespreken als volgt hoe een beltoon met
een afwijkende frequentie en/of cadans in een gemanipuleerd gesprek kan zijn
terechtgekomen:
“Al manipulerend kan er gemakkelijk iets misgaan met de beltoon. Gegeven
feilbare manipulanten zal dat ook zo nu en dan feitelijk gebeuren. Het
manipulatie-scenario hoeft niet te voorspellen welke “verkeerde” frequentie
van de beltoon door de manipulatie zal ontstaan. Het manipulatie-scenario
voorspelt alleen dat bij tijd en wijle een “verkeerde” frequentie in een tap zal
worden opgenomen, door slordigheid, onverschilligheid of wat dan ook.”280

277

Zie de JTS-gegevens van een uitgaand referentiegesprek in: Van den Heuvel, meetverslag,
hoofdstuk 3, p. 55. Ik voeg eraan toe dat ook de ‘call detail records’ (CDR’s) van het geluidsmateriaal
in de T14-zaak inderdaad dit driecijferig voorloopnummer in het b-nummerveld laten zien.
278 Van den Heuvel is door Van de Ven tegengeworpen dat de JTS niet voorzag in de mogelijkheid om
uit de tapregistratie de intercentrale signaleringsroute op te maken. De JTS voorzag echter wél in de
mogelijkheid om uit de tapregistratie de intercentrale signaleringsroute op te maken, aldus Van den
Heuvel. Zoals door Van den Heuvel beschreven kon die informatie worden ontleend aan een
driecijferig voorloopnummer in het b-nummerveld, waarvoor de JTS, p. 5, ook ruimte bood.
279
Van den Heuvel, achtergrondrapport, hoofdstuk 6, p. 34.
280 Derksen & Grünwald, De stand van zaken II: de A-1 gesprekken, een overzicht in termen van
likelihoods gebaseerd op de metingen onder leiding van mr. Aben, de Aben-metingen, d.d. 30
augustus 2015, p. 59.
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Derksen & Grünwald stellen dat, hoewel de ITU-standaarden niet ‘mandatory’ zijn,
lidstaten er wijs aan doen om recommendation E.180 te volgen aangezien dat
vlotte internationale telecommunicatie mogelijk maakt.281 Voorts merken zij op dat
de ITU-lijst uit april 1998 geen vrijblijvende waarden bevat; de frequenties en
cadansen zijn tenslotte door de verschillende landen zelf aangedragen als zijnde de
door hen gebruikte frequenties en cadansen uit de voorliggende periode. De ITUlijst is volgens Derksen & Grünwald een beschrijving van de feitelijke praktijk en een
‘commitment’ van een land tegenover andere landen dat de opgegeven
frequenties en cadansen werkelijk die van het betrokken land zijn.282 Derksen &
Grünwald nemen met betrekking tot de afwijkende beltonen de volgende stelling
in:
“Volgens het hof scenario is aldus te verwachten dat de frequenties en
cadansen de onderschreven ITU-waarden zullen hebben. Stemmen
frequenties en/of cadansen signalen op de tap niet overeen met de ITUwaarden, dan zijn dat prima facie anomalieën voor het hof-scenario.”283
Met betrekking tot de digitale gesprekken merkt Derksen het volgende op:
“Maar ondanks de nieuwe kopieën [van de digitale gesprekken, D.A.] blijft
een aantal gesprekken wel anomale beltonen hebben, zowel qua frequentie
als qua cadans. Ik geef de anomale beltonen in een aantal Turkse gesprekken.
Ze zijn anomaal uitgaande van de ITU-standaarden van 1998, zoals
opgegeven in “TSB- Various tones used in national networks, according to
ITU-T Recommendation E.180 [die standaard noem ik: de ITU-lijst, D.A.].”284
En ik laat weer Derksen aan het woord:
“(4) Afwijkende ITU waarden als serieuze indicatie van manipulatie

281

Derksen & Grünwald, De stand van zaken II: de A-1 gesprekken, een overzicht in termen van
likelihoods gebaseerd op de metingen onder leiding van mr. Aben, de Aben-metingen, d.d. 30
augustus 2015, p. 16.
282 Derksen & Grünwald, De stand van zaken II: de A-1 gesprekken, een overzicht in termen van
likelihoods gebaseerd op de metingen onder leiding van mr. Aben, de Aben-metingen, d.d. 30
augustus 2015, p. 16. Het is mij overigens niet duidelijk waarop deze stelling van Derksen & Grünwald
is gebaseerd.
283 Derksen & Grünwald, De stand van zaken II: de A-1 gesprekken, een overzicht in termen van
likelihoods gebaseerd op de metingen onder leiding van mr. Aben, de Aben-metingen, d.d. 30
augustus 2015, p. 16.
284 Derksen, Stand van zaken III, deel II, ‘Van den Heuvels argumenten waarom aperte anomalieën in
de A-1 gesprekken geen anomalieën zijn’ d.d. 25 oktober 2015, p. 23.
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Sommige gesprekken vertonen in het licht van de betrokken ITU-waarden
anomale beltonen, wanneer we uitgaan van de tijd en plaats die in het dossier
zijn aangegeven. De vraag is hoe ze daar zonder manipulatie kunnen terecht
komen. Van den Heuvel beweerde aanvankelijk dat Libertel die anomale toon
toevoegde en dat Frans en Rijnders dat ook zeggen. Frans en Rijnders achtten
het echter juist unlikely.285
Van den Heuvel beweert ook dat de ITU-waarden ‘geen norm of vereiste
[zijn], maar in dit verband juist de referentie om vanaf te wijken’. Dit miskent
de waarde en het belang van de ITU. Zoals de ITU zelf aangeeft, het volgen
van de ITU waarden ‘makes phone calls possible’. Cruciaal is ook dat de
waarden geen aanbevelingen zijn, maar door de lidstaten zelf opgegeven
waarden van signalen waartoe zij zich committeren om tot een goedwerkend
internationale telecommunicatie te komen. Dat zou voor de naar Turkije
uitgaande gesprekken inhouden dat de beltoon een frequentie van 450 Hz
moet hebben met een cadans van 2sec on en 4 sec off. Te midden van de door
mr. Aben geselecteerde gesprekken vinden we evenwel drie keer 440 Hz en
drie keer 400 Hz als beltoon in uitgaande gesprekken naar Turkije. In al deze
gesprekken heeft de beltoon ook een anomale cadans van 1,6 sec on 3,3 sec
off. Deze beltonen zijn aldus een sterke aanwijzing dat er met de gesprekken
is gemanipuleerd.
Vóór 1994 deed Turkije nog niet mee met de ITU. De 440Hz- en de 400Hz
gesprekken zouden dus gesprekken uit Turkije kunnen zijn van vóór 1994. Dit
zou goed passen bij al eerdere indicaties ten aanzien van drie van die
gesprekken, A-1-4, A-1-5, en A-4-34, dat ze van vóór 1994 zijn.”286
Hieronder kom ik in de subparagraaf “Tegenwerpingen” terug op onderdelen van
het betoog van Derksen en Derksen & Grünwald.

285

Voetnoot D.A. Derksen bedoelt met “Frans en Rijnders” het hierboven reeds besproken rapport:
F. Fransen & J. Rijnders, Assessment of telephone tones on audio files of intercepted communication
in the report of Peller, rapport van 26 mei 2010, en daarvan met name p. 1-2, waaruit ik voor zover
relevant nogmaals citeer:
“We can think of three technical explanations for the fact that the ringing tone does not match the
Dutch standard: (…). 3. The MSC in the Libertel network was configured to generate the deviating
ringing tone. (…). With respect to explanation 3), we have contacted Libertel (i.e. Vodafone) and asked
if they were capable to find out what ringing tone was applied in 1997. So far we did not get a
conclusive answer. However, we expect it to be unlikely that these ringtones deviated from
internationally agreed standards.”
286 Derksen, Stand van zaken III, deel II, ‘Van den Heuvels argumenten waarom aperte anomalieën in
de A-1 gesprekken geen anomalieën zijn’ d.d. 25 oktober 2015, p. 2-3.
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Samenvatting en vervolg

Samenvatting

In zijn stelling dat de ITU-lijst dwingende (‘ijzeren’) standaarden vertegenwoordigt,
staat Van de Ven niet alleen. tCEAS-deskundige Peller deed in zijn rapportage
uitspraken over de door hem aangetroffen afwijkende beltoonkenmerken die
impliceren dat hij ter zake een standpunt huldigt gelijk aan dat van Van de Ven.
Bek Tek (Lacey) achtte het argument van Peller dienaangaande “compelling”, maar
maakte tegelijkertijd een uitdrukkelijk voorbehoud: “inconsistencies in the ringing
patters could be the result of non-standard routing of the call,” terwijl volgens Bek
Tek (Lacey) nader onderzoek nodig was.
Fransen & Rijnders namen in hun rapportage eveneens de ITU-lijst tot
uitgangspunt, doch zij droegen tegelijkertijd mogelijke (onverdachte) technische
verklaringen aan voor de aangetroffen afwijkingen in de kenmerken van de
beltonen in zowel de inkomende tapgesprekken, als de uitgaande tapgesprekken,
overigens zonder hierover definitief uitsluitsel te (kunnen) geven. Van Libertel
hebben Fransen & Rijnders op hun vragen geen bevredigend antwoord verkregen.

Kortom, voor het standpunt van Van de Ven is steun voorhanden in de rapportages
die binnen het bestek van het tCEAS-onderzoek zijn opgemaakt. Met name Peller
steunt Van de Ven onvoorwaardelijk. Bek Tek en Fransen & Rijnders gaan mee in
de opvatting dat de ITU-lijst een directieve status geeft aan de daarin opgenomen
beltoonkenmerken, doch zij hebben ter zake voorbehouden aangebracht.
Voor het standpunt van Van den Heuvel is in dit verband minder steun te vinden,
met dien verstande dat Jacobs alsmede Fransen in een signaaltoon van 0,6 seconde
binnen de beltooncadans geen relevante afwijking bespeurden, terwijl Fransen &
Rijnders uitdrukkelijk als technische verklaring voor dit audiofenomeen verwijzen
naar de mogelijkheid van een afwijkende (onjuiste) instelling van de
beltoonkenmerken in een gsm-centrale.
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Vervolg

Welk vervolg heb ik gegeven aan de hier weergegeven resultaten? Ik heb in de
eerste plaats literatuuronderzoek verricht, doch tevergeefs. Zelfs het meest
uitgebreide werk dat ik ken over het onderwerp signalering binnen
telecommunicatienetwerken, te weten dat van Van Bosse & Devetak, bevat slechts
één verwijzing naar E.180,287 zonder dat daarin een uitspraak ligt besloten over de
voorhanden kwestie. Ik heb dus geen publiekelijk toegankelijke informatie kunnen
vinden over de betekenis van afwijkingen van de ITU-lijst voor wat betreft de daarin
per land als standaard opgegeven beltoonkenmerken. De betekenis en relevantie
van de ITU-lijst wordt niet publiekelijk besproken. Er valt in zoverre geen steun te
vinden voor de lezing van Van de Ven, noch voor die van Van den Heuvel.

Ik heb zelf onderzoek verricht naar de kwestie van de afwijkingen in de
beltoonkenmerken. Dat onderzoek heeft bestaan in het analyseren van
onderzoeksmateriaal en in het zoeken naar en analyseren van referentiemateriaal.
Ik ben daarin in het bijzonder op zoek gegaan naar afwijkingen van de
beltoonkenmerken.288 Bovendien heb ik mij voor informatie gewend tot KPN en
Vodafone.

Bij de bespreking van de resultaten van mijn onderzoek moet worden bedacht dat
onder de hypothese van Van de Ven afwijkingen van de in de ITU-lijst opgegeven
beltoonkenmerken niet kunnen worden aangetroffen. Afwijkingen zijn derhalve
uitsluitend verklaarbaar door (frauduleuze) manipulatie. Hierop past slechts één
uitzondering: de afwijking van een in de ITU-lijst opgegeven beltoonkenmerk is
door een netwerkoperator opzettelijk aangebracht en zij is zodanig recent dat deze
nog niet kon worden verwerkt in de meest actuele ITU-lijst (2010).
Onder de hypothese van Van den Heuvel zullen naar verwachting echter zowel
structurele (systematische) als incidentele (sporadische) afwijkingen kunnen
worden aangetroffen, en dit in zowel ouder als meer recent geluidsmateriaal.

287

J.G. van Bosse & F.U. Devetak, Signaling in Telecommunication Networks, Hoboken: John Wiley &
Sons 2007, p. 75. Die verwijzing betreft de ITU-T recommendations E.180 – E.183. Zie in dat boek ook
meer in het algemeen over ITU-T recommendations: p. 50.
288 De hypothese van de verdediging, te weten kort gezegd: ‘de ITU-lijst vormt een ijzeren standaard
waarvan niet wordt afgeweken’, moet tegen een dergelijk onderzoek bestand zijn. Zo niet, dan wordt
die hypothese geacht te zijn weerlegd.
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Afwijkingen van de beltoonkenmerken in de ITU-lijst zijn in de visie van Van den
Heuvel dus niet uniek voor het geluidsmateriaal in de Baybaşin-zaak. Zij vormen
geen aanwijzing voor manipulatie, aldus Van den Heuvel.

Inleiding op de verdere bespreking

Ik zal aanvangen met een beschrijving van de afwijkingen die in de Baybaşin-zaak
zijn geconstateerd, en die volgens de verdediging ieder voor zich als aanwijzing van
(frauduleuze) manipulatie hebben te gelden. Vervolgens zal ik ITU-T
recommendation E.180 alsmede de ITU-lijst meer diepgaand bespreken, zulks om
te beoordelen of uit de redactie ervan steun valt te putten voor het standpunt van
Van de Ven dan wel voor dat van Van den Heuvel. Daarna volgen mijn
waarnemingen aan zowel ouder als meer recent referentiemateriaal, alsmede een
weergave van de informatie die ik van de zijde van KPN en Vodafone heb
ontvangen.

Onderzoek I: inventarisatie van de afwijkingen

Aangezien een overzicht van de meetresultaten van Van de Ven289 en Van den
Heuvel resulteert in een behoorlijk complex schema, terwijl hieronder zal blijken
289

Terzijde, Van de Ven heeft blijkens zijn verscheidene rapportages van meetresultaten een
opmerkelijke moeite om consistente meetwaarden te rapporteren. Ik loop in deze voetnoot zijn
rapporten langs:
(1). Van de Ven, onderzoeksrapport “Signaal-analytisch onderzoek aan tapgesprekken afkomstig van
analoge banden behorend bij de zaak “Baybaşin”” d.d. 31 augustus 2014, drieëntwintigste,
zevenendertigste en tweeënveertigste (ongenummerde) bladzijden. Dit rapport is gevoegd als bijlage
1 bij Van de Ven, eindrapport d.d. 31 augustus 2015. Van de Ven concludeert in zijn rapport van 31
augustus 2014 dat de frequentie van de beltonen in de analoge tapgesprekken A-1-1, A-1-3, A-1-4 en
A-1-5 afwijken van E.180. Hetzelfde geldt voor de cadansen van de beltonen in die analoge
tapgesprekken.
(2). Van de Ven concludeert in zijn rapport van 5 december 2014 echter dat alleen de frequentie van
de beltoon van gesprek A-1-1 van E.180 afwijkt. Gesprek A-1-4 en A-1-5 meten volgens hem een
beltoon met een afwijkende cadans. Zie: Van de Ven, Signaal-analytisch onderzoek aan tapgesprekken
afkomstig van analoge banden behorend bij de zaak “Baybaşin”, d.d. 5 december 2014, gevoegd als
bijlage 2 bij Van de Ven, eindrapport d.d. 31 augustus 2015, p. 26, 33 en 37.
(3). In zijn rapport van 23 april 2015 meet Van de Ven slechts een beltoon met een afwijkende cadans
in gesprek A-1-1. Zie Van de Ven, Gesprekken afkomstig van analoge banden, bijlage bij Van de Ven,
onderzoeksrapport “Metingen tapgesprekken afkomstig van analoge banden behorend bij de zaak
“Baybaşin””, d.d. 1 augustus 2015, die als bijlage 6 is gevoegd bij Van de Ven, eindrapport d.d. 31
augustus 2015.
Naar mijn inzicht valt van tapgesprek A-1-1 echter in werkelijkheid niet vast te stellen dat de cadans
afwijkt. In het desbetreffende (analoge) geluidsmateriaal is – na correctie voor de versnelling van
ongeveer 10,7% – (slechts) één beltoon te horen (ter hoogte van ongeveer 425 Hz), en met een duur
van 0,6 seconde. Op deze laatste kwestie kom ik hieronder nog terug.
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dat het debat zich zal toespitsen op de vraag of afwijkingen van de ‘ijzeren
standaard’ van de ITU-lijst überhaupt kunnen doorgaan voor evenzovele
aanwijzingen van manipulatie, heb ik ervoor gekozen louter ter illustratie een kort
overzicht te geven van beltonen aan de kenmerken waarvan onbetwist een
afwijking van de standaard van de ITU-lijst is geconstateerd. Het schema komt goed
overeen met dat van Derksen in zijn ‘derde stand van zaken’.290 Het betreft telkens
uitgaande tapgesprekken naar een bestemming in Turkije, en geen andere.

Gesprekscode
A-1-4
A-4-14
A-4-24
A-4-26
A-4-27
A-4-29
A-4-34

Datum/tijdstip
9 november 1997 om 22.53 uur291
27 november 1997 om 16.37 uur
30 november 1997 om 12.24 uur
30 november 1997 om 18.26 uur
30 november 1997 om 19.02 uur
30 november 1997 om 23.47 uur
1 december 1997 om 20.45 uur

Frequentie in Hz
440
400
440
440
440
400
400

Cadans in seconden
1.67 on – 3.25 off – 1.68 on
1.67 on – 3.27 off – 1.68 on
1,68 on
1.67 on – 3.26 off – 1.68 on
1.68 on – 3.27 off – 0.84 on292
1.67 on – 3.27 off – 1.68 on
1,67 on293

Het schema van Derksen bevat nog één – naar Turkije uitgaand – tapgesprek, te
weten:

Gesprekscode
A-6-99

Datum/tijdstip
7 januari 1998 om 13.34 uur

Frequentie in Hz
450

Cadans in seconden
2.84 on

De vraag rijst of de hier geregistreerde toon van 2,84 seconden werkelijk in volle
omvang een beltoon betreft. Daarop kom ik nog terug. Als ik hieronder refereer aan
mijn schema van afwijkende beltonen, bedoel ik niet het gesprek met codenummer
A-6-99, maar het eerstvermelde schema met zeven tapgesprekken.

290

Derksen, Stand van zaken III, deel II, ‘Van den Heuvels argumenten waarom aperte anomalieën in
de A-1 gesprekken geen anomalieën zijn’ d.d. 25 oktober 2015, p. 23.
291 Het tijdstip betreft het eindtijdstip van het tapgesprek, op basis van de ‘tante Cor’-melding. De
beltoonkenmerken (i.c. frequentie en cadans) zijn reeds gecorrigeerd voor versnelling. De overige
gesprekken betreffen digitaal geluidsmateriaal, dat geen correctie voor versnelling behoeft.
292 De gebelde persoon lijkt de tweede beltoon af te breken.
293 De duur van de ‘off’-periode is niet vast te stellen omdat het gesprek in die periode aan aanvang
neemt.
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Onderzoek II: ITU-T recommendation E.180 en de ITU-lijst

E.180

Het is voor een goed begrip van de status van ITU-T recommendation E.180 en de
annexe ITU-lijst van belang om meer uitgebreid stil te staan bij de inhoud ervan. Ik
citeer uit ITU-T’s E.180:
“1 General
Administrations294 are reminded of the advantages of standardizing audible
tones as far as possible so that subscribers and operators may quickly
recognize any tone transmitted of whatever origin.
Guidance on the application of tones and recorded announcements in various
situations is given in Recommendation E.182.
In considering the degree of standardization, the CCITT295 took account of the
nature of the various tones already in use. It was also considered that
Administrations introducing new tones would find it helpful to know the
preferred limits of cadence frequency and level.
Limits for tone cadences and frequencies are set forth below, all working
tolerances being included in the limits.
Besides the limits applying to specifications, limits have been laid down for
application to existing exchanges.
These latter limits are herein called accepted limits, while those for new
equipment are called recommended limits.
The present Recommendation covers the case where audible tones are
applied within the network. However, the same frequencies and cadences are
to be applied if, in the ISDN, the audible tones are generated at the terminal
equipment.
(…).
5 Ringing tone
5.1 Ringing tone is a slow period tone, in which the tone period is shorter than
the silent period.

294

Voetnoot D.A.: E.180 definieert de term ‘administrations’ als volgt (zie p. ii):
“In this Recommendation, the expression "Administration" is used for conciseness to indicate both a
telecommunication administration and a recognized operating agency.” ‘Administrations’ betreffen
dus zowel de overheidsorganen in de onderscheidene lidstaten die toezicht houden op de
telecommunicatie als de (geregistreerde) netwerkoperators/netwerkproviders.
295 Voetnoot D.A.: De CCITT is sedert 1 maart 1993 ‘ITU Telecommunication Standardization Sector’
(ITU-T) geheten.
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The recommended limits for the tone period (including tolerances) are from
0.67 to 1.5 seconds. For existing exchanges, the accepted upper limit for the
tone period is 2.5 seconds.
The recommended limits for the silent period separating two tone periods are
3 to 5 seconds. For existing exchanges, the accepted upper limit is 6 seconds.
The first tone period should start as soon as possible after the called
subscriber's line has been found.
5.2 The ringing tone cadence should be similar to the cadence used for
applying ringing current to the called subscriber's telephone set, but these
two cadences need not be synchronized. The electrical parameters of the
ringing current must be evaluated by the Administration concerned to
prevent shock hazard.
5.3 The recommended frequency for the ringing tone is between 400 and 450
Hz. The accepted frequency should be not less than 340 Hz, nor more than
500 Hz. Frequencies between 450 and 500 Hz in the accepted frequency range
should, however, be avoided. Administrations adopting a new single
frequency ringing tone are recommended to use 425 Hz.
The ringing tone frequency may be modulated by a frequency between 16
and 100 Hz, but such modulation is not recommended for new equipment. If
the accepted frequency is more than 475 Hz, no modulation by a lower
frequency is allowed.
5.4 Where digital tone generation is applied, the frequency for ringing tone
should be the same as that recommended for analogue generated tones (see
Annex A).”
Het voorgaande tekstfragment uit recommendation E.180 houdt derhalve onder
meer in:
(1).

‘administrations’ worden herinnerd aan de voordelen van het zo veel
mogelijk standaardiseren van signaaltonen, opdat die als zodanig kunnen
worden herkend;

(2).

de beltoon heeft voor frequentie en cadans ‘recommended’ grenzen en
‘accepted’ grenzen.296 Met andere woorden: de ITU beveelt aan dat de
beltoon een frequentie en een cadans vertoont binnen de door de door de
ITU-T voorgestelde grenzen;

(3).

wat betreft de cadans beveelt E.180 een ‘on’-periode aan gelegen tussen
2/3de en 1,5 seconde (met inbegrip van toleranties), en voor de ‘off’-periode,

296

E.180, p. 3
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een tijdspanne tussen drie en vijf seconden. Wat betreft de frequentie van
de ‘ringing tone’ beveelt E.180 een frequentie aan gelegen tussen 400 en
450 Hz.

Een eerste conclusie kan reeds worden getrokken. Zowel de reguliere als de thans
besproken afwijkende beltoonkenmerken bevinden zich binnen de door E.180
aanbevolen bandbreedte.
Het is van belang om E.180 zowel wat betreft rechtskarakter297 als inhoud niet te
verwarren met de hierna te bespreken ITU-lijst, die een inventarisatie bevat van
netwerktonen die in de onderscheidene landen voor verschillende functies feitelijk
in gebruik zijn (geweest).

De ITU-lijst

Het supplement 2 bij E.180, “Various tones used in national networks”, hier de ‘ITUlijst’ genoemd,298 behelst de door mij bedoelde inventarisatie. De ITU-lijst is dus
niet zelf een ITU-T recommendation. De lijst wordt voorafgegaan door
mededelingen van het ‘Telecommunication Standardization Bureau’ (TSB), het
secretariaat van de ITU-T. Ik citeer:

“Note by TSB
1. The List of various tones used in national networks, as published in
Supplement 2 to ITU-T Recommendation E.180 (01/94), has now been
updated by replies received from various Administrations to TSB Circular
49 of 20 June 1997.
2. Due to the frequent changes in the tones in the national networks, Study
Group 2 has now decided to publish the List, more often, as annex to the
ITU Operational Bulletin. The data are listed in the order of the French
designations.
3. Administrations are reminded of the advantages of standardizing audible
tones as far as possible so that subscribers and operators may quickly
recognize any tone transmitted of whatever origin.

297

Zie paragraaf 4.3.
Ik bespreek hier de meest relevante ITU-lijst uit 1998, gepubliceerd in ITU Operational Bulletin No.
665 – 1.IV.1998.
298
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4. In order to have current information and to keep the List up-to-date and
also for helping the study of a World Tone Plan, Administrations are
strongly requested to submit a concise technical description of any new
or changed network tones to the ITU/TSB whenever such tones are
introduced, by using the attached Notification form.”
Het voorgaande tekstfragment houdt onder meer in:
(1).

op allerlei momenten (“whenever such tones are introduced”) kunnen
nieuwe signaaltonen worden ontwikkeld;

(2).

het bestaan van signaaltonen van verschillende aard (“new or changed”)
wordt onderkend;

(3).

“administrations are strongly requested” om wijzigingen aan de kenmerken
van toegepaste signaaltonen aan het TSB op te geven.

Kortom, vanwege frequente wijzigingen registreert de ITU-T met enige regelmaat
informatie omtrent netwerktonen die in de onderscheidene telecommunicatienetwerken in de lidstaten in gebruik zijn. ITU-T dringt er sterk op aan dat lidstaten
en netwerkoperators (“administrations”)299 de ITU-T informeren op het moment
dat een netwerktoon wordt geïntroduceerd.
Hoe het is gesteld met de respons op dit verzoek, kan aan deze ITU-lijst en de daarin
opgenomen informatie echter niet worden ontleend. Ik heb geen aanwijzingen dat
de ITU-T daarnaar zelfstandig onderzoek verricht of heeft verricht.
Onder ‘administrations’ verstaat het TSB zoals gezegd niet alleen toezichthoudende
organen van de landelijke overheden, maar ook netwerkoperators. Dit betekent
dat enig antwoord op de ‘questionnaire’ van het TSB geen garantie is voor een
volledig antwoord van de zijde van een lidstaat.300 Als KPN bijvoorbeeld opgave
doet van de kenmerken van een door haar toegepaste beltoon, is daarmee nog niet
gezegd dat Vodafone Nederland diezelfde kenmerken hanteert. Daarop kom ik
hieronder terug.

299

Ik herhaal een eerdere voetnoot: E.180 definieert de term ‘administrations’ als volgt (zie p. ii):
“In this Recommendation, the expression "Administration" is used for conciseness to indicate both a
telecommunication administration and a recognized operating agency.” ‘Administrations’ betreffen
dus zowel de overheidsorganen in de onderscheidene lidstaten die toezicht houden op de
telecommunicatie als de (geregistreerde) netwerkoperators/netwerkproviders.
300 Hiervoor wees ik al op een mededeling van Fransen & Rijnders in gelijke zin. Zie F. Fransen &
J. Rijnders, Assessment of telephone tones on audio files of intercepted communication in the report
of Peller, rapport van 26 mei 2010, p. 2, waaruit ik citeer: “Note that the [ITU-lijsten, D.A.] do not claim
to provide a complete overview of the various tones used in networks of all countries.”
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De ITU-lijsten (versies 1994, 1998, 2003 en 2010)301 maken onder veel meer melding
van de volgende beltonen:
Land
Nederland
Duitsland
Turkije
Verenigd Koninkrijk

België
Finland, Noorwegen,
Italië
Portugal
Israël

Frequentie in Hz
425
425
450
400+450 (dubbeltonen)
Maar ook twee varianten van
gemoduleerde 400 Hz-tonen
425
425
425
400

Cadans in seconden
1.0 on – 4.0 off
1.0 on – 4.0 off
0.25 on – 4.0 off – 1.0 on – 4.0 off
2.0 on – 4.0 off
0.4 on – 0.2 off – 0.4 on – 4.0 off

1.0 on – 3.0 off
1.0 on – 4.0 off
1.0 on – 5.0 off
1.0 on – 3.0 off

Wat opvalt is dat o.a. Duitsland, Finland, Noorwegen, Italië en Nederland volgens
de ITU-lijst (versie 1998) gebruik maken van dezelfde beltoonkenmerken.
Bovendien, binnen één land is de toepassing van uiteenlopende beltonen mogelijk
(bijvoorbeeld Duitsland en Verenigd Koninkrijk). Er zijn nog meer van dergelijke
voorbeelden in de ITU-lijst te vinden. Beltoonkenmerken zijn dus volgens de ITUlijst niet een-op-een gerelateerd aan de landen die in de ITU-lijst zijn opgenomen.
Ook zonder die “specifieke” een-op-een relatie kan derhalve – anders dan Van de
Ven wil doen geloven – prima “een telecommunicatieverbinding worden
opgebouwd.”302

301 Ik volg hier de ITU-lijst uit 1998. Zonder pretentie van volledigheid maak ik melding van de volgende

verschillen tussen de consecutieve lijsten. De ITU-lijst van 1994 maakte voor wat betreft Nederland
ook nog melding van de mogelijkheid van een ‘ringing tone’ van 450 Hz, met overigens gelijke cadans
(1.0 s. on, 4.0 s. off).
De ITU-lijst van 1994 maakte voor Duitsland melding van vier verschillende cadansen, telkens
betreffende tonen van 425 Hz of 450 Hz.
De ITU-lijst van 1994 maakte voor België ook melding van een frequentie van 450 Hz.
De ITU-lijst van 1994 maakt voor Noorwegen ook melding van tonen met frequenties van 400 Hz en
450 Hz, met een cadans van 1.0 s. on en 3.0 s. off.
302 Ik verwijs hier naar: Van de Ven, reactie d.d. 8 oktober 2015 op het rapport van Van den Heuvel,
p. 3: “Het is immers vanuit deze standaarden, “Signalling System #7” van ITU, dat de
verbindingsopbouw beschrijft, waaruit de CDR (CalI Detailed Record) wordt afgeleid, vanuit de “CDR”
(CalI Detailed Record) worden de “billing gegevens” en de “IRI” (Intercept Related Information)
afgeleid. Zonder gebruikmaking van deze specifieke en vastgelegde signaleringen kunnen geen
internationale telecommunicatieverbindingen worden opgebouwd.”
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Onderzoek van de raadsvrouw: vragen aan en het antwoord van het TSB

De raadsvrouw heeft per e-mail van 26 mei 2015 vragen gesteld aan het
secretariaat van de ITU-T, het ‘Telecommunication Standardization Bureau’ (TSB).
De raadsvrouw heeft de volgende vragen voorgelegd (onderstreping in het
origineel):
“In a pending legal procedure in The Netherlands, we are investigating
several recorded telephone conversations made in the 90s from The
Netherlands to Turkey. To determine the right ringing tone of the recorded
conversations we make use of the [ITU-lijst 1998, D.A.], published by your
organization.
In this bulletin we find for Turkey the following (…), ringing tone (…).
Turkey Ringing tone - 450 2.0 on 4.0 off
(…)
In a special note TSB comments that the list of various tones in national
networks, as published in [ITU-lijst 1998], on 1 April 1998 has been updated
by replies received from various administrations to TSB Circular 49 of 20 Jun
1997.
Questions:
1.
Does this mean that in the period from September 1997 till March 1998
no other ringing tone were used in Turkey for calls coming from abroad
than the signal of 450Hz with a cadence of 2.0 sec on and 4.0 sec off?
2.

Can you tell us if Turkey ever used the ringing tone of 400 - 403 Hz with
a cadence of 1.7 sec on and 3.3 sec off? If so, in which period and for
what kind of telephones?

3.

Can you tell us if Turkey ever used the ringing tone of 440 Hz with a
cadence of 1.7 sec on and 3.3 sec off? If so, in which period and for
what kind of telephones?”303

De heer Zhang van het TSB van de ITU-T heeft deze vragen als volgt beantwoord (ik
geef het vrijwel volledige antwoord weer):
“Following your email below. I would invite you to consult the following links
which contain publicly available information on the topic.”304

303 Mail van 26 mei 2015. Zie bijlage 97 bij Tweede aanvulling aanvraag herziening d.d. 1 februari 2016.
304 Mail van 12 juni 2015. Zie bijlage 97 bij Tweede aanvulling aanvraag herziening d.d. 1 februari 2016.
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De antwoordmail bevatte (inderdaad) ‘links’ naar de ITU-T ‘questionnaire’305 en de
ITU-lijsten van 1998, 2003 en 2010.
De raadsvrouw mailde de heer Zhang daarop nogmaals met vragen over afwijkende
beltonen, ik citeer (onderstreping in het origineel):
“Thank you for your helpful answer.
1.

In none of the ITU lists that you recommend to consult, I can find
another Ringing Tone for Turkey than: 450Hz with a cadence of 2.0sec
on and 4.0sec off. Does that mean according to the information of your
Bureau, the TSB, received form the individual countries, that in Turkey
in the period from June 1997 till 2010 no other ringing tones were used
than the signal of 450Hz with a cadence of 2.0 sec on and 4.0 sec off?

2.

I understand from your answer that the TSB published lists with various
tones used in National Networks only since June 1997. Is there any
other organization that collected this information in the years from
1990 till June 1997? And does the TSB have entrance to that
information? I would be very grateful if you could help me to find the
information about the various tones used by Turkey in this period 19901997.”306

305

De ‘questionnaire’ d.d. 20 juni 1997 betreft een brief van het TSB met als onderwerp:
“Questionnaire on tones used in national networks (Supplement to ITU-T Recommendation E.180)”,
(mede) gericht aan de ‘administrations’. Daarbij werd aan de geadresseerden gevraagd opgave te
doen van de kenmerken van de toegepaste signaaltonen. Deze brief bevatte het formulier waarmee
de opgave van nieuwe beltoonkenmerken kon worden gedaan.
Voor de volledigheid geef ik de inhoud van de brief weer:
“Dear Sir,
1. During the recent meeting of Study Group 2 in Geneva, 20-30 May 1997, it was recognized that it
has been a number of years since Supplement No. 2 of the E-series of Recommendations on "Various
tones used in national networks" has been updated, and that work on a "target" World Tone Plan
required current information.
2. To that end, your assistance is needed to review and update the information in Supplement No. 2
for the most important tones in your national networks. You are thus requested to complete the tones
listed in Annex 1 and to return the completed questionnaire to ITU/TSB fax number +41 22 730 5853
before 15 September 1997. To make your task easier we have provided the existing tone information
in Annex 2 as it appears in Supplement No. 2 to Recommendation E.180. Description of the seven tones
regarded as the most important are also included for your convenience. It is requested that you follow
the descriptive format used in Annex 1 in describing on the questionnaire the seven major tones used
in your country. It is further requested that you describe any new or changed tones beyond those listed.
3. In the future, since the ITU/TSB will be keeping the database of national tones up-to-date, you are
requested to notify the TSB of any changes in existing tones or new tones introduced into your network
at your earliest convenience as such changes occur.
I wish to stress the importance of this questionnaire of which the results are also essential to
administrations. I, therefore, rely on your cooperation in making sure that your replies are as accurate
as possible and reach me before the deadline.”
306 Mail van 12 juni 2015. Zie bijlage 97 bij Tweede aanvulling aanvraag herziening d.d. 1 februari 2016.
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Daarop antwoordde de heer Zhang van het TSB bij mail van 24 juni 2015 als volgt
(vrijwel volledig):
“In addition to the information provided in my previous message, please find
attached ring tones in national network published by CCITT in 1977, 1980,
1984 and 1988.”307
Voor zover ik weet eindigde daarmee de correspondentie tussen de raadsvrouw en
het TSB. De raadsvrouw becommentarieerde deze correspondentie als volgt:
“Het antwoord van de heer Jie Zhang van de TSB/OBNA is eenduidig. In zijn
antwoord verwijst hij naar de desbetreffende ITU-publicaties vanaf 1997 en
de daaraan voorafgaande publicaties van de CCITT vanaf 1977 en uit deze
publicaties blijkt dat Turkije zich eerst vanaf 1994 heeft aangesloten bij de
internationale UN-registratie van nationale beltonen. Vanaf dat jaar wordt
door de ITU-T vermeld dat Turkije als nationale beltoon een signaal opgeeft
van 450 Hz met een cadans van 2 sec on en 4 sec off. Voor 1994 had Turkije
geen internationaal geregistreerde nationale beltoon, zo laten de CCITTpublicaties zien en het is dus heel wel mogelijk dat de nationale Turkse
beltonen vóór dat jaar (ook) in het internationale telefoonverkeer nog
varieerden.”308
Kortom, het TSB volstond bij de beantwoording van de vragen van de raadsvrouw
met een enkele verwijzing naar de ‘questionnaire’ en alle beschikbare ITU-lijsten.
Iedere verdere toelichting ontbreekt in het antwoord van het TSB. De raadsvrouw
leest hierin niettemin als het “eenduidige” antwoord op haar vragen de volmondige
bevestiging dat Turkije (uitsluitend) gebruik maakt(e) van beltonen ter hoogte van
450 Hz en een cadans van twee seconden aan en vier seconden uit. Zij leidt uit het
antwoord van het TSB bovendien af dat een afwijkende cadans in tapgesprekken
met bestemming Turkije (uitsluitend) kan worden verklaard doordat de
tapgesprekken dateren van vóór 1994.309

Ik betwijfel of de antwoorden van het TSB werkelijk zo eenduidig zijn als dat de
raadsvrouw ingang wil doen vinden.310 Het TSB heeft in essentie niets meer gedaan
307 Mail van 24 juni 2015. Zie bijlage 97 bij Tweede aanvulling aanvraag herziening d.d. 1 februari 2016.
308

Tweede aanvulling aanvraag herziening d.d. 18 april 2011 van H. Baybaşin d.d. 1 februari 2016,
p. 111.
309 Tweede aanvulling aanvraag herziening d.d. 18 april 2011 van H. Baybaşin d.d. 1 februari 2016,
p. 111-113.
310 Derksen is in elk geval iets genuanceerder: “Zijn [Zhang’s, D.A.] antwoord zou directer kunnen zijn,
het bevestigt in elk geval indirect dat de beltoon van Turkije in die tijd 450 hz en 2 sec on 4 sec off was”.
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dan tweemaal te verwijzen naar ITU-lijsten. Of daarmee ook instemmend is
gereageerd op vragen van de raadsvrouw blijft open. Aanvullend probleem is nog
dat eveneens onduidelijk blijft of en in hoeverre het TSB heeft gecontroleerd of van
alle ‘administrations’ antwoord is ontvangen, of de wel ontvangen antwoorden
juist waren en in het bijzonder of die antwoorden volledig waren. Ik schreef
hierboven al (bij wijze van voorbeeld) dat het eventuele antwoord van KPN niets
hoeft te zeggen over de kenmerken van de door Vodafone Nederland gebezigde
signaaltonen. Er zijn geen aanwijzingen dat het TSB controles op de juistheid en
volledigheid van de responses uitvoerde.

Onderzoek III: het ETSI technical report uit 1997

Het ETSI311 heeft in een ‘technical report’ uit mei 1997 (in twee delen) verslag
gedaan van de resultaten van onderzoek naar de mate waarin netwerktonen zoals
‘ringing tones’ beantwoorden aan (onder andere) E.180 van de ITU-T. De basis
vormen data die zijn verzameld tussen juli 1991 en maart 1992.312 Aan de ‘executive
summary’ uit deel 1 ontleen ik het volgende (p. 6-7):
“The study has revealed surprising gaps in the corpus of knowledge on
telecommunications service tones and of their perception by users. (…).
The study has also identified the need to regulate the provision of tones by
the increasing number of new network operators so as to prevent the
unnecessary and confusing proliferation of new tones. It does note, however,
the possible demand from some of these new operators to provide a
"Corporate Identity" which might possibly be expressed in some of their
tones.”
Ik citeer uit het tweede deel van dit ‘technical report’, en daarvan p. 12, waarin als
resultaat van onderzoek is weergegeven:

311

Zie voor een introductie van het ETSI paragraaf 4.1.
ETSI TR 101 041-1 V1.1.1 (1997-05), European harmonization of network generated tones; Part 1:
A review and recommendations;
ETSI TR 101 041-2 V1.1.1 (1997-05), European harmonization of network generated tones; Part 2:
Listing and analysis of European, World and Standardized tones.
312
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“(…) for any reported tone there may be three sources of error: (…) the basic
characteristics of the tone, its frequency/ies and/or cadence, may vary within
the normal tolerances, or may exceed these.”
Daaronder volgt (p. 13):
“Those reported tones that are in compliance with the standard i.e. meet all
the required characteristics are shaded darkest (20% shading). The lighter
shading (5%) is used to indicate two types of "near misses". These are:
- tones that are probably in compliance, but where the country may report
they also use an alternative frequency (perhaps on some older exchanges);
- tones that are not strictly in compliance but which are very close and
certainly within the stated tolerances limits, e.g. where a country reports a
nominal frequency of 420 Hz when the specification states 425 Hz with a
tolerance of 3,5% (i.e. approx. ±15 Hz). Where a country reports a nominal
value on the limit of the stated tolerance this has been regarded as noncompliant.”
Vervolgens wordt in dat rapport een globale opsomming gegeven van
‘compliances’ en ‘misses’.
Kortom, het ETSI is bij zijn onderzoek gestuit op afwijkingen in frequentie en cadans
van netwerktonen die binnen normale toleranties kunnen vallen, dan wel
daarbuiten, terwijl bij dit onderzoek tolerantiecriteria worden gehanteerd van
3,5%.

Onderzoek IV: referentiemateriaal van vóór het jaar 2000
Inleiding

In referentiemateriaal313 heb ik afwijkingen aangetroffen van de karakteristieken
van de beltoon zoals opgegeven in de ITU-lijst. Mijn onderzoek was niet uitputtend;
ik kan niet uitsluiten dat meer onderzoek meer resultaat had opgeleverd.

Ik herhaal dat voor Nederland sinds de ITU-lijst van 1998 (met een inventarisatie
uit 1997) een ‘ringing tone’ is opgegeven van één vaste toon ter hoogte van 425 Hz,

313

Zie paragraaf 3.3 voor een meer uitgebreide bespreking van de achtergronden van het
referentiemateriaal.
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en een cadans van één seconde aan, vier seconden uit.314 Voor Turkije is opgegeven
één vaste toon van 450 Hz, met een cadans van twee seconden aan en vier
seconden uit.

Nu het referentiemateriaal.

Lijst II

Lijst II betreft een lijst van tapgesprekken die door de raadsvrouw en mijzelf is
opgesteld om te fungeren als referentiemateriaal. Het volgende tapgesprek bevat
een afwijkende frequentie en cadans (3,5 seconden off).

Lijst II
29 december 1997, 11.51 uur315
Naar vaste verbinding in Amsterdam

Frequentie in Hz
420

Cadans in seconden
0.5 on – 3.5 off – 1.0 on

De muziekteam-schijf

De ‘muziekteam-schijf’ betreft tapgesprekken uit de periode van 13 tot en met 25
november 1997, die zijn gevoerd binnen Nederland. Voor de interceptie is gebruik
gemaakt van de Kislev 2-tapkamer te Apeldoorn. De volgende op die schijf
aangetroffen gevallen betreffen tapgesprekken met afwijkende frequenties
(enigszins onder de standaard) en afwijkende cadans (behoudens het laatste
tapgesprek).316 De kenmerken van de beltonen die in het geluidsmateriaal van deze
schijf zijn waargenomen vertonen een zekere gelijkenis met de kenmerken van de
beltoon in het hiervoor genoemde referentiemateriaal uit lijst II.

Muziekteam-schijf
CALL 0059
CALL 0079
CALL 0081
CALL 0105

Frequentie in Hz
417
422
423
420

Cadans in seconden
1.2 on
0.9 on – 3.6 off
0.9 on – 3.7 off
1.0 on – 4.0 off

314

In de versie uit 1994 werd voor Nederland een frequentie van 425 Hz of van 450 Hz opgegeven,
met een cadans van 1.0 on en 4.0 off.
315 Zie ook: Van den Heuvel, meetverslag, p. 44.
316 Zie hierover ook Van den Heuvel, meetverslag, p. 54.
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Afzonderlijke melding maak ik nog van het aantreffen van beltonen bij enkele
inkomende tapgesprekken met een buitengewoon hoge frequentie van (ongeveer)
3150 Hz en een enigszins afwijkende cadans. Ik kom daarop terug.

Het T14-onderzoek

Van de Ven heeft uit zijn eigen collectie een MO-schijf ter beschikking gesteld
afkomstig van het zogeheten T14-onderzoek.317 Deze MO-schijf bevat
tapgesprekken die zijn opgenomen door de digitale tapkamer te Nijmegen in de
periode van 13 november 1999, om 12.52 uur, tot 17 november 1999, om
17.49 uur.318

T14
13 november 1999 om 21.11 uur
naar Turkije
13 november 1999 om 21.14 uur
naar Turkije
15 november 1999 om 21.41 uur
Naar vaste lijn Den Haag
17 november 1999 om 13.56 uur
naar Turkije

Frequentie in Hz
400

Cadans in seconden
1.15 on – 3.25 off – 1.25 on

400

1.27 on – 3.25 off – 1.66 on

420

0.89 on – 1.68 off – 1.0 on

400

1.5 on

In haar reactie d.d. 12 juni 2017 merkt de raadsvrouw over de meetresultaten in dit
schema op dat “de on-periode (…) qua lengte evenmin aan de standaard Turkse
beltoon [voldoet], maar dat kan veroorzaakt zijn door de aanvang van de tap
gedurende een on-toon en het opnemen door de gebelde gedurende een ontoon.”319
Deze mededeling is onjuist. De ‘on’-periodes betreffen telkens volledige beltonen,
die (dus) niet zijn afgebroken door de totstandkoming van een verbinding.

De veegteam-schijf

Het digitale geluidsmateriaal op de volgende MO-schijf is afkomstig van het
onderzoek van het zogeheten ‘Veegteam’.320 De bewuste ‘Turkse’ tapgesprekken
317

Zie daarover uitgebreid in paragraaf 6.6 van deze conclusie.
Zie Van den Heuvel, meetverslag, p. 55 en 56. Op die bladzijden zijn de afbeeldingen te zien van
drie uitgaande gsm-gesprekken (KPN) naar Turkije. In de CDR’s (verkeersgegevens) van deze
gesprekken staat ‘001’ (de preferred route van KPN) vermeld, en de frequentie van de beltonen
bedraagt 400 Hz, gelijk de tapgesprekken A-4-14, A-4-29 en A-4-34.
319 Vijfde aanvullend herzieningsverzoek d.d. 12 juni 2017, p. 58-59.
320 Zie voor nadere toelichting paragraaf 3.3 onder het kopje ‘Referentiemateriaal’.
318
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betreffen gesprekken waarbij werd uitgebeld naar Turkije en die zijn gevoerd in de
periode van april 1999 tot en met mei 1999.321

Veegteam-schijf
Eén tapgesprek
Vijf tapgesprekken
Eén tapgesprek

Frequentie in Hz
440
440
440

Cadans in seconden
2.0 on – 3.0 off
2.0 on – 4.0 off
2.0 on – 2.7 off

In haar reactie d.d. 12 juni 2017 merkt de raadsvrouw terecht op dat de in dit
schema vermelde duur van de ‘off’-periode (in twee gevallen) korter is dan de
specificatie voor Turkije (vier seconden).322 Zij oppert echter ten onrechte de
mogelijkheid dat dit “kan zijn veroorzaakt door het vroegtijdig opnemen van de
hoorn door de gebelde.” In dat geval zou ik namelijk de duur van deze ‘off’-periode
niet hebben vermeld. Het betreft volledige ‘off’-periode’s, die telkens worden
gevolgd door een (gehele of gedeeltelijke) ‘on’.
Op de afwijkende frequenties (440 Hz in plaats van 450 Hz), heeft de raadsvrouw
geen commentaar gegeven.

Conclusie

In alle hier besproken gevallen (uitgezonderd de beltonen van 3150 Hz)
beantwoorden de waargenomen beltoonkenmerken aan ITU-T recommendation
E.180. Tegelijkertijd vormen de hier opgesomde beltoonkenmerken afwijkingen
van de landelijke beltoonkenmerken die zijn gespecificeerd in de toepasselijke ITUlijst. Afwijkende kenmerken van beltonen zijn klaarblijkelijk niet uniek.

Onderzoek V: onderzoek naar recente afwijkingen in Nederlandse beltonen

Bij de weergave van de resultaten van onderzoek naar meer recente afwijkingen
van de in de ITU-lijst vermelde beltoonkenmerken maak ik onderscheid tussen
structurele kenmerken van beltonen en incidentele kenmerken van beltonen. De
laatsten onderscheiden zich van de eerste doordat zij slechts sporadisch kunnen

321
322

De frequentie van 440 Hz heb ik met verscheidene signal analysers gecheckt.
Vijfde aanvullend herzieningsverzoek d.d. 12 juni 2017, p. 59.
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worden aangetroffen, terwijl de structurele kenmerken de standaardinstelling
vormen (ongeacht of die overeenkomen met de specificatie in de ITU-lijst).

Ik vond aan structurele beltoonkenmerken de volgende:

Netwerkaanbieder
KPN
Telfort (vaste lijn)323
Vodafone324
Hollandsnieuwe325

Frequentie in Hz
425
425
425
425

Cadans in seconden
1.0 on – 4.0 off
1.0 on – 4.0 off
1.0 on – 5.0 off
1.0 on – 5.0 off

Opmerkelijk is dat beltonen die worden gegenereerd binnen het gsm-netwerk van
Vodafone – en dus ook van Hollandsnieuwe – wat betreft de cadans (‘1.0 s. on,
5.0 s. off’) structureel afwijken van de Nederlandse specificatie in de ITU-lijsten.

Incidenteel aangetroffen zijn de beltoonkenmerken die ik in het volgende schema
heb weergegeven:

Netwerkaanbieder
Hollandsnieuwe326
Telfort (vaste lijn)327
Telfort (vaste lijn)328

Frequentie in Hz
400
450
445

Cadans in seconden
1.0 on – 3.0 off
1.0 on – 4.0 off
1.5 on – 3.5 off

Wederom geldt dat in alle hier besproken gevallen de gevonden beltoonkenmerken beantwoorden aan ITU-T recommendation E.180. Tegelijkertijd
divergeren de kenmerken van deze beltonen van de specificaties in de ITU-lijst.

323

Telfort is een dochteronderneming van KPN.
Het geluid is door mij digitaal geregistreerd. De afwijkende cadans is als standaardinstelling door
Vodafone bevestigd (zie hieronder). Zie ook: Van den Heuvel, achtergrondrapport, hoofdstuk 6, p. 32,
en hoofdstuk 11, p. 12 (met een printscreen waarop deze beltoonkenmerken zijn af te lezen).
325 Hollandsnieuwe is een zogeheten ‘mobile virtual network operator’, oftewel virtuele
netwerkprovider. Het betreft een dochteronderneming van Vodafone die gebruik maakt van het gsmnetwerk van Vodafone. Hollandsnieuwe richt zich sinds januari 2011 op de ‘sim only’-markt (aldus
Wikipedia). Deze afwijkende cadans is door Vodafone bevestigd (zie hierna).
326 Van den Heuvel, achtergrondrapport, hoofdstuk 6, p. 32, en hoofdstuk 11, p. 11. De door Van den
Heuvel gerapporteerde afwijking is door Vodafone ontkend (zie hieronder). Van den Heuvel toont
(echter) op p. 11 van hoofdstuk 11 een printscreen uit Sonic Visualiser met de hier genoemde
beltoonkenmerken (400 Hz, ‘1.0 s. on, 3.0 s. off’).
327 Van den Heuvel, achtergrondrapport, hoofdstuk 6, p. 32.
328 Ik heb zelf het betreffende Telfort-nummer gebeld op 21 juli 2016, omstreeks 11.25 uur. Het geluid
is door mij digitaal vastgelegd en bewaard. Bij het bellen van diverse andere abonnees van Telfort
constateerde ik daarentegen telkens de toepassing van een standaardbeltoon ter hoogte van 425 Hz,
en met een cadans van ‘1.0 s. on, 4.0 s. off’.
324

769
Onderdeel 9. Audiofenomenen I

Conclusie inzake 11-02065 H

Onderzoek VI: Mededelingen van Vodafone en KPN

Vodafone

Bij e-mail van 12 juli 2016 heb ik Vodafone vragen voorgelegd die als volgt zijn
beantwoord bij e-mail van 20 juli 2016 (mijn vragen in rechtopstaand schrift, alleen
antwoorden van Vodafone cursief):
“1. Welke functionaris(sen) binnen uw onderneming stelde(n) die ringing
tones in? (geen namen, slechts de functie)
Bij Vodafone beslist de netwerk architect hierover
2. Welke technologie gaat er (globaal) schuil achter het genereren van
ringing tones? Waar binnen het gsm-netwerk bevindt zich die technologie?
Er zijn meerdere oplossingen om de ringing tone af te spelen. In het algemeen
wordt de ringing tone afgespeeld bij de server (op dit moment bij Vodafone
de media gateway) van de telefoonaansluiting waar naar toe gebeld wordt.
Dit is instelbaar per netwerk het kan zijn dat andere netwerken de ringing
tone laten afspelen door de server die als eerste gebruikt wordt door degene
die de oproep begint.
3. Waarom hebben die ringing tones de door mij gevonden hoogte en
cadans?
De ringing tone is op deze manier ingesteld op het Vodafone netwerk sinds
lange tijd, wellicht zelfs al vanaf het begin van ons netwerk in 1995. Waarom
dit op deze manier is ingesteld is niet meer te achterhalen. De huidige
instelling is 425Hz, 5 sec off, 1 sec on.
4. Waarom wijken Vodafone en Hollandsnieuwe wat dit betreft onderling
van elkaar af?
Deze wijken niet van elkaar af. HollandsNieuwe gebruikt het Vodafone
netwerk en dezelfde ringing tone wordt gegenereerd.
5. Waarom wijken die ringing tones van Hollandsnieuwe en Vodafone qua
hoogte of qua cadans af van die inventarisatie van de ITU voor wat betreft
Nederland (425 Hz, en 1 s. on, 4 s. off)?
Zoals bij vraag 3 vermeld is dit niet meer te achterhalen.
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6. Weet u vanaf wanneer Vodafone resp. Hollandsnieuwe de frequentie en
cadans als hier bedoeld gebruiken?
Vodafone gebruikt deze al sinds lange tijd, mogelijk al vanaf het begin van
het Vodafone netwerk in 1995. HollandsNieuwe is geïntroduceerd in 2011 en
gebruikt het Vodafone netwerk sinds die tijd. Het is echter niet uit te sluiten
dat de ringing tone in de late jaren 90 (1997) veranderd is. We hebben
toendertijd een software upgrade van onze servers gedaan waarin we
specifiek naar allerlei tonen hebben gekeken. We kunnen helaas niet
terugvinden (in documenten en met diverse mensen gesproken) of de ringing
tone toen veranderd is.”
Thans mijn commentaar. Anders dan Fransen & Rijnders in het tCEAS-onderzoek
heb ik van Vodafone antwoord gekregen op mijn vragen. En anders dan Fransen &
Rijnders meenden blijkt het niet ‘unlikely’ dat de ‘switches’ van Vodafone in 1997
waren ingesteld op een afwijkende cadans van de beltonen. Naar de mededelingen
van Vodafone worden in het gsm-netwerk van deze netwerkoperator reeds hetzij
vanaf aanvang van het Vodafone-netwerk in Nederland (1995), hetzij vanaf een
moment in 1997 beltonen gegenereerd met een cadans (‘1.0 s. on, 5.0 s. off’) die
structureel afwijkt van de opgave voor de Nederlandse cadans in de ITU-lijsten van
1998, 2003 en 2010. Het lijkt er niet op dat Vodafone hierin een probleem ziet. Naar
de reden van deze (afwijkende) instelling heeft Vodafone wel onderzoek gedaan,
maar zij heeft die niet kunnen achterhalen.

KPN

Ik heb KPN de volgende vragen voorgelegd:
“De stelling van de verdediging is (ik parafraseer):
“supplement 2 bij ITU-T recommendation E.180 vormt een ijzeren
standaard waarvan in de praktijk niet wordt afgeweken. Recent
gevonden afwijkingen zijn uitsluitend afwijkingen van na 2010 die
nog niet zijn gemeld bij de ITU-T.
Elke afwijking die wél wordt aangetroffen in het
onderzoeksmateriaal Baybaşin uit 1997/98 is daarom een teken van
manipulatie.”
Voor Nederland houdt supplement 2 in: een ‘ringing tone ter hoogte van
425 Hz, en met een cadans van 1 s. on, 4 s. off’. De meest recente lijst is
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(volgens mij) uit 2010, maar ook in die van rond 1997/98 staan dezelfde
beltoonkenmerken voor Nederland.
Ik toets de stelling van de verdediging door op zoek te gaan naar afwijkingen
die stammen van vóór 2010. Een afwijking uit 2008 is dus óók interessant,
want dat zegt iets over de vraag of de ITU-lijst werkelijk in de
telecommunicatiepraktijk zo’n ijzeren standaard is.
KPN (zowel vast als mobiel) voldoet telkens aan die standaard van 425 Hz,
1 s. on en 4 s. off.
Telfort kan interessant zijn indien ik afwijkingen vind van de ITU-lijst van vóór
2010.
Mij werd enige tijd terug meegedeeld dat een onderzoeker in juni 2015 een
ringing tone had gevonden van Telfort vaste lijn van : 450 Hz, 1 s. on en 4 s.
off.
Ik ben dat zelf gaan checken.
1.
Ik heb zojuist een Telfort vaste-lijn-nummer in Den Haag gebeld, maar
ik vond alleen: 425 Hz, 1 s. on en 4 s. off. Die beltoon voldoet dus wél aan de
“standaard”.
2.
Ik heb zojuist nóg een Telfort-vaste-lijn-nummer gebeld [0…..], en
dáárin vond ik: frequentie 445 Hz, met een cadans van 1,5 s. on en 3,5 s. off.
Bijgaand doe ik je ‘het bewijs’ daarvan toekomen: het geluidsbestand én een
printscreen (in Word) van een signaalanalyse van dat geluidsbestand met
Sonic Visualiser.
Mijn vragen zijn:
1.
Kan Telfort deze ‘afwijkende’ beltoon bevestigen?
2.
Is er een reden voor zo’n afwijking, en zo ja welke?
3.
Sinds wanneer vinden dergelijke afwijkingen plaats?”329
KPN heeft die vragen als volgt beantwoord:
“Vooruitlopend op de beantwoording van de vragen gaan we in op een
element van de stelling van de verdediging (onderstaande informatie betreft
een kopie uit je bericht van 21 juli):
“supplement 2 bij ITU-T recommendation E.180 vormt een ijzeren
standaard waarvan in de praktijk niet wordt afgeweken. Recent
gevonden afwijkingen zijn uitsluitend afwijkingen van na 2010 die nog
niet zijn gemeld bij de ITU-T.
Elke afwijking die wél wordt aangetroffen in het onderzoeksmateriaal
Baybaşin uit 1997/98 is daarom een teken van manipulatie.”
329

E-mail mijnerzijds van 21 juli 2016.
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De ITU ‘aanbeveling’ waar hier aan wordt gerefereerd is bijgevoegd. Het
betreft de laatste (van toepassing) zijnde aanbeveling, door de ITU
aangenomen in maart 1998 en gepubliceerd in juni 1998. De nu van
toepassing zijnde aanbeveling vervangt een eerdere aanbeveling zoals
gepubliceerd in 1988. NB: beide zijn online via de ITU site te benaderen
https://www.itu.int/rec/T-REC-E.180/en
Wij lezen in de aanbeveling relatief ruime voorschriften met een niet al te
dwingend karakter. In de inleiding van de geciteerde ITU aanbeveling worden
partijen er op gewezen dat het nut heeft om toe te werken naar uniformering
van beltonen teneinde herkenbaarheid te realiseren bij klanten over de status
van de verbinding (zie chapter 1 General, page 1). De ITU aanbeveling
schrijft beltonen voor tussen 340 en 500 Hz voor oudere systemen, en tussen
400 en 450Hz voor nieuwe systemen. Strikt genomen valt een (onbedoelde)
afwijking daarmee ook al snel binnen de aanbeveling! Daarnaast
is supplement 2 van de aanbeveling geen voorschrift. Supplement 2
betreft een lijst van nationale situaties volgens opgave van de
respectievelijke nationale instanties. (“All Administrations and operating
agencies are requested to submit a concise technical description of any new
or changed network tones to the ITU-T whenever such tones are introduced”.)
De ontwikkelingen in relatie tot aanbieders en onderliggende
netwerktechnologie is in de tussenliggende periode onderhevig aan forse
veranderingen. Waar in 1988 nog in meerderheid aanbieders (veelal
gerelateerd aan of onderdeel van de nationale overheid) zelfstandig
verantwoordelijk zijn voor het nationale aanbod, is de periode er na
gekenmerkt door het creëren van competitie (open markt). Telfort is in de
periode na 1996 in die zin een voorbeeld van ontwikkeling van competitie in
Nederland, in dit geval middels een joint venture van BT met de NS, gericht
op de Nederlandse markt.
Naast de pluriformiteit die is ontstaan door het aanbod van meerdere
aanbieders (c.q. netwerken van aanbieders) is de technologische
ontwikkeling eveneens van belang. Waar in de periode 1988
in netwerktechnologie werd gewerkt met centraal in het netwerk opgestelde
toongeneratoren, brengt de ontwikkeling van op internet gebaseerde
telefonie hier een fundamentele verandering in. Hierbij wordt de beltoon
veelal niet via het technisch pad getransporteerd waarin het gesprek wordt
overgedragen. Moderne (internet gebaseerde) communicatiesystemen
wisselen berichten uit (“signalering”), die vervolgens functies in de
randapparatuur bedienen. De feitelijke tonen (toonhoogte/volume) worden
op basis van deze signaleringsberichten in de technische keten zo dicht
mogelijk bij (of in) de apparatuur van de klant gegenereerd. Dit kan het
modem van een klant zijn, of het telefoontoestel van de klant. De
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initiatiefnemer van een gesprek zal (ter indicatie van zijn/haar actie) een toon
horen die gegenereerd wordt in de eigen randapparatuur, terwijl bij de
gebelde de telefoon overgaat. Waar een beltoon precies gegenereerd wordt,
is afhankelijk van de “call flow” en de feitelijke configuratie bij de klant. In
op internet gebaseerde telefoondiensten zijn er zeer veel verschillende call
flows/configuraties mogelijk en kan de beltoon daarom op veel plaatsen
gegenereerd worden, ook op plaatsen die niet onder beheer vallen van de
netwerkaanbieder. Vanaf 2003/2004 zijn op internettechnologie gebaseerde
telefoniediensten massaal in de Nederlandse markt geïntroduceerd. Voor
deze periode werden op kleinschalige basis (experimenteel) op
internettechnologie gebaseerde spraakdiensten ingezet. De internet
gebaseerde telefonie diensten vormen een toevoeging aan de wijze waarop
telefoniediensten zijn vormgegeven. Voor de klant is de onderliggende
technologie niet onderscheidend. Klant belt of wordt gebeld op basis van een
nummer uit het nationaal nummerplan.
Met betrekking tot uw vragen over recente ervaringen met beltonen in het
vaste netwerk van Telfort het volgende. De periode voor de overname van
Telfort door KPN is relevant in het kader van de onderliggende zaak. Aan
onze kant is echter geen informatie beschikbaar over hoe in die periode
netwerken en diensten zijn vormgegeven. De mogelijkheid dat telefonie via
infrastructuur van BT in Engeland is gerealiseerd, is niet uit te sluiten. NB:
Algemene informatie over ontwikkeling van Telfort is publiek beschikbaar
via: https://nl.wikipedia.org/wiki/Telfort. Na de overname van het Telfort
(mobiele) netwerk in 2005 door KPN is eveneens een tweede ontwikkeling
relevant, de overname van Tiscali (internet dienstverlening). Door beiden
samen te voegen onder de merknaam Telfort, ontstond een partij die mobiele
en vaste (online) diensten aanbood. Het voormalige Tiscali was al betrokken
bij de ontwikkeling van oplossingen voor op internettechnologie gebaseerde
telefonie. Onder de naam Telfort is dit verder doorontwikkeld. Heden ten
dage levert Telfort daarom naast mobiele diensten eveneens internet
toegang, en op internettechnologie gebaseerde televisie en
telefoniediensten.
In het verlengde van bovenstaande (context) informatie kunnen wij als volgt
uw vragen beantwoorden:
1. Kan Telfort deze ‘afwijkende’ beltoon bevestigen? Verwijzend naar de ITU
aanbeveling, is in het door u beschreven voorbeeld, geen sprake van een
afwijking! De specificaties (van de genoemde aanbeveling) zijn zodanig dat
genoemd voorbeeld binnen de bandbreedte van de specificatie valt. In
bredere zin, kijkend naar de beschreven ontwikkelingen (open markt en
technologische ontwikkelingen) is het een lastige opgave om een (mogelijke)
afwijking (mocht die voordoen) te duiden. Zoals hierboven uiteengezet is de
plaats waar beltonen worden gegenereerd afhankelijk van de call flow. De
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call flow van een bepaald gesprek is niet zondermeer vast te stellen. Beltonen
kunnen zoals omschreven daarnaast ook gegenereerd worden in modem of
telefoontoestel van de klant. Hoewel we beleidsmatig de gedachte van de ITU
aanbevelingen sinds 1988 ondersteunen, kunnen we niet uitsluiten
dat afwijkende beltonen zich manifesteren in de huidige situatie.
2. Is er een reden voor zo’n afwijking, en zo ja welke? Zie het antwoord op
vraag 1.
3. Sinds wanneer vinden dergelijke afwijkingen plaats? Aangezien er
geen sprake is van een afwijking, is er ook geen relatie naar periode te maken.
In het vertrouwen je van voldoende informatie te hebben voorzien.”330
Het antwoord van KPN wijst uit dat voor deze netwerkoperator ITU-T
recommendation E.180 maatgevend is. KPN ondersteunt naar eigen zeggen de
gedachte achter de aanbevelingen sinds 1988.
Vanaf 1996 is er een meer open markt ontstaan op het terrein van (mobiele)
telecommunicatie, zo lees ik in het antwoord van KPN. Dat resulteerde in meer
pluriformiteit. Die pluriformiteit vloeit tevens voort uit technologische
ontwikkelingen als gevolg waarvan niet meer nauwkeurig valt na te gaan op welke
locatie in het telecommunicatienetwerk een beltoon wordt gegenereerd. In het
meer recente verleden en in de huidige situatie valt de instelling van
beltoonkenmerken door de ontstane technologische diversiteiten niet meer onder
alle omstandigheden onder het beheer van de netwerkoperator. “In de huidige
situatie” kan KPN dan ook niet uitsluiten dat beltonen afwijken van de
aanbevelingen van de ITU (naar ik begrijp: E.180).
KPN geeft in dit antwoord niet concreet aan vanaf welk moment deze
technologische ontwikkelingen hun intrede hebben gedaan.

De (recent) aangetroffen afwijkingen van de in de ITU-lijst gespecificeerde
beltoonkenmerken, worden door KPN niet aangemerkt als afwijkingen, want de
beltoonkenmerken beantwoorden (immers) aan E.180. De ITU-lijst is in de woorden
van KPN “geen voorschrift”.
Aan de antwoorden van KPN valt niet te ontlenen dat de ITU-lijst – anders dan nu
– in 1997/1998 wél dwingend was. Sterker, de mededelingen van KPN wekken

330

E-mail van 29 september 2016.
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geenszins de indruk dat KPN in het verleden aan de ITU-lijst enig substantieel belang
hecht(te). In zoverre gaan de antwoorden van KPN en Vodafone gelijk op.

In haar reactie d.d. 12 juni 2017 op mijn toezending van onderzoeksverslagen (met
inbegrip van dit bericht van KPN), betoogt de raadsvrouw dat deze mededelingen
van KPN het standpunt van Van de Ven bevestigen.331 De raadsvrouw verwijst
daartoe naar mededelingen van Van de Ven over de ‘personalized ringback
systems’332 waarvan de eerste patenten volgens Van de Ven dateren van 1999.333
Afwijkingen in de kenmerken van beltonen zijn daarmee pas verklaarbaar ná 1999,
aldus begrijp ik Van de Ven in dit verband (en dat zou KPN dus bevestigen).
Zorgvuldige lezing leert echter dat KPN over de toegepaste beltoonkenmerken
geen dergelijke uitspraken doet, om de eenvoudige reden dat KPN de thans
besproken ‘afwijkingen’ (van de ITU-lijst) niet als afwijking ziet.

Samenvatting en evaluatie van de onderzoeksresultaten

De hypothesen van Van de Ven en van Van den Heuvel

De hypothese van Van de Ven houdt het volgende in: de ITU-lijst met een
inventarisatie van landelijke signaaltoonkenmerken vormt voor netwerkoperators
een dwingende standaard voor het instellen van de kenmerken van de signaaltonen
waarmee zij de gebruikers in hun telecommunicatienetwerk informeren. Van
eenmaal door ‘administrations’ opgegeven signaaltoon-kenmerken mag alleen
worden afgeweken als de netwerkoperator van die afwijking opgave doet, zodat
het secretariaat (het TSB) van de ITU-T die nieuwe kenmerken kan registeren in een
meer recente ITU-lijst.
Afwijkingen van de in de ITU-lijst gespecificeerde beltoonkenmerken kunnen onder
deze hypothese niet worden aangetroffen. Afwijkingen zijn derhalve uitsluitend
verklaarbaar door frauduleuze en slordige manipulatie. Hierop past zoals gezegd
slechts één uitzondering: de afwijking van een in de ITU-lijst geregistreerd
beltoonkenmerk is door een netwerkoperator opzettelijk aangebracht en zij is

331

Vijfde aanvullend herzieningsverzoek d.d. 12 juni 2017, p. 58.
Zie Wikipedia, lemma ‘Ringing tone’, onderdeel ‘Ringback music’.
333 Van de Ven, reactie d.d. 8 oktober 2015 op het rapport van Van den Heuvel, p. 4.
332
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zodanig recent dat deze nog niet kon worden verwerkt in de meest actuele ITU-lijst
(uit 2010), aldus begrijp ik Van de Ven.

Van den Heuvel heeft daarentegen betoogd dat de toegepaste beltoonkenmerken
mede afhankelijk (kunnen) zijn van de identiteit van de netwerkoperator, van de
routering van het telefoongesprek en van de instelling van de telefooncentrale(s)
waarover het telefoongesprek is afgewikkeld. Op basis van de hypothese van Van
den Heuvel worden zowel systematische als incidentele afwijkingen ten opzichte
van de in de ITU-lijst gespecificeerde landelijke beltoonkenmerken voorspeld, en
dit in zowel ouder als meer recent geluidsmateriaal. Afwijkingen van de
beltoonkenmerken in de ITU-lijst zijn in de visie van Van den Heuvel dus niet uniek
voor het geluidsmateriaal in de Baybaşin-zaak. Onder de hypothese van Van den
Heuvel is de ITU-lijst niet dwingend, hooguit faciliterend. Op de kenmerken die in
de ITU-lijst zijn geregistreerd kan volgens hem ‘zinvol’ worden gevarieerd. Volgens
Van den Heuvel vormt het aantreffen van beltonen met kenmerken die afwijken
van de ITU-lijst dus géén aanwijzing voor manipulatie.

Onderzoeksresultaten

Welke afwijkingen worden thans nog gepresenteerd als aanwijzingen voor
manipulatie? De afwijkingen van beltoonkenmerken betreffen – uiteindelijk – een
zevental tapgesprekken die zijn uitgegaan naar Turkije en waarin beltonen zijn
waargenomen met frequenties van 400 Hz of 440 Hz en met een totale duur van de
cadanscyclus van grofweg vijf seconden, namelijk ongeveer 1,67 seconde aan, en
ongeveer 3,26 seconden uit.

Tegen het licht van de twee hiervoor genoemde hypothesen heb ik onderzoek
verricht. Kort samengevat heeft dit de volgende resultaten opgeleverd.

ITU-T’s recommendation E.180 bevat aanbevelingen voor de kenmerken van
verscheidene signaaltonen die in een telecommunicatienetwerk kunnen worden
toegepast. E.180, zo blijkt, wordt nageleefd. De in het onderzoek bedoelde
afwijkende beltoonkenmerken zijn gelegen binnen de door recommendation E.180
aanbevolen grenzen.
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De ITU-lijst (van 1998) laat verscheidene gevallen zien waarin diverse landen
gebruik maken van dezelfde beltoonkenmerken, terwijl er ook verscheidene
gevallen zijn waarin een land toepassing geeft aan meer en uiteenlopende
beltoonkenmerken. De in de ITU-lijst geregistreerde kenmerken zijn dus in het
algemeen niet land-specifiek. Kennelijk is dat ook niet vereist voor een goede
werking van de telecommunicatievoorzieningen.
Het begeleidend schrijven bij de ITU-lijst wijst uit dat het ‘administrations’ (i.c.
netwerkoperators) vrij staat om nieuwe beltonen te introduceren en daarmee af te
wijken van de registraties in de ITU-lijst, zij het dat de ITU-T (het TSB) met klem
verzoekt om opgave te doen van de nieuw toegepaste kenmerken (middels de
bijlage bij een ‘questionnaire’). Er zijn geen aanwijzingen dat de ITU-T of het TSB
nagaat hoe het in de praktijk is gesteld met de respons op dit verzoek.
Het ETSI heeft daarentegen wél dergelijk onderzoek verricht. Bij dit onderzoek,
gepubliceerd in 1997, werden binnen én buiten grenzen van 3,5% verscheidene
afwijkingen van standaarden voor signaaltonen aangetroffen.

In mijn eigen onderzoek heb ik referentiemateriaal van vóór het jaar 2000
bestudeerd. In dit geluidsmateriaal trof ik meermalen afwijkingen aan van de
standaarden van de ITU-lijst. Daaronder bevonden zich enkele tapgesprekken die
zijn uitgegaan naar Turkije, waarin – in afwijking van de Turkse standaardfrequentie
van 450 Hz – beltonen werden waargenomen met frequenties van 400 Hz en
440 Hz. Ook wat betreft de cadans (standaard: ‘2.0 s. on, 4.0 s. off’) konden
verscheidene afwijkingen worden waargenomen (namelijk cadansen van ongeveer
‘1.67 s. on, 3.26 s. off’).
Mijn onderzoek bestreek tevens recente telecommunicatie. Bij zowel KPN (en
Telfort) als bij Vodafone (en Hollandsnieuwe) zijn telefooncontacten vastgesteld
waarin de beltoonkenmerken incidenteel c.q. structureel afweken van de
Nederlandse standaard van de ITU-lijst (i.e. 425 Hz, en met als cadans van ‘1.0 s.
on, 4.0 s. off’). Opvallend was de structureel afwijkende cadans waarvan de
beltonen op het gsm-netwerk van Vodafone worden voorzien (‘1.0 s. on, 5.0 s. off’).
Navraag bij Vodafone leert dat Vodafone deze cadans hetzij vanaf 1995, hetzij vanaf
1997 reeds toepast. Klaarblijkelijk is de standaard van de ITU-lijst voor Vodafone
niet maatgevend. Datzelfde geldt voor KPN. De ITU-lijst is “geen voorschrift”, aldus
deelde KPN mede. Afwijkingen laten zich – in elk geval tegenwoordig – goed
verklaren op basis van diverse technologische complicaties.
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Evaluatie

De hiervoor beschreven onderzoeksresultaten stroken met de hypothese van Van
den Heuvel. Het is niet zo dat mijn onderzoeksresultaten de door Van den Heuvel
in

zijn

achtergrondrapport

beschreven

toepassing

van

signalering

in

telecommunicatienetwerken in volle omvang bevestigen. Daarnaar heb ik
eenvoudigweg niet gezocht. Dat was onnodig, want een dergelijk onderzoek gaat
het thema van dit onderdeel van het herzieningsonderzoek verre te buiten. Het
gaat thans immers uitsluitend om de vraag of de ITU-lijst dermate dwingend van
aard is dat afwijkingen van de daarin opgegeven standaarden voor
beltoonkenmerken alleen zijn te verklaren door frauduleuze manipulatie, en niet
om de vraag om welke redenen wordt afgeweken van die standaarden.

De crux is dat de onderzoeksresultaten onder de hypothese van Van den Heuvel
worden voorspeld, terwijl zij geheel niet overeenkomen met de voorspellingen op
basis van de hypothese van Van de Ven. Kort gezegd weerleggen deze
onderzoeksresultaten de hypothese van Van de Ven. Afwijkingen van de standaardbeltoonkenmerken vormen dus géén aanwijzing voor manipulatie.

Het 0,6-seconde-signaal

In een aantal tapgesprekken, zowel in betwiste gesprekken als in (onverdachte)
referentiegesprekken, wordt een extra belsignaal met een duur van 0,6 seconde
waargenomen buiten de cadans van de beltooncyclus. Dit fenomeen wordt niet in
de ITU-specificaties beschreven.
Jacobs maakte hiervan reeds gewag in zijn brief aan prof. Buruma.334 Fransen
deelde het standpunt van Jacobs dat voor deze cadansafwijking plausibele redenen
kunnen zijn.335
Volgens Van den Heuvel is dit extra (bel)signaal een indicatie dat het gesprek is
opgebouwd tussen verschillende telefooncentrales die onderling zijn verbonden.

334

B. Jacobs, brief aan prof. Buruma d.d. 16 augustus 2010, p. 5-6. Deze brief is hierboven reeds
besproken.
335 E-mail van 1 juli 2010, kenbaar uit: B. Jacobs, brief aan prof. Buruma d.d. 16 augustus 2010, p. 6,
ook hierboven reeds besproken.
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Het extra signaal wordt gegeven als de trunkverbinding met de eindcentrale tot
stand is gekomen en het vormt een teken dat het belcircuit van de eindcentrale de
abonnee gaat ‘wekken’.336
Ik heb geen redenen om aan de juistheid van deze mededelingen te twijfelen.

Tapgesprek A-6-99

Bij de inventarisatie van de afwijkingen in de beltoonkenmerken hierboven, heb ik
aangekondigd dat ik zou terugkomen op tapgesprek A-6-99, een gesprek dat is
geregistreerd in de digitale Kislev 2-tapkamer en dat zou hebben plaatsgehad op 7
januari 1998 om 13.34 uur. In dat tapgesprek is slechts één beltoon waarneembaar.
Die beltoon heeft een frequentie van 450 Hz en een duur van 2,84 seconden.
Aangezien dit tapgesprek is uitgegaan naar Turkije, wijkt de frequentie van de
beltoon niet af van de ITU-lijst, maar de duur van de beltoon daarentegen wel. Dat
laatste wordt uitsluitend door Derksen als aanwijzing van manipulatie
gepresenteerd, niet door Van de Ven of enige ander deskundige.337

Bij nadere bestudering van de golfvormgrafiek blijkt de beltoon een cesuur te
bevatten. Het gedeelte van de beltoon vóór de cesuur heeft een duur van
1,46 seconde, en het gedeelte erna 1,38 seconde. Het is alsof de ene toon de
andere heeft afgebroken.
Het tapgesprek betreft een uitgaand mobiel gesprek dat is doorgeschakeld naar
een vaste verbinding in Turkije. Ook tapgesprek A-6-102 kort daarna (een
tapgesprek van 7 januari 1998 om 22.32 uur) betreft een uitgaand mobiel gesprek
naar ditzelfde vaste-telefoonnummer in Turkije. Dit tapgesprek laat eveneens een
afwijkende verbindingsopbouw zien.

Ik acht het niet uitgesloten dat de afwijkingen in de waargenomen beltonen
samenhangen met deze verbindingsopbouw van mobiel in Nederland naar een
vaste lijn in Turkije. Het betreft complexe materie. Het enkele feit dat ik niet exact

336

Zie Van den Heuvel, achtergrondrapport, hoofdstuk 6, p. 41, en hoofdstuk 11, p. 8, alsook Van den
Heuvel, meetverslag, p. 36, 39, 43 en 47 (met voorbeelden).
337 Zonder daaraan enige conclusie te verbinden vermeldt Van de Ven tapgesprek A-6-99 alleen op
twee ongenummerde bladzijden van het onderzoeksverslag d.d. 18 mei 2015 met de meetresultaten
van onderzoek aan de gesprekken van de optical discs, gevoegd als bijlage 5 bij Van de Ven,
eindrapport d.d. 31 augustus 2015; zie p. 207-208 van het pdf-bestand van het gehele rapport met
bijlagen.

780
Onderdeel 9. Audiofenomenen I

Conclusie inzake 11-02065 H

kan duiden hoe die afwijkingen tot stand komen, maakt die afwijking m.i. nog geen
aanwijzing van manipulatie. Zoals gezegd staat Derksen bovendien alleen in zijn
opvatting dat de beltoon in A-6-99 thuishoort in het rijtje beltonen die aanwijzingen
van manipulatie belichamen.

Een zijspoor: de evaluatie van de hypothese van ‘LI-ringing’

Inleiding

Aangezien de afwijkingen van de standaard voor beltoonkenmerken die thans nog
in het geding zijn alleen uitgaande telefoongesprekken betreffen, heeft de kwestie
van ‘LI-ringing’ aan relevantie ingeboet. Niettemin bespreek ik dit fenomeen,
aangezien het iets zegt over de complexiteit van de onderwerpelijke materie.

Zoals gezegd heeft Van den Heuvel gerapporteerd dat ingeval wordt ingebeld op
een telefoonnummer dat onder de tap staat, de door de tapkamer geregistreerde
beltonen niet de beltonen betreffen die afkomstig zijn van de meest nabije gsmcentrale (de ‘switch’) in het gsm-netwerk waaraan het afgetapte gsm-toestel is
verbonden. Het betreft volgens Van den Heuvel beltonen die binnen de interceptieomgeving (REX/RCE) van dat gsm-netwerk (op een locatie van de netwerkoperator)
worden gegenereerd: netwerkberichten worden in die interceptie-omgeving
omgezet in een auditief ‘LI-ringing’-signaal en voorafgaande aan de audio van het
tapgesprek naar de tapkamer gestuurd, zulks mede ten behoeve van de
begrijpelijkheid van het interceptieresultaat. Alleen het geluidsmateriaal van
uitgaande tapgesprekken behelst een registratie van de beltonen die daadwerkelijk
binnen het telecommunicatienetwerk zijn opgewekt, aldus Van den Heuvel.
Volgens hem sluit het ‘LI-ringing’-signaal wat betreft kenmerken als frequentie en
cadans doorgaans aan bij de Nederlandse standaard-kenmerken (425 Hz, cadans:
‘1.0 sec. on en 4.0 sec. off’), maar kan het signaal daarvan in geringe mate afwijken.

De vraag is uiteraard of er steun is te vinden voor deze mededeling, die nog niet
eerder door andere deskundigen in de Baybaşin-zaak was gedaan. Van de Ven heeft
deze stellingname niet met zoveel woorden bestreden in zijn reactie d.d. 8 oktober
2015 op het rapport van Van den Heuvel.
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Peller en Van de Ven hebben niettemin (aanvankelijk) meegedeeld dat de
kenmerken van de beltonen van inkomende tapgesprekken A-1-1 en A-1-5 (in
geringe mate) afwijken van de voor Nederland in de ITU-lijst geregistreerde
beltoonkenmerken. Ofschoon de beltonen in het geluidsmateriaal van de
tapgesprekken A-1-1 en A-1-5 thans door de verdediging als ‘compatibel’ met de
ITU-lijst worden aangemerkt (en dus niet meer als aanwijzing van manipulatie
worden gepresenteerd), veronderstellen dergelijke mededelingen dat het hier toch
wel ‘echte’ beltonen betreft, dat wil zeggen: afkomstig uit ‘switches’ van een gsmnetwerk, en niet slechts gegenereerd in de interceptie-omgeving (REX/RCE) van een
gsm-netwerk

teneinde

een

Nederlandse

beltoon

ten

bate

van

het

interceptieproces te simuleren. Bij juistheid van de mededelingen van Van den
Heuvel is een vergelijking van enerzijds de kenmerken van een ‘LI-ringing’-signaal
met anderzijds de Nederlandse standaardkenmerken in de ITU-lijst met het oog op
het ontmaskeren van manipulatie een betrekkelijk zinloze exercitie.

LI-ringing in de ATR-tapkamer

Zoals gezegd trof ik in referentiemateriaal van inkomende tapgesprekken op de
muziekteam-schijf ook beltonen aan ter hoogte van ongeveer 3150 Hz. Die
frequentie gaat de frequentiegrenzen van de aanbeveling van ITU-T’s E.180 verre
te buiten. Van den Heuvel heeft beschreven dat in de interceptie-omgeving van
oudere telefooncentrales ten bate van ‘LI-ringing’ signaaltonen ter hoogte van om
en nabij 3150 Hz werden gegenereerd die (uitsluitend) naar de tapkamer werden
verstuurd ten behoeve van de uitluisteraars van onderschepte telecommunicatie
(politie en tolken).338 Het betreft kort gezegd een oudere versie van ‘LI-ringing’,
aldus Van den Heuvel. De door mij alsnog gevonden signalen sluiten in zoverre
nauw aan bij de rapportage van Van den Heuvel.

Ik heb hierover navraag gedaan bij Van Dreunen. Hij kon over dit onderwerp niet
uit eigen wetenschap verklaren, maar bleek wel te beschikken over een oude “List
of demands telecommunication and registration monitoring system”, met eisen
waaraan een Nederlandse ATR-tapkamer indertijd moest voldoen, in het Engels
geschreven ten behoeve van buitenlandse producenten van tapkamers, zijnde

338

Van den Heuvel, achtergrondrapport, hoofdstuk 6, p. 40, hoofdstuk 10, p. 23.
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potentiële leveranciers. Van Dreunen beschikte niet over meer recente versies van
een dergelijke lijst van eisen. Ik kreeg inzage in die lijst en mij werd door Van
Dreunen gewezen op de volgende bepaling, waarvan met name “the tone following
the wake up tension” relevant is. Ik citeer (onderstreping mijnerzijds):
“4.4.2.3.
Specification activities
Upon connection, the following “activities” will be converted to in-band
tones; the following recognition times and levels apply to the registration
hardware:
T1 pilot-tone
 opening loop
1-2s (disconnecting)
 recognition time
no tone (start call, answer)
 closing loop
recognition time: 80-100ms
alternate pilot tone T1 / no tone T1
 dial pulses
in “rhythm” of dial pulses (T11-06)
this is transferred with the usual
 TDK (DTMF)
frequencies for DTMF (T11-06)
T - tone=3100 to 3200 Hz (nominal
 wake up tension
Hz) length: follows the wake up
tension (500-2000ms), recognition
time: 25-35ms
The tones must be detectable to a level of -36dBm. No audio level can be
specified. All signals will comply with the T11 specifications of the Ministry of
Traffic and Waterworks.”
Kort gezegd moest volgens deze ‘list of demands’ na de totstandkoming van een (te
onderscheppen) telefoonverbinding in de tapkamer een ‘in-band’-signaal van
tussen 3100 Hz en 3200 Hz worden gegenereerd. Naar ik begrijp wordt hier een
oudere vorm van ‘LI-ringing’ beschreven. Ik merk op dat deze specificatie
overeenkomt met de inlichtingen van Van den Heuvel.339, 340

339

Zie ook Van den Heuvel, achtergrondrapport, hoofdstuk 11, p. 11, boven.
Een opvallend detail in deze lijst is ook dat de beltoon (“wake up tension”) geen vaste tijdsduur
hoeft te hebben maar een tijdsduur tussen 500 en 2000 milliseconden.
340
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LI-ringing in tapgesprekken over het Vodafone-netwerk

Hierboven heb ik antwoorden afkomstig van Vodafone geciteerd naar aanleiding
van vragen mijnerzijds omtrent de (afwijkende) cadans van beltonen waaraan in
het gsm-netwerk van Vodafone (Libertel) toepassing wordt gegeven, te weten een
cadans van ‘1.0 s. on, 5.0 s. off’. Vodafone was echter niet meer in staat om te
reproduceren vanaf welk moment deze afwijkende cadans precies wordt
toegepast. Het antwoord van Vodafone luidt kort gezegd: hetzij reeds vanaf
aanvang van de introductie van het gsm-netwerk van Vodafone in Nederland
(1995), hetzij met ingang van enig moment in 1997.
Voor zover dat kan worden vastgesteld laat het geluidsmateriaal van inkomende
tapgesprekken over tap-lijn X-3 (Libertel) geen enkele cadans horen van ‘1.0 s. on,
5.0 s. off’, ofschoon deze afwijkende cadans bij inkomende tapgesprekken op basis
van de mededelingen van Vodafone wél zou moeten kunnen worden aangetroffen
indien LI-ringing (in de woorden van Derksen) een “fabeltje” is. De vraag rijst of
deze (ogenschijnlijke) tegenstelling een aanwijzing vormt voor het bestaan van LIringing.
Behoedzaamheid is hier echter geboden omdat Vodafone onvermeld heeft moeten
laten vanaf welk moment in 1997 precies de afwijkende cadans mogelijk zou
kunnen zijn geïntroduceerd. In het analoge geluidsmateriaal van inkomende
tapgesprekken op tap-lijn X-3 (Libertel) zou die afwijkende cadans van ‘1.0 s. on,
5.0 s. off’ immers niet kunnen worden aangetroffen indien Vodafone aan deze
afwijkende cadans in haar gsm-netwerk niet eerder dan medio november 1997
toepassing heeft gegeven. Ik laat dit aanknopingspunt voor nader onderzoek om
deze reden verder rusten.

LI-ringing in kruisgesprekken

Onder een ‘kruisgesprek’ versta ik een tapgesprek dat over twee verschillende taplijnen is geregistreerd en waarbij de ene afgetapte gespreksdeelnemer heeft
ingebeld op het toestel van de andere afgetapte gespreksdeelnemer.
Kruisgesprekken behelzen dus twee registraties van hetzelfde tapgesprek, waarbij
de ene registratie een inkomend tapgesprek betreft en de andere registratie een
uitgaand tapgesprek betreft. Een kruisgesprek maakt het mogelijk het bestaan van
LI-ringing te toetsen. Indien ‘LI-ringing’ niet bestaat, zullen de beltonen in de beide
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registraties van hetzelfde tapgesprek exact overeenkomen. De twee registraties
betreffen immers precies dezelfde ‘echte’ beltonen afkomstig van de ‘switch’ die
het meest dichtbij de gebelde persoon is gelegen. Indien ‘LI-ringing’ wél bestaat,
zoals Van den Heuvel betoogt, kunnen de beltonen in deze twee registraties van
hetzelfde tapgesprek onderling afwijken; LI-ringing simuleert slechts beltonen,
maar heeft in werkelijkheid een andere herkomst.

Het is mij niet gelukt om in het mij ter beschikking staande analoge en digitale
geluidsmateriaal van de Baybaşin-zaak kruisgesprekken te vinden met voldoende
tijdsduur van een beltooncyclus om de cadans ervan te kunnen afleiden. Ik heb om
die reden aan Van Dreunen gevraagd om een dergelijk kruisgesprek alsnog te
produceren. Van Dreunen heeft op mijn verzoek twee taps aangebracht op een
tweetal gsm-toestellen, vervolgens met een collega een testgesprekje gevoerd en
mij op 1 februari 2017 de twee stereo-registraties daarvan doen toekomen.
Ik heb de twee registraties van hetzelfde tapgesprek op het punt van de beltonen
met elkaar vergeleken. De beltonen in de ene registratie verschillen duidelijk in
amplitude van de beltonen in de andere registratie (de amplitudes van het
stemgeluid zijn telkens wél gelijk), terwijl bovendien de tijdsduur tussen de laatste
beltoon en de als eerste uitgesproken woorden (“dit is het testtoestel”) tussen de
registraties onderling aanzienlijk afwijkt. Bij nauwkeurige metingen zijn nog meer
verschillen waarneembaar.
Voor deze verschillen is geen verklaring onder de hypothese dat de beltonen in de
twee registraties exact dezelfde beltonen betreffen. Het fenomeen van LI-ringing
geeft daarentegen een goede verklaring voor de aangetroffen verschillen.
Wederom is een belangrijk voorbehoud op z’n plaats. Dit experiment is uitgevoerd
onder de huidige condities. Het experiment geeft dus geen volstrekt uitsluitsel over
de toestand in 1997/1998. Niettemin zie ik in de resultaten een sterke aanwijzing
voor het bestaan van LI-ringing, zij het onder de actuele omstandigheden.

Conclusie over LI-ringing

Ik trof onder uiteenlopende omstandigheden aanwijzingen aan voor het bestaan
van ‘LI-ringing’. Onder de voorbehouden die ik hierboven heb geschetst, acht ik in
z’n algemeenheid de verklaring van Van den Heuvel over ‘LI-ringing’ een heel
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plausibel verhaal en dus niet zonder meer (in de woorden van Derksen) een
“fabeltje”.

Tegenwerpingen

Enkele tegenwerpingen passeren de revue. In de bespreking hiervan ligt zo nu en
dan een element van herhaling besloten. Tegenwerpingen worden cursief
weergegeven, ongeacht of het citaten betreft, maar citaten worden wél omvat
door aanhalingstekens.

Van de Ven:
“Omdat Van den Heuvel het belangrijke gegeven mist dat per land
identificerende beltonen en cadansen en identificerende eindegesprektonen
en cadansen zijn vastgelegd, trekt hij fundamenteel verkeerde conclusies. Hij
miskent de relevantie van de door ITU vastgelegde tonen en signalen volgens
welke het internationale telefoonverkeer en de billing ervan kan verlopen. Dit
betreft een fundamentele denkfout in zijn betoog, welke ik ook niet gestaafd
zie door enige andere bron dan de veronderstellingen van Van den Heuvel
zelf.”341
Respons. Het is niet Van den Heuvel die hier een fundamentele denkfout maakt.
Het dwingende karakter van de ITU-lijst is ernstig aan twijfel onderhevig.

De raadsvrouw:
“De diverse onderzoekers in verzoekers zaak, daaronder begrepen die van de
TCEAS, hebben bij het bepalen van de juistheid van de op de audio
voorkomende bel- en eindegesprekstonen, gebruik gemaakt van deze “ITUrecommendations’. Het lijkt op het eerste gezicht om aanbevelingen te gaan
– ITU-T kan als UN advies- en onderzoeksbureau geen bindende voorschriften
geven, maar praktisch gezien zijn het niet zo maar aanbevelingen. Het zijn
door de lidstaten zelf opgegeven waarden van signalen zoals beltonen
waartoe zij zich committeren om tot een goedwerkende internationale
telecommunicatie te komen.”342

341
342

Van de Ven, reactie d.d. 8 oktober 2015 op het rapport van Van den Heuvel, p. 3.
Tweede aanvulling aanvraag herziening d.d. 1 februari 2016, p. 79.
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Respons mijnerzijds. Niet ter discussie staat dat de kenmerken van de beltonen die
in dit herzieningsonderzoek onderwerp van bespreking zijn voldoen aan de
aanbeveling van de ITU-T ter zake, oftewel: recommendation E.180. Dat geldt ook
voor de beltonen die wat betreft frequentie en/of cadans afwijken van landelijke
beltoonkenmerken zoals opgenomen in de ITU-lijst. De vraag hoe gezaghebbend de
‘recommendations’ van de ITU-T zijn, is dus in dit verband niet relevant (meer). Het
audiofenomeen van de afwijkende beltoonkenmerken centreert zich uitsluitend
nog rond de vraag naar de status van de ITU-lijst.
In dat verband merkt de raadsvrouw op dat de “lidstaten” zich met hun opgave van
de beltoonkenmerken ten behoeve van de ITU-lijst “committeren om tot een
goedwerkende internationale telecommunicatie te komen”. Waarop volgens de
raadsvrouw het ‘dwingende karakter’ van deze ITU-lijst is gebaseerd, blijft echter
onduidelijk. De mededeling van de raadsvrouw miskent alleen al de procedure voor
de totstandkoming van de ITU-lijst. Responses op verzoeken van het secretariaat
(het TSB) van de ITU-T kunnen afkomstig zijn van zowel de overheid als
netwerkoperators. Onduidelijk is of het TSB de volledigheid en/of de accuratesse
van de responses controleert. Mijn onderzoeksresultaten vormen een sterke
aanwijzing voor een negatief antwoord op die vraag. De afwijkende cadans van de
beltonen uit het gsm-netwerk van Vodafone Nederland zijn in elk geval gemist in
de ITU-lijsten van 1998, 2003 en 2010.
Dat de netwerkoperators zich zouden committeren om tot “een goedwerkende
internationale telecommunicatie te komen” is bovendien een speculatieve
aanname van de raadsvrouw. Internationale telecommunicatie werkt namelijk
ongestoord en zonder problemen met beltonen waarvan de kenmerken afwijken
van de registraties in de ITU-lijst. Zolang de gebruikers de beltonen als zodanig nog
herkennen is er niets aan de hand.

Derksen:
“Van den Heuvel beweert ook dat de ITU-waarden ‘geen norm of vereiste
[zijn], maar in dit verband juist de referentie om vanaf te wijken’. Dit miskent
de waarde en het belang van de ITU. Zoals de ITU zelf aangeeft, het volgen
van de ITU waarden ‘makes phone calls possible’. Cruciaal is ook dat de
waarden geen aanbevelingen zijn, maar door de lidstaten zelf opgegeven
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waarden van signalen waartoe zij zich committeren om tot een goedwerkend
internationale telecommunicatie te komen.”343
Respons. Ter inleiding citeer ik de website van de ITU, alwaar onder meer de
volgende passage wordt vermeld:
“ITU makes phone calls possible: whether to the office next door or to a friend
in another country. ITU standards, protocols and international agreements
are the essential elements underpinning the global telecommunication
system.”344
Derksen leidt uit de geciteerde zinsnede “ITU makes phone calls possible”
eenvoudig af dat het volgen van de “ITU waarden” (de ‘ITU-lijst’) “makes phone
calls possible.”
De ITU overdrijft m.i. niet. Het bestaan en de werkzaamheden van de ITU zijn
onontbeerlijk voor de instandhouding van het systeem van wereldwijde telefonie
zoals wij dat nu kennen. De verrichtingen van de ITU in z’n algemeenheid maken
telefonie in die zin dus inderdaad mogelijk.
Derksen extrapoleert die randvoorwaarde voor wereldwijde telecommunicatie
naar de – volgens hem “cruciale” – eis dat netwerkoperators bij het genereren van
beltonen de ITU-lijst naleven. Die extrapolatie is een denkfout. Uit de
noodzakelijkheid van de verrichtingen van de ITU voor de wereldwijde telefonie in
het algemeen volgt niet de noodzaak dat netwerkoperators zich conformeren aan
de ITU-lijst, net zo min als dat voor ons mensen uit de noodzaak van voeding de
noodzaak van iedere afzonderlijke hap voortvloeit.

Derksen & Grünwald:
“Laten we ook vaststellen dat de ITU niet een stelletje goedwillende amateurs
zijn, maar beschouwd worden als de leidinggevende instantie op het gebied
van internationale telecommunciatie. De door de ITU uitgegeven lijst met de
beltonen en de eindegesprekstonen, die door de verschillende landen is
geaccordeerd, is dus bloedserieus te nemen. Het beschrijft de default situatie.
We mogen in rede verwachten dat de landen de frequenties
en cadansen zullen gebruiken, die ze hebben onderschreven. Dit werd
impliciet bevestigd door Jie Zhang, het huidig hoofd van de ITU in Genève. Het
343

Derksen, Stand van zaken III, deel II, ‘Van den Heuvels argumenten waarom aperte anomalieën in
de A-1 gesprekken geen anomalieën zijn’ d.d. 25 oktober 2015, p. 2, en zie ook p. 25.
344 Zie: http://www.itu.int/en/about/Pages/vision.aspx.
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gaat dus niet aan om zonder documentatie en argumentatie afwijkingen van
de ITU-waarden als een alternatieve mogelijkheid voor te stellen.
Volgens het hof-scenario is aldus te verwachten dat de frequenties en
cadansen de onderschreven ITU-waarden zullen hebben. Stemmen
frequenties en/of cadansen signalen op de tap niet overeen met de ITUwaarden, dan zijn dat prima facie anomalieën voor het hof-scenario.”345
Respons. Niemand beweert dat de ITU-T een genootschap betreft van slechts
goedwillende amateurs. Zeker moet de ITU-T zeer serieus genomen worden. Voor
het overige berusten de mededelingen van Derksen & Grünwald op speculatie
hunnerzijds. De stelling van Derksen & Grünwald dat afwijkingen van de ITU-lijst
anomalieën voor het “hof-scenario” betreffen is slechts gebaseerd op hun
verwachting dat “de landen de frequenties en cadansen zullen gebruiken, die ze
hebben onderschreven.” Dat miskent alleen al dat “de landen” in dit verband niets
hebben “onderschreven”.
Terzijde merk ik op dat ik ook geen ondersteuning heb gevonden voor de
mededeling van Derksen & Grünwald dat de heer Jie Zhang het hoofd is van de ITU
te Genève. Sedert oktober 2014 is de secretaris-generaal van de ITU Houlin Zhao
genaamd.346 Jie Zhang is advisor van ‘study group 2’, zoals Derksen & Grünwald
eenvoudig hadden kunnen achterhalen.347

Derksen & Grünwald:
“Laten we twee dingen vaststellen: (i) dit betreft de situatie in 2015, niet in
1997, en (ii) dit zijn afwijkingen binnen het nationale telefoonnet. Dat zegt
ons niets over hoe de beltonen zijn wanneer internationaal naar de
Nederlandse providers wordt gebeld. Kortom, Van den Heuvel meent in
2014/2015 van alles over de Libertel-beltoon van 1997 te weten wat Libertel
in 2010 over die eigen beltonen niet wist. En hij betrekt daarbij stellingen die
in strijd zijn met wat ervaringsdeskundigen in 2010 waarschijnlijk achtten,
namelijk dat de beltonen toen zouden zijn afgeweken van de ITU-waarden.
Zijn enige bewijsmateriaal is zijn onderzoek uit 2015 naar de beltonen van

345

Derksen & Grünwald, De stand van zaken II: de A-1 gesprekken, een overzicht in termen van
likelihoods gebaseerd op de metingen onder leiding van mr. Aben, de Aben-metingen, d.d. 30
augustus 2015, p. 16.
346 Zie: http://www.itu.int/en/osg/Pages/default.aspx. De voorganger van Zhao heet Hamadoun
Touré. De directeur van het TSB heette tot 1 januari 2015: Malcolm Johnson. Hij is opgevolgd door
Chaesub Lee.
347 Zie: http://www.itu.int/en/ITU-T/about/groups/Pages/sg02.aspx en http://www.itu.int/en/ITUT/studygroups/2013-2016/02/Pages/mgmt.aspx.
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verschillende Nederlandse providers in nationale, d.w.z. niet-internationale
gesprekken.”348
Respons. Derksen stelt (1) dat het onderzoek van Van den Heuvel met betrekking
tot afwijkende signalering door diverse netwerkoperators niets zegt over de
situatie in 1997/1998, en (2) dat het gaat om beltonen in het nationale telefoonnet
en niet om internationale gesprekken. Voorts stelt hij, althans zo begrijp ik hem, (3)
dat Libertel (Vodafone) in 2010 in het tCEAS-onderzoek niets heeft laten weten,
althans niets wist van afwijkende beltoonkenmerken.
Ad (1). De huidige situatie geeft (inderdaad) geen volstrekt uitsluitsel over de
toestand in 1997/1998, maar het heden kan wel degelijk een indicatie geven over
de toestand in het verleden. De mededelingen van KPN geven bijvoorbeeld
informatie over hoe KPN thans aankijkt tegen de status van de ITU-lijst. Als
afwijkingen van de standaard-beltoonkenmerken uit de ITU-lijst nu niet als een
probleem worden opgevat, en er valt in retrospect op dat punt geen cesuur te
ontwaren, waarom zou dat in het verleden dan anders zijn geweest? Vodafone past
bovendien reeds vanaf 1997, wellicht al vanaf 1995, een afwijkende cadans toe in
de beltonen die binnen haar gsm-netwerk worden gegenereerd.
In de tweede plaats heb ik onderzoek verricht aan referentiemateriaal dat wel
degelijk stamt uit de periode van vóór het jaar 2000. De daarin gevonden
afwijkingen van de standaard beltoonkenmerken van de ITU-lijst hebben dus
betekenis voor de vraag of de ITU-lijst (reeds) in de relevante periode dwingend
was c.q. dergelijke afwijkingen toeliet.
Ad (2). Gelet op de systematiek van het genereren van beltonen in het
telecommunicatienetwerk, is er geen onderscheid tussen beltonen in het nationale
telefoonnet en beltonen die kunnen worden gehoord in geval van internationale
gesprekken. Van de Ven, Peller, Bek Tek, Jacobs, Fransen & Rijnders, Vodafone, KPN
hebben in elk geval nooit anders beweerd. Derksen onderbouwt zijn
andersluidende stellingen niet.
Ad (3). De mededeling van Derksen van de strekking dat Vodafone (Libertel) in het
tCEAS-onderzoek niets heeft laten weten, althans niets wist van afwijkende
beltoonkenmerken, wekt de suggestie dat Vodafone in het tCEAS-onderzoek

348

Derksen, Stand van zaken III, deel II, ‘Van den Heuvels argumenten waarom aperte anomalieën in
de A-1 gesprekken geen anomalieën zijn’, d.d. 25 oktober 2015, p. 24 en 25.
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überhaupt iets heeft laten weten. Dat is onjuist. Fransen & Rijnders rapporteren
hierover uitsluitend:
“(….), we have contacted Libertel (i.e. Vodafone) and asked if they were
capable to find out what ringing tone was applied in 1997. So far we did not
get a conclusive answer.” 349
Ik heb daarentegen van Vodafone wel degelijk antwoord gekregen op enkele
vragen. Die antwoorden wijzen uit dat de cadans van de beltonen in Vodafone’s
gsm-netwerk reeds vanaf 1997 (mogelijk vanaf het begin in 1995) structureel
afwijkt van de voor Nederland in de ITU-lijst geregistreerde cadans.

De raadsvrouw neemt hetzelfde standpunt in als Derksen:
“Zijn waarnemingen, indien juist, betreffen afwijkingen binnen het nationale
telefoonnet. En het gaat om de situatie in 2015, en niet in 1997/ 1998. Dat
onderzoekje zegt ons dus niets over 1997 en over het internationaal bellen
naar Nederlandse providers.”350
Respons. Tegenover het “onderzoekje” van Van den Heuvel brengt de verdediging
niets in ter staving van haar standpunt dat er onderscheid moet worden gemaakt
tussen de situatie in 1997/1998 en in het heden, en tussen nationaal en
internationaal telefoonverkeer.

De raadsvrouw concludeert met betrekking tot de analoge gesprekken het
volgende:
“De meetresultaten van het technisch onderzoek in herziening bevestigen de
afwijkende beltoon die de TCEAS deskundigen al waarnamen in gesprek A-14. Daarover bestaat geen verschil van mening. De deskundige Van de Ven
acht met de deskundigen Peller, Franssen en Rijnders deze van de ITUstandaarden afwijkende beltoon onverklaarbaar. In hun visie hebben we hier
dus van doen met een voorlopig niet dan uit manipulatie verklaarbare
afwijking.”351

349

Zie F. Fransen & J. Rijnders, Assessment of telephone tones on audio files of intercepted
communication in the report of Peller, rapport van 26 mei 2010, p. 1-2.
350 Tweede aanvulling aanvraag herziening d.d. 1 februari 2016, p. 113.
351 Tweede aanvulling aanvraag herziening d.d. 1 februari 2016, p. 81.
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Respons. De enige die Van de Ven in deze kwestie onvoorwaardelijk steunt is Peller.
Bek Tek, alsook Fransen & Rijnders namen de ITU-lijst tot uitgangspunt, maar
hebben op dat uitgangspunt clausules aangebracht, namelijk door te wijzen op de
mogelijkheid dat de routering van het telefoongesprek c.q. de instelling van
telefooncentrales debet is aan de afwijkingen. Fransen & Rijnders achtten de
afwijkende beltoon dus niet onverklaarbaar.
Mijn eigen onderzoek wijst uit dat afwijkingen van de standaardkenmerken van
beltonen niet ongebruikelijk zijn en dat de ITU-lijst voor KPN en Vodafone niet
dwingend is. Dat strookt niet met de opvattingen van Van de Ven en van Peller, die
trouwens iedere onderbouwing missen.

De raadsvrouw:
“Het technisch onderzoek heeft dus negen afwijkende beltonen aangetoond,
alle in gesprekken die ten grondslag zijn gelegd aan het bewijs. Het gaat om
beltonen in uitgaande gesprekken naar Turkije, die qua frequentie en cadans
afwijken van de internationale ITU-standaard voor Turkije vanaf het jaar
1994. Voor deze afwijking is – behalve plaatsgevonden manipulatie – geen
valabele verklaring, zo constateren vijf TCEAS deskundigen alsmede de
deskundige Van de Ven.”352
Respons. De raadsvrouw geeft het standpunt van “vijf tCEAS-deskundigen” onjuist
weer. Zij gaat voorbij aan de voorbehouden die Bek Tek en Fransen & Rijnders
hebben aangebracht. Bek Tek achtte het argument van Peller “compelling”, maar
wees tegelijkertijd op de mogelijkheid dat de afwijkingen samenhangen met een
alternatieve routering van het telefoongesprek en dat nader onderzoek daarnaar
nodig is. Fransen & Rijnders wilden juist niet speculeren over andere oorzaken dan
de door hen opgeworpen mogelijke (technische) oorzaken voor de afwijkingen (o.a.
de onjuiste instelling van een telefooncentrale).
Alleen Peller en Van de Ven wijzen ongeclausuleerd naar de mogelijkheid van
manipulatie. Mijn onderzoeksresultaten vormen evenwel een aanwijzing dat Van
de Ven en Peller beschikken over onvoldoende kennis ter zake om verantwoord
uitspraken te kunnen doen over deze materie. De kwestie van afwijkende
signaaltoonkenmerken blijkt, anders dan Van de Ven meedeelde, verre van
“eenvoudig”. De woorden van het ETSI hebben daarentegen niets aan actualiteit

352

Tweede aanvulling aanvraag herziening d.d. 1 februari 2016, p. 113.
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ingeboet: “The study has revealed surprising gaps in the corpus of knowledge on
telecommunications service tones and of their perception by users.”

Van de Ven:
“Van den Heuvel probeert nog zijn gelijk aan te tonen met een schema van
door hem zelf middels lokale gesprekken in juni 2015 geconstateerde
afwijkingen van beltonen bij verschillende Nederlandse providers. Dit zegt
echter niets over de situatie in 1997 en 1998 waarover de Recommendation
E.180 van april 1998 volstrekt helder is: dit zijn de beltonen die over de
periode juni 1997 en april 1998 door de landen zelf zijn opgegeven als toen
gebruikt in hun nationale netwerk. Dat landen en organisaties hiervan in de
loop van de tijd weer kunnen afwijken, is een gegeven, maar dat zal dan in
een volgende Recommendation terug te vinden zijn. De door Van den Heuvel
geconstateerde afwijkingen in de door de beller gehoorde ringingtones, zo
die er inderdaad zijn, zijn verklaarbaar uit de mogelijkheid die sedert 1999
bestaat om personalized ringback systems te implementeren. Echter de
verbindingsopbouw vindt ook in die gevallen nog steeds plaats volgens de
bestaande ITU-normen. Pas nadat de verbinding volgens de internationaal
vastgelegde norm tot stand is gekomen, kan een private ringback system
geactiveerd worden. Deze optie is echter van geen belang voor ons
onderzoek, omdat de technische mogelijkheid hiertoe nog niet bestond in
1997/1998. De eerste patenten op het personalized ringback system dateren
van 1999.”353
Respons. Van de Ven wijst op het bestaan van een zogenoemd ‘personalized
ringback system’.354 In sommige delen van de wereld, bijvoorbeeld in India, wordt
door gsm-netwerkoperators de mogelijkheid geboden om muziek of persoonlijk
opgenomen geluiden als beltoon in te stellen en de eerste patenten op dit soort
systemen zijn inderdaad vanaf 1999 geregistreerd. Van de Ven is kennelijk van
oordeel dat de recente afwijkingen die Van den Heuvel over de frequenties van de
beltonen in het gsm-netwerk van Vodafone en Hollandsnieuwe heeft
gerapporteerd, veroorzaakt zouden kunnen worden door deze faciliteit. Die
applicatie was in 1997/1998 echter nog niet geïmplementeerd en de afwijkende
beltoonkenmerken in de Baybaşin-zaak kunnen hierdoor derhalve niet worden
verklaard, aldus begrijp ik de argumentatie van Van de Ven.

353
354

Van de Ven, reactie d.d. 8 oktober 2015 op het rapport van Van den Heuvel, p. 4.
Zie: https://en.wikipedia.org/wiki/Ringback_tone.
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Deze argumentatie gaat echter vrij evident niet op, en niet alleen omdat Vodafone
heeft bevestigd dat zij sedert 1997 (mogelijk al vanaf 1995) een beltooncadans
toepast die daadwerkelijk afwijkt van de ITU-lijst. De recentelijk gevonden
afwijkingen zijn simpelweg niet exemplarisch voor een ‘personalized ringback
system’.

Derksen:
“Hij [Van den Heuvel, D.A.] stelt simpelweg, zonder enige argument, en in
gaand tegen de ITU-argumenten en in gaand tegen deskundigen als Fransen
en Rijnders, dat in de periode van vóór het jaar 2000 de beltoon van de
mobiele telefooncentrale Turkcell in Turkije 400 Hz is en dat de afwijkend
cadans als Turks te herkennen is aan de verhouding 1 on : 2 off.”355
De gemeten 440 Hz frequenties in de gesprekken naar Turkije kunnen niet
verklaard worden door deze stellingname.356
Respons. In referentiemateriaal van uitgaande tapgesprekken naar Turkije heb ik
afwijkingen van de Turkse standaard voor beltoonkenmerken aangetroffen,
namelijk frequenties van 400 Hz en 440 Hz, en verschillende cadansen, in
overeenstemming met de mededelingen van Van den Heuvel.

De raadsvrouw:
“Waar Van den Heuvel, in een poging ook deze zwaarwegende anomalie te
immuniseren, schrijft: “De mobiele telefooncentrale Turkcell in Turkije
genereerde in de periode van voor het jaar 2000 een cadanscyclus die qua
duur afwijkt van het vaste net in Turkije”, zit hij er mogelijkerwijs niet eens zo
ver naast. Deze overigens niet onderbouwde bewering zou wel eens kunnen
kloppen, maar dan voor de periode van vóór 1994. Dit is in ieder geval wat de
door Zhang verstrekte overzichten van de ITU-T en CCITT impliceren.”357
Respons. De raadvrouw redeneert dat de door het TSB (in de persoon van de heer
Zhang) verstrekte overzichten (en dat zijn alle versies van de ITU-lijst) impliceren

355

Derksen, Stand van zaken III, deel II, ‘Van den Heuvels argumenten waarom aperte anomalieën in
de A-1 gesprekken geen anomalieën zijn’, d.d. 25 oktober 2015, p. 28.
356 Derksen, Stand van zaken III, deel II, ‘Van den Heuvels argumenten waarom aperte anomalieën in
de A-1 gesprekken geen anomalieën zijn’, d.d. 25 oktober 2015, p. 28.
357 Tweede aanvulling aanvraag herziening d.d. 18 april 2011 van H. Baybaşin d.d. 1 februari 2016,
p. 111.
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dat het afwijken van de registraties voor beltoonkenmerken niet mogelijk is,
althans niet voorkomt. Een afwijking moet dus ‘buiten de lijst vallen’, zo begrijp ik
de raadsvrouw.
Deze veronderstelling zelf rust echter op een wankele basis. KPN en Vodafone
hebben laten weten de ITU-lijst niet als dwingend te zien. Ik heb in
referentiemateriaal uit het eind van de jaren negentig wel degelijk verscheidene
afwijkingen aangetroffen. Een en ander ondermijnt de argumentatie van de
raadsvrouw.

De raadsvrouw:
“En, zo geeft Van de Ven aan, indien Turkcell, de indertijd belangrijkste en
mogelijk enige mobiele provider in Turkije in de periode 1997/ 1998 een
afwijkende cadanscyclus zou hebben gehad, zou dit zonder meer aan de TSB
gemeld zijn in antwoord op de in juni 1997 verzonden enquête.”358
Respons. Klopt. Dit zegt Van de Ven inderdaad. Waarop Van de Ven deze stellige
verwachting baseert is mij niet duidelijk geworden.

Derksen acht de mededelingen van Van den Heuvel omtrent ‘LI-ringing’
ongeloofwaardig. Ik citeer Derksen:
“Het antwoord hierop is een reductio ad absurdum: als het signaal, waarvan
we dachten dat het de beltoon was, niets te maken zou hebben met de vraag
waarvandaan wordt gebeld, en alleen een indicatie zou zijn dat diegene die
“onder de tap staat” wordt gebeld, dan zou in alle binnenkomende
gesprekken of de zelfde “beltoon” moeten klinken, of allerlei beltonen zouden
ad random gebruikt moeten worden (want ze hebben geen relatie met de
vraag waarvandaan wordt gebeld). Geen van beide antwoorden is correct.
De beltonen zijn verschillend, en veel beltonen zijn wel juist overeenkomstig
de ITU waarden.”359
Respons. Deze niet-onderbouwde redenering van Derksen (een bewijs uit het
ongerijmde) gaat niet op. Behoudens de gevonden beltonen van 3150 Hz komen de
beltonen van inkomende tapgesprekken telkens grosso modo overeen met de voor

358

Tweede aanvulling aanvraag herziening d.d. 18 april 2011 van H. Baybaşin d.d. 1 februari 2016,
p. 113.
359 Derksen, Stand van zaken III, deel II, ‘Van den Heuvels argumenten waarom aperte anomalieën in
de A-1 gesprekken geen anomalieën zijn’, d.d. 25 oktober 2015, p. 29.
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Nederland geregistreerde beltoonkenmerken, namelijk een frequentie van 425 Hz
en een cadans van ‘1.0 s. on, 4.0 s. off’. Dat laat zich goed rijmen met hetgeen Van
den Heuvel over ‘LI-ringing’ heeft opgemerkt: voor inkomende tapgesprekken
wordt in de interceptie-omgeving van de netwerkoperator een Nederlandse
beltoon gesimuleerd.

Conclusie

Van de Ven, Derksen & Grünwald en de verdediging hebben bepaalde beltonen die
in onderzoeksmateriaal zijn vastgelegd en waarvan kenmerken als frequentie en
cadans afwijken van de opgave in de ITU-lijst (uit 1998) gepresenteerd als
aanwijzingen voor manipulatie. De ITU-lijst vormt volgens hen een dwingende
(‘ijzeren’) standaard. Afwijkingen daarvan kunnen uitsluitend worden verklaard
door (slordige) manipulatie. Aanvankelijk werden dergelijke afwijkingen ook
‘gevonden’ in geluidsmateriaal van inkomende tapgesprekken, maar na nieuwe
metingen worden de beltonen daarin thans als ‘compatibel’ met de ITU-lijst
aangemerkt.
De verdediging houdt echter vol dat in een achttal naar Turkije uitgaande
tapgesprekken afwijkende beltoonkenmerken zijn aangetroffen.

Het is juist dat in het geluidsmateriaal van de eerste zeven van die acht naar Turkije
uitgaande tapgesprekken beltonen kunnen worden waargenomen die wat betreft
frequentie (van 400 Hz en van 440 Hz) en cadans (van ongeveer ‘1.67 s. on, 3.26 s.
off’) afwijken van de ITU-lijst (uit 1998) waarin voor Turkije 450 Hz en ‘2.0 s. on, 4.0
s. off’ is opgegeven.360

Een cruciaal onderdeel van deze redenering is, zoals gezegd, de stelling dat de ‘ITUlijst’ een dwingende (‘ijzeren’) standaard voor beltoonkenmerken behelst. Die
stelling is gebaseerd op mededelingen van Van de Ven en Peller. Andere tCEASdeskundigen, zoals Bek Tek en Fransen & Rijnders, ondersteunen deze stelling
slechts tot op zekere hoogte, en in elk geval niet onvoorwaardelijk. Voor de
juistheid van deze stelling is verder geen onderbouwing in de vorm van
360

Ook de beltoonkenmerken van het achtste tapgesprek, te weten A-6-99, wijken af. Voor die
kwestie verwijs ik naar de hoofdtekst hierboven.
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documentatie of iets dergelijks. De ITU-lijst zelf geeft hierover geen uitsluitsel; de
ITU-T (het TSB) net zo min.

Van den Heuvel heeft betoogd dat deze stelling van Van de Ven feitelijke grondslag
mist. Voor afwijkingen van de landelijke beltoonkenmerken uit de ITU-lijst kunnen
naar zijn oordeel verscheidene redenen zijn, samenhangend met:
(1) de identiteit van de netwerkoperator, (2) de routering van het telefoongesprek,
en met (3) de aard (ouderdom) van de telefooncentrales waarover het gesprek
wordt afgewikkeld. Volgens hem is de ITU-lijst wel richtinggevend, maar niet
dwingend.

Voor het standpunt van Van den Heuvel is steun te putten uit referentiemateriaal
uit de periode van vóór het jaar 2000, en uit meer recent referentiemateriaal.
Daarin vond ik naast veel gevallen waarin de beltoonkenmerken zich
conformeerden aan de ITU-lijst verscheidene afwijkingen van de landelijke
beltoonkenmerken uit die lijst, met inbegrip van afwijkingen gelijkaardig aan die
van de zeven hiervoor bedoelde tapgesprekken. Dergelijke afwijkingen zouden
volgens Van de Ven in referentiemateriaal niet kunnen worden aangetroffen, en zij
weerleggen dan ook zijn stelling.
In de tweede plaats vond ik voor het betoog van Van den Heuvel steun in de
mededelingen van Vodafone en KPN. In dit verband is zelfs opvallend dat Vodafone
heeft meegedeeld reeds vanaf hetzij 1995, hetzij 1997 toepassing te geven aan een
beltooncadans (1.0 s. on, 5.0 s. off) die afwijkt van de Nederlandse standaard in de
ITU-lijst (1.0 s. on, 4.0 s. off). Zo’n afwijking kan niet worden verklaard onder de
hypothese van Van de Ven, doch wel onder die van Van den Heuvel.
In de derde plaats wijs ik op aanvullend onderzoek naar het bestaan van het door
Van den Heuvel beschreven ‘LI-ringing’ in geval van inkomende tapgesprekken.
Ofschoon de in deze paragraaf besproken afwijkingen van de ITU-lijst uitsluitend
nog (naar Turkije) uitgaande tapgesprekken betreffen en de kwestie van ‘LI-ringing’
daarmee aan relevantie heeft ingeboet, acht ik het van belang om vast te stellen
dat er sterke aanwijzingen zijn voor het bestaan van ‘LI-ringing’. Dat levert steun op
voor de hypothese van Van den Heuvel ter zake, terwijl Van de Ven klaarblijkelijk
onbekend was met dit fenomeen.
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In algemene zin moet worden opgemerkt dat het onderwerp van signalering in
telecommunicatienetwerken een uiterst complexe, technische materie betreft, en
dus verre van (in de woorden van Van de Ven) “eenvoudig”.361

Mijn conclusie luidt dat de gevonden afwijkingen in beltoonkenmerken niet kunnen
doorgaan voor aanwijzingen van manipulatie, en dat voor dergelijke afwijkingen
een plausibele, onschuldige, technische verklaring voorhanden is.

361

Ik wijs andermaal op J.G. van Bosse & F.U. Devetak, Signaling in Telecommunication Networks,
Hoboken: John Wiley & Sons 2007.
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Onderdeel 10. Audiofenomenen II
Volledige inhoudsopgave onderdeel 10:

10.1. De eindegesprekstonen
Beschrijving
De tCEAS-deskundigen
Het standpunt van Van den Heuvel: LI-stop
Het standpunt van Van de Ven, Derksen & Grünwald, Derksen en de
verdediging
Onderzoek naar de eindegesprekstonen
Waarnemingen I
Waarnemingen II
Evaluatie
Tegenwerpingen
Conclusie

10.2. Het ‘aanzingen van tante Cor’
Beschrijving
Het standpunt van Van den Heuvel
Het standpunt van Van de Ven
Inleiding
Mededelingen van derden
Falsificaties
Een evaluatie van de standpunten
‘In-band signaling’ en het ‘talk-down’-effect
De mededelingen van derden waaruit Van de Ven steun put
Onderzoek
De onderzoekshypothese
Tapgesprek A-1-4
Drie gelijkende gevallen
De falsificatievoorbeelden van Van de Ven
Een falsificatievoorbeeld volgens Derksen
Een fundamenteel gebrek in de redenering van Van de Ven en Derksen
Falsificatie in A-3-18?
Tapgesprek A-1-5
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Evaluatie van de onderzoeken
Naschrift: het vijfde aanvullend herzieningsverzoek
Resterende afkappingen in het analoge geluidsmateriaal
Tegenwerpingen
Conclusie

10.3. Het ‘volstrekt onverklaarbare’ AGC-patroon in tapgesprek A-1-1
De AGC-regeling
De AGC-regeling in het rapport van Peller
Het standpunt van Van de Ven
Het standpunt van de verdediging
Het standpunt van Van den Heuvel
Onderzoek I: de stelling van Peller
Onderzoek II: de stelling van Van de Ven
Conclusie

10.4. ‘Het geluid van een hefboomschakelaar’
Inleiding
Beschrijving van de puls-trein in tapgesprek A-1-4
De puls-trein in eerder onderzoek
Broeders
tCEAS
Prof. Künzel
Het standpunt van Van den Heuvel
Het standpunt van Van de Ven
Derksen en de verdediging
Evaluatie en onderzoek
Inleiding: de voorkansen
(1). Bij aanvang van een tapgesprek kan het geluid van een
hefboomschakelaar hoorbaar worden.
(2). Van de Ven herkent in de puls-trein het geluid van een
hefboomschakelaar.
(3). Van de Ven’s herkenning van een hefboomschakelaar wordt
ondersteund door twee medewerkers van het Museum voor
Communicatie.
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(4). De puls-trein bevat bij signaalanalyse de kenmerken, de
tijdsintervallen en de frequentie van de klikken van een
hefboomschakelaar
(5). Het patroon van de puls-trein ontstaat niet bij het plaatsen van een
gsm-toestel op een lader
(6). Het tijdsbestek van 2,7 seconden is te weinig voor het koppelen van
een gsm-toestel aan een lader
Een puls-trein in tapgesprek A-1-5
Naschrift: het vijfde aanvullend herzieningsverzoek
Tegenwerpingen
Conclusie

10.5. De ontbrekende JTS-burst
Inleiding
De stellingen van Van de Ven
Het standpunt van Van den Heuvel
Het standpunt van Derksen en de verdediging
Onderzoek en evaluatie
Stelling 1 van Van de Ven: geen tapgesprek zonder JTS-header
Stelling 2 van Van de Ven: de JTS-burst ontbreekt in het analoge
geluidsmateriaal bij aanvang van het tapgesprek A-1-4
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Conclusie
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10.1. De eindegesprekstonen

Beschrijving

Eindegesprekstonen1 betreffen de algemeen bekende, doorlopende tonen die de
deelnemer aan een telefoongesprek over een vaste telefoonverbinding te horen
krijgt zodra de gesprekspartner de telefoonverbinding verbreekt.
Eindegesprekstonen worden in ITU-verband ‘congestion tones’ genoemd.2, 3 De
ITU-lijst4 geeft voor Nederland de volgende specificatie van de kenmerken van de
‘congestion tones’, te weten een frequentie van 425 Hz en een cadans van ‘0.25 s.
on, 0.25 s. off’.5 Voor het Verenigd Koninkrijk vermeldt de ITU-lijst voor ‘congestion
tones’: een frequentie van 400 Hz, en een cadans van ‘0.4 s. on, 0.35 s. off, 0.225 s.
on, 0.525 s. off’.6

1

Zie ook Wikipedia, lemma ‘Telefoontonen’. De signaaltoon die in dit herzieningsonderzoek de
‘eindegesprekstoon’ is genoemd (welke term ik in deze conclusie aanhoud), wordt in dat lemma
aangeduid als de ‘congestietoon’.
2 De ITU-T hanteert voor ‘eindegesprekstonen’ de term: ‘congestion tones’.
Daarnaast kent de ITU-T het begrip ‘busy tones’. ‘Busy tones’ betreffen de ‘ingesprekstonen’
(bezettonen) en dus niet de ‘eindegesprekstonen’ (congestietonen). Ik licht het onderscheid toe onder
vermelding van de volgende definitiebepalingen:
De ‘congestion tone’ is volgens ITU-T Recommendation E.182 (zowel in de versie uit 1988, als in de
thans geldende versie uit 1998): “A tone advising the caller that the groups of lines or switching
equipment necessary for the setting-up of the required call or for the use of a specific service are
temporarily engaged.”
De ITU-T beveelt (in E.182) aan (onderstreping mijnerzijds) “that when the called number cannot be
reached or a control order for activation, registration, deactivation, interrogation, or erasure for a
supplementary service cannot be executed by the network in one attempt, due to "short-term system
nonavailability" but a repeated attempt within a short time may be successful, a congestion tone
should be given. This condition applies, for example, if short-term congestion of switching equipment,
circuits or memory storage capacity occurs;”
De ‘busy tone’ is volgens ITU-T Recommendation E.182 (zowel in de versie uit 1988, als in de thans
geldende versie uit 1998): “A tone advising the caller that the telephone number is busy.”
De ITU-T beveelt (in E.182) aan: “that when the called number is busy and no special condition applies
to the called line, a busy tone should be given to the calling subscriber;”
3 De aanbeveling (Recommendation) E.180 van de ITU-T voor kenmerken van de ‘congestion tones’
alsmede van de ‘busy tones’ luidt als volgt: “quick period tones in which the tone period is theoretically
equal to the silent period. The total duration of a complete cycle (tone period E + silent period S) should
be between 300 and 1100 milliseconds. The ratio E/S of the tone period to the silent period should be
between 0.67 and 1.5 (recommended values). (…). The recommended frequency for the busy tone and
for the congestion tone must be between 400 and 450 Hz. The accepted frequency must not be less
than 340 nor more than 500 Hz. Frequencies between 450 and 500 Hz in the accepted frequency range
should, however, be avoided. Administrations adopting a new single frequency for busy and
congestion tones are recommended to use 425 Hz.”
4 De ‘ITU-lijst’ is als zodanig uitvoerig besproken in paragraaf 9.3, en ik laat een introductie hier
achterwege.
5 Ook in de ITU-lijst zijn de eindegesprekstonen m.i. bekend onder: ‘congestion tones’. De Nederlandse
specificatie daarvan is gelijk voor elke elektronisch gepubliceerde versie van de ITU-lijst: 425 Hz,
‘0.25 s. on, 0.25 s. off’. Voor Nederlandse ‘busy tones’ (m.i. ingesprekstonen’) vermeldt de ITU-lijst
voor Nederland: 425 Hz, ‘0.5 s. on, 0.5 s. off’.
6 Voor Engelse ‘busy tones’: vermeldt de ITU-lijst: 400 Hz, ‘0.375 s. on, 0.375 s. off’.
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Zoals veelvuldig gememoreerd betreffen alle getapte telefoonlijnen in de Baybaşinzaak gsm-verbindingen,7 althans volgens de officiële lezing. Daardoor is het
volgende van belang: binnen een gsm-netwerk worden géén eindegesprekstonen
gegenereerd.8 Indien de afgetapte persoon gebruik maakt van een gsm-toestel
zouden er in het tapgesprek géén eindegesprekstonen hoorbaar moeten zijn zodra
de gesprekspartner de telefoonverbinding verbreekt. In het onderzochte digitale
geluidsmateriaal, dat wil zeggen: in de audio die van origine digitaal is geregistreerd
in de Kislev 2-tapkamer, zijn aan het einde van de tapgesprekken
dienovereenkomstig géén eindegesprekstonen te horen.

Desalniettemin eindigen in de regel alle tapgesprekken in het onderzochte analoge
geluidsmateriaal met de toepassing van eindegesprekstonen, ongeacht of het
betwiste tapgesprekken dan wel onverdachte tapgesprekken betreft. Na één of
meer van dergelijke eindegesprekstonen valt telkens (een gedeelte van) de ‘tante
Cor’-melding te beluisteren.
Ik schreef hiervoor ‘in de regel’, juist omdat er op deze regel ook enkele
uitzonderingen zijn. Die uitzonderingen zullen hieronder aan de orde komen,
namelijk in paragraaf 10.2, over het zogenoemde ‘aanzingen van tante Cor’ in (met
name) het tapgesprek A-1-4.

In deze paragraaf bespreek ik de eindegesprekstonen die in het betwiste én in het
onbetwiste analoge geluidsmateriaal van tapgesprekken kunnen worden
aangetroffen. Buiten discussie staat dat eindegesprekstonen géén regulier
onderdeel vormen van de ‘signaling’ in de gsm-netwerken van KPN en Vodafone.
De vraag rijst dus waar deze eindegesprekstonen in het analoge geluidsmateriaal
vandaan komen.

7

Zie het schema in paragraaf 1.1, met inbegrip van de opmerking daaronder.
Daarover bestaat geen verschil van opvatting tussen de deskundigen die zich met deze zaak hebben
beziggehouden. Het gsm-netwerk is geheel digitaal opgebouwd, en het heeft dus slechts digitale
verbindingen. Informatie-uitwisseling vindt plaats door elektronische berichten over een separaat
kanaal of netwerk te verzenden (‘common channel signaling’ of CCS).
Ik citeer uit F. Fransen & J. Rijnders, Assessment of telephone tones on audio files of intercepted
communication in the report of Peller, rapport van 26 mei 2010, p. 3:
“In GSM, however, there is no tone based signaling from the MSC [Mobile Switching Center, D.A.] to
the mobile phone. GSM is a digital network with separate signaling and speech communication.”
8
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De tCEAS-deskundigen

Ik beschrijf allereerst de resultaten van het tCEAS-onderzoek. Dit onderzoek is
uitgevoerd op een zestal betwiste tapgesprekken, waarvan vier analoog
geluidsmateriaal en twee digitaal geluidsmateriaal betreffen, alsook op een tweetal
referentiegesprekken (beide van origine analoog van aard).9 Aan het einde van vijf
van de zes tapgesprekken die van origine zijn geregistreerd in de analoge tapkamer
zijn eindegesprekstonen te horen. Tapgesprek A-1-4 vormt de uitzondering op deze
regel. In de twee tapgesprekken die afkomstig zijn van de digitale Kislev 2-tapkamer
kunnen geen eindegesprekstonen worden aangetroffen.

Peller is betrekkelijk weifelend over de reden voor de aanwezigheid van
eindegesprekstonen in het analoge geluidsmateriaal van zowel betwiste als
onbetwiste tapgesprekken. Hij vond in de tapgesprekken A-1-1, A-1-3 en A-1-5
bovendien frequenties van eindegesprekstonen (telkens ongeveer 417 Hz) die
afwijken van de specificatie voor Nederland in de ITU-lijst (425 Hz).
Peller draagt twee opties aan ter verklaring voor de aanwezigheid van
eindegesprekstonen in het analoge geluidsmateriaal. Beide opties roepen volgens
hem echter kritische vragen op. Dit brengt hem ertoe het einde van enkele
tapgesprekken als “unreliable” aan te merken.10

9

Zie voor een schematisch overzicht paragraaf 2.2.
Ik citeer Peller voor zover relevant volledig uit een algemene passage over de eindegesprekstonen.
Zie S. Peller, Recordings Examination Report, September-October 2009, p. 7-8 (vetgedrukt en
kapitalen in het origineel):
“4. Analog Call Termination Signals
Throughout the analysis presented in this report, and specifically in the calls recorded by analog
tapping system on magnetic tapes, I have repeatedly had to address the signals associated with call
termination. Since this issue has a significant impact on the conclusions of my analysis, and since there
is importance in comparing the call termination pattern of the various calls (recorded during a short
period of several weeks) I shall provide here a focused discussion of analog call termination, and shall
cite it later in my analysis.
(…)
On some – but not all – of the ANALOG calls, there is a “busy tone” played after the termination of the
call.
[In het schema dat Peller in zijn tekst op deze plek heeft opgenomen, vermeldt Peller een drietal
tapgesprekken, namelijk A-1-1, A-1-3 en A-1-5, waarin de door hem gevonden frequentie van de
eindegesprekstonen ongeveer 417 Hz bedraagt. D.A.]
The source of this signal is unknown. We should therefore consider two options:
1.
The standard “busy tone” marks an known situation in landline phones, where the calling party
hangs up the line, and the called party leaves his phone offhook. After a certain delay the
exchange nearest to the called party starts playing a busy tone to alert the called party of the
termination of the call. In cellular network the call is terminated and hung-up automatically.
10
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Bek Tek acht de aanwezige eindegesprekstonen (indien besproken) telkens
“(consistent with) telephone network signaling”.11

Fransen & Rijnders hebben geen uitsluitsel kunnen geven over de reden voor de
aanwezigheid van eindegesprekstonen in het analoge geluidsmateriaal. Zij opperen
(evenals Peller) onder meer de mogelijkheid dat de eindegesprekstonen worden
gegenereerd in de ‘Law Enforcement Monitoring Facility’, oftewel het
interceptiesysteem. Fransen & Rijnders hebben geen verklaring voor de door Peller
gevonden afwijking in de frequentie van deze tonen,12 namelijk ongeveer 417 Hz in

2.

The “busy” tone is generated by the interception system to alert the recording system of the
termination of the call, so the recording system can switch on the “talking clock” and stop the
recording.
Assuming option (1) creates some un-explained peculiarities which makes this option unlikely:
(a) Why were the calls not terminated automatically, since at least one of the parties, “B”, is using
a cellular phone.
(b) The busy tone does not match the local telecom standard of “busy tone” for the claimed call
destination, which means either this is not a telecom signal or the call destination is different
than the claimed.
Moreover, all the busy signals have the same frequency and pattern.
(c) There is no delay at all from the termination to the start of the busy tone. This would not be
possible by telecom standards, since in the telecom world a temporary hangup has a legitimate
meaning, so there must be some delay before a hangup situation is interpreted as call
termination.
(d) In some calls the call termination is abnormal, in the middle of the talk. This would not be typical
to a case of unilateral hangup.
(e) Why do all the “busy tones” have approx. the same frequency and cadences despite the fact the
calls are made with several different countries?
In the case of (2), it cannot be explained:
(a) If the signal is generated by the tapping system, why is it missing in one of the calls? [Peller heeft
hier het oog op tapgesprek A-1-4, D.A]
(b) Why were some of the calls (more than one!) cut in the middle of a sentence or a word?
(c) Why does a signal generated by the same system have different characteristics – in one call it
has a AGC pattern with increasing gain, while in other calls it has a constant amplitude.
I therefore conclude that there is no satisfactory unified explanation for the pattern of the
termination signals demonstrated in the calls. Based on this conclusion and the questions is creates,
the termination of at least some of the calls is unreliable.”
Van Peller’s optie 2 komen vragen (a) en (b) in paragraaf 10.2 aan bod. De bespreking van vraag (c)
volgt in paragraaf 10.3.
11 Zie Bek Tek, Laboratory Report d.d. 14 augustus 2009, p. 3 (A-1-1), p. 4 (A-1-3), p. 5 (A-1-4; dat moet
een vergissing zijn, mogelijk verward met A-1-5), alsmede p. 7 en p. 8 (omtrent de twee analoge
referentiegesprekken). In Jacobs’ Audio Investigations Review d.d. 15 november 2009 komt Bek Tek
(Lacey) aan het woord met een reactie op de rapportage van Peller. Onder twee uitdrukkelijke
voorbehouden achtte Lacey het argument van Peller inzake ‘the cadence issue’ “compelling”. Met ‘the
cadence issue’ werd door Lacey de afwijkende cadans van de beltonen bedoeld. Over de
eindegesprekstonen zijn geen uitspraken van Lacey in het rapport van Jacobs opgenomen.
12 Voor de goede orde: Fransen & Rijnders hebben in hun onderzoek niet zelf gemeten aan
(bijvoorbeeld) de frequentie van de eindegesprekstonen. Zij hebben Peller’s bevinding (ongeveer
417 Hz) dus niet bevestigd. Zij hebben Peller’s bevinding in hun rapportage slechts tot uitgangspunt
genomen. Overigens heb ik zelf géén bevestiging gevonden voor het meetresultaat van Peller.
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plaats van 425 Hz in de tapgesprekken met nummers A-1-1, A-1-3 en A-1-5, en
evenmin voor de afwezigheid van eindegesprekstonen in A-1-4.13

Jacobs

bevestigt

dat

het

gsm-systeem

in

z’n

algemeenheid

geen

eindegesprekstonen genereert, doch dat die tonen met uitzondering van het
tapgesprek A-1-4 wel steeds voorkomen in het analoge geluidsmateriaal dat op
verzoek van de tCEAS is onderzocht. Jacobs wijst erop dat zowel Peller als
Fransen & Rijnders de mogelijkheid opperen dat de eindegesprekstonen worden
gegenereerd door het tapsysteem, “daarbij inbegrepen de communicatielijn tussen
mobiele operator en de tapkamer van de politie”. Jacobs ziet deze kwestie verder
als
“een dood spoor: ik verwacht niet dat er betrouwbare informatie achterhaald
kan worden over de precieze werking van het tapsysteem van destijds,
temeer daar dat systeem zich in een overgangsfase van analoog naar digitaal
bevond ten tijde van de opname van de onderhavige gesprekken.”14
13

Zie F. Fransen & J. Rijnders, Assessment of telephone tones on audio files of intercepted
communication in the report of Peller, d.d. 26 mei 2010, p. 3-4, waaruit ik thans volledig citeer
(vetgedrukt in het origineel):
“Tones at call termination
In the report from Peller, several of the files contain calls with strange tones at call termination. For
GSM it is, however, not likely that a disconnect tone would have been presented on the audio channel
to (or from) the mobile phone that was being intercepted.
In PSTN (i.e. fixed-lines analog public telephone system) a disconnect tone is generated for the
remaining party after the remote party hangs up. This tone is generated by the local switch of the
remaining party. The disconnect tone is typically similar to the busy tone or the congestion tone. For
the Netherland typical disconnect tones are:
• 425Hz with a cadence 0.5s on and 0.5 off (busy tone)
• 425Hz with a cadence 0.25s on and 0.25s off (congestion tone)
In GSM, however, there is no tone based signaling from the MSC [Mobile Switching Center, D.A.] to
the mobile phone. GSM is a digital network with separate signaling and speech communication. A GSM
handset just disconnects without any tones to inform the user that the other party has hang up.
We could think of two possible sources for the disconnect tone on the files:
a)
local exchange used for delivering intercepted calls to the LEMF [‘Law Enforcement Monitoring
Facility’, oftewel: de tapkamer en alles wat daarmee samenhangt, D.A.]
Intercepted calls were transferred from the MSC to the LEMF via a PSTN telephone line. On this
telephone line tone based signaling could have been applied. Thus when the intercepted call was
terminated the local exchange informed the LEMF by applying a Disconnect Tone. In this case,
the tones would match disconnect tones used in the Netherlands.
b)
monitoring equipment at the LEMF
The monitoring equipment at the LEMF could also have generated the tones. Since we have no
information on these systems, we cannot verify this.
Peller reported that on some – but not all – of the ANALOG calls there is a “busy tone” played after the
termination of the call. He measured two frequencies ~417Hz and 425Hz. The 425Hz matches the
disconnect tones used in the Netherlands. The tone of ~417Hz (could be 420Hz) with cadence ¼s on
and ¼s off, doesn’t match any of the busy or congestion tones specified in [de ITU-lijsten, D.A.]. The
closest match to this is the congestion tones used in Austria 420Hz with a cadence of 0.2 on and 0.2
off.
We do not have a technical explanation why some disconnect tones deviate from the Dutch standard
or are missing.”
14 B. Jacobs, brief aan prof. Buruma d.d. 16 augustus 2010, p. 3-4.
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Het standpunt van Van den Heuvel: LI-stop

Van den Heuvel heeft voor het audiofenomeen van de eindegesprekstonen in
analoog geluidsmateriaal van gsm-telefonie een technische verklaring. De
eindegesprekstonen die in het analoge geluidsmateriaal worden waargenomen zijn
volgens hem exemplarisch voor ‘in-band signaling’, zoals hierboven reeds
besproken in paragraaf 9.3. Voor zover relevant behelst ‘in-band signaling’ het
verzenden van auditieve stuursignalen binnen dezelfde frequentieband en over
dezelfde verbinding als waarover de audio van het telefoongesprek wordt
verzonden,15 in dit geval stuursignalen van de interceptie-omgeving bij de
15

Algemene toelichting mijnerzijds, zijnde ten dele een herhaling van een voetnoot uit paragraaf 9.3.
De transmissie van stuursignalen (ten behoeve van routering, beheer, administratie e.d.) kan met
behulp van uiteenlopende technieken plaatsvinden. Grofweg wordt onderscheid gemaakt tussen:
(1) ‘common channel signaling’ (CCS) en (2) ‘in-channel signaling’.
In het eerste geval (CCS) worden de stuursignalen die betrekking hebben op het telefoongesprek over
een andere, separate verbinding (of zelfs een separaat netwerk) verzonden dan waarover de audio
van het telefoongesprek wordt overgebracht.
In het tweede geval, de ‘in-channel signaling’ worden de bedoelde stuursignalen over dezelfde
verbinding verzonden als waarover de audio van het telefoongesprek wordt overgebracht (i.e. het
gesprekskanaal).
In geval van (2) ‘in-channel signaling’ kan onderscheid worden gemaakt tussen:
(2a) ‘in-band signaling’, en (2b) ‘out-of-band signaling’. Bij (2a) ‘in-band signaling’ wordt gebruik
gemaakt van stuursignalen binnen dezelfde frequentieband als die gebruikt wordt voor de audio van
het telefoongesprek, en dat is 300 – 3400 Hz. Bij (2b) ‘out-of-band signaling’ wordt gebruik gemaakt
van signalen buiten de frequentieband waarmee de audio wordt overgebracht, bijvoorbeeld de
frequentieband tussen 3400 Hz en 4000 Hz.
Zie:
T. Viswanathan & M. Bhatnagar, Telecommunication Switching Systems and Networks, Delhi: Phi
Learning 2015, p. 383-400;
R.L. Freeman, Fundamentals of Telecommunications, Hoboken: John Wiley & Sons 2005, p. 151-158;
V. Kapoor & S. Tatke, Telecom Today. Application and Management of Information Technology,
New Delhi: Allied Publishers 1999, p. 218-222.
Zeer uitgebreid (en met een iets andere categorisering) is: J.G. van Bosse & F.U. Devetak, Signaling in
Telecommunication Networks, Hoboken: John Wiley & Sons 2007.
Van den Heuvel, achtergrondrapport, hoofdstuk 6, p. 27-29, sluit in grote lijnen bij de categorisering
in het laatstgenoemde boek aan.
Zie bovendien nog: D.E. Borth, ‘Telephone’, Encyclopaedia Britannica (last updated: 2015), waaruit ik
citeer:
“SIGNALING
A major component of any telephone system is signaling, in which electric pulses or audible tones are
used for alerting (requesting service), addressing (e.g., dialing the called party’s number at the
subscriber set), supervision (monitoring idle lines), and information (providing dial tones, busy signals,
and recordings). In general, signaling may occur either within the subscriber loop—that is, within the
circuit between the individual telephone instrument and the local office—or in circuits between offices.
(….).
IN-BAND SIGNALING
In the earliest days of the telephone network, signaling was provided by means of direct current (DC)
between the telephone instrument and the operator. As long-distance circuits and automatic switching
systems were placed into service, the use of DC became obsolete, since long-distance circuits could not
pass the DC signals. Hence, alternating current (AC) began to be used over interoffice circuits. Until the
mid-1970s, interoffice circuits employed what has become known as in-band signaling, in which the
same circuits that were used to connect two telephone instruments and serve as the voice path were
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netwerkoperator over een ISDN-verbinding naar de analoge tapkamer.16 De
waargenomen eindegesprekstonen simuleren de eindegesprekstonen uit het
netwerk voor vaste telefonie, aldus Van den Heuvel. Hij geeft hieraan de naam ‘LIstop’ (‘LI’ staat voor: ‘Lawful Interception’). Het fenomeen heeft overeenkomsten
met ‘LI-ringing’, en dat is het in paragraaf 9.3 besproken audiofenomeen waarbij in
de interceptie-omgeving van de netwerkoperator beltonen worden gesimuleerd
ten behoeve van het interceptieproces. Ik citeer Van den Heuvel over ‘LI-stop’:
“De analoge tapkamer is een tapkamer met spoelenrecorders van het merk
en type Uher Report 6000 universal. Deze analoge tapkamer kon via een
trucje (“ATR-ISDN2”) ook GSM- en ISDN-gesprekken registreren. Dit betreft
een tapkamer met GSM-ondersteuning van de eerste generatie. Het starten
en stoppen van deze opnames vond plaats door middel van een auditief
stuursignaal dat door de provider werd meegezonden. Het ‘einde opname’signaal was verstopt in het signaal dat normaal werd gebruikt voor de eindegesprekstoon op het vaste telefoonnet. Die einde-gesprekstoon betreft een
signaal van 425 Hz met een ‘cadans’ van 0.25 seconde aan en 0.25 seconde
uit. Een dergelijk einde-gesprekssignaal bestaat niet op het GSM-netwerk,
maar het gebruik van dit signaal leverde een goede camouflage op van het
‘stop opname’-signaal voor GSM-interceptie. Die camouflage was nodig om
te voorkomen dat criminelen konden achterhalen hoe zij een (eventuele) tap

also used to transmit the AC signals that set up the switches employed in the circuit. Single-frequency
tones were used in the switching network to signal availability of a trunk. Once a trunk line became
available, multiple-frequency tones were used to pass the address information between switches.
Multiple-frequency signaling employed pairs of six tones, similar to the signaling used in Touch-Tone
dialing.
OUT-OF-BAND SIGNALING
Despite the simplicity of the in-band method, this type of signaling presented a number of problems.
First, because the in-band signals by necessity fell within the bandwidth of speech signals, speech
signals could at times interfere with the in-band signals. Second, in-band signaling did not always make
efficient use of the available telephone circuits. For example, if a called party’s telephone instrument
was in use, the called party’s central office would generate a busy signal that was carried by the
already established voice path through the public switched telephone network to the calling party’s
handset. Hence, a full voicecircuit path through the network would be tied up merely to convey a busy
signal.
In order to overcome these issues and to speed the call set-up process in longdistance calls, another
form of interoffice signaling, known as common channel signaling (CCS), was developed. In CCS an
“out-of-band” circuit (that is, a separate circuit from that used to establish the voice connection) is
dedicated to serve as a data link, carrying address information and certain other information signals
between the microprocessors employed in telephone switches. The first version of CCS was developed
between 1964 and 1968 by the International Telegraph and Telephone Consultative Committee
(CCITT), a predecessor of the Telecommunication Standardization Sector of the International
Telecommunication Union. The first system was standardized internationally as CCITT-6 signaling;
within North America, CCITT-6 was modified by AT&T and became known as common channel
interoffice signaling, CCIS. CCIS was first installed in the Bell System in 1976.
Although CCITT-6 was standardized by an international body, it was never universally deployed.
Recognizing this shortcoming as well as the still-growing amount of international traffic within the
worldwide telephone network, the CCITT between 1980 and 1991 developed a successor version
known as CCITT-7. Within North America, CCITT-7 was implemented as Signaling System 7, or SS7.”
16 Zie uitgebreid onderdeel 6 van deze conclusie.
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van hun gesprekken eigenhandig konden beëindigen door dit ‘stop opname’signaal voorafgaande aan hun gesprek over de telefoon te laten klinken.”17
Elders verwoordt Van den Heuvel zijn standpunt als volgt:
“Binnen het GSM-systeem bestaat geen einde-gesprekssignaal. Het
geregistreerde einde-gesprekssignaal in de analoge opnames heeft dan ook
niets met het telefoongesprek te maken, maar alles met het aansturen van
de tapregistratie. In het “equivalent einde-gesprekssignaal” was de opdracht
‘stop opname’ van de analoge tapkamer verborgen.
De analoge tapkamers werkten met signaalsturing voor het starten en
stoppen van opnames. Bij de analoge tapkamers die geschikt gemaakt waren
voor de afhandeling van GSM-gesprekken (de zogenaamde ATR-ISDN2
aanpassing), werd de opname beëindigd met een signaaltoon van 425 Hz. De
opname stopt zodra gedurende 100 milliseconden een toon met een
frequentie van 425 Hz wordt gedetecteerd. De centrale stuurde hiervoor een
zwevend 425 Hz-signaal met een duur van 250 milliseconden. Dit signaal
staat bekend als “LI-STOP”. Het “LI-STOP”-signaal was zo gekozen dat het
overeenkwam met het einde-gesprekssignaal van het vaste telefoonnet.
De achtergrond van deze keuze was tweeledig: als de verbinding met de
tapkamer onbedoeld zou wegvallen werd de opname toch gestopt door de
einde-gesprekstoon van het vaste telefoonnet, en het was gelijktijdig een
goede camouflage van een belangrijk stuursignaal. (zie 10.5.4 ATR-ISDN2 een
alternatieve implementatie voor JTS ). Als criminelen hadden geweten dat de
tapopname werd gestopt met een signaaltoon van 425 Hz, was het frustreren
van een tapregistratie letterlijk ‘een fluitje van een cent’ geweest.”18

17

Van den Heuvel, hoofdrapport d.d. 8 september 2015, p. 12.
Van den Heuvel, hoofdrapport d.d. 8 september 2015, p. 19. Zie tevens Van den Heuvel,
hoofdrapport d.d. 8 september 2015, p. 41 (“3. Einde gesprekssignaal bij analoge opnames lijkt op
Nederlands einde gesprekssignaal. De equivalent congestion toon (einde gesprekstoon) is bij de
analoge tapkamers met een ATR-ISDN2 interface de camouflage van het stop-opname signaal. Dit
signaal staat bekend onder de code LI-STOP.”).
Zie voorts:
Van den Heuvel, achtergrondrapport, hoofdstuk 1, p. 5: “Het Nederlandse belsignaal dat is
geregistreerd in de tapopnames van gesprekken waarbij Baybaşin op zijn mobiele telefoon wordt
ingebeld, is het gesimuleerde signaal “LI-RINGING” ten bate van interceptie. Het in de analoge
tapopnames aangetroffen (maar bij het GSM-systeem niet bestaande) ‘eindegesprekssignaal’ is de
einde-opnamesturing (“LI-STOP”) van een dergelijke tapkamer. Andere eerder onbegrepen signalen
hangen samen met de verbindingen, de aanduiding voor interlokale gesprekken en identificatie van
specifieke telefonienetwerken.”;
Van den Heuvel, achtergrondrapport, hoofdstuk 3, p. 43-44;
Van den Heuvel achtergrondrapport, hoofdstuk 6, p. 30 en p. 37, onder het kopje ‘de aansturing van
de tapkamer’: “Het LI-STOP van de eerste generatie digitale ‘lawful interception’-systemen voor
registratie in een analoge tapkamer betrof een 425 Hz-signaal met een detectieduur van 100
milliseconden. Dat is “toevallig” precies het einde-gesprekssignaal van het vaste telefoonnet in
Nederland.
Dit is natuurlijk geen toeval maar een bewuste keuze. Het idee hierbij was tweeledig:
1. Als de verbinding tussen een provider en de tapkamer zou wegvallen, werd de opname gestopt door
het eindegesprekssignaal (CONGESTION TONE) van het vaste net.
18
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Over de door Peller gevonden afwijkingen in de frequentie van de
eindegesprekstonen van de tapgesprekken A-1-1, A-1-3 en A-1-5 vermeldt het
meetverslag van Van den Heuvel frequentiewaarden die – na correctie voor de
versnelling – als volgt bedragen: 423 Hz, 427 Hz, respectievelijk en 424 Hz.19 Dat zijn
géén noemenswaardige afwijkingen van de frequentie voor ‘congestion tones’ die
in de ITU-lijst voor Nederland is gespecificeerd (425 Hz).

Van den Heuvel heeft ook een standpunt over de wijze waarop tapgesprek A-1-4 is
beëindigd; dat is afwijkend van A-1-1, A-1-3 en A-1-5, namelijk zonder toepassing
van eindegesprekstonen. Van den Heuvel noemt die afwijking illustratief voor “het
aanzingen van tante Cor”. Daarover kom ik pas in paragraaf 10.2 te spreken.

Het standpunt van Van de Ven, Derksen & Grünwald, Derksen en de verdediging

Van de Ven, Derksen & Grünwald, Derksen en de verdediging sluiten zich niet aan
bij Van den Heuvel.20
Kort samengevat komt hun standpunt erop neer dat het audiofenomeen van de
eindegesprekstonen telkens een aanwijzing vormt voor de manipulatie van het
(analoge) geluidsmateriaal, en wel om de volgende redenen:
(1).

er zouden in de tapgesprekken geen eindegesprekstonen hoorbaar moeten
zijn omdat dergelijke tonen binnen het gsm-systeem niet bestaan. Toch zijn
dergelijke

tonen

hoorbaar

in

het

analoge

geluidsmateriaal

van

2. Minstens zo belangrijk was de camouflage van het LI-STOP signaal: als een buitenstaander,
bijvoorbeeld een verdachte in een strafzaak, het gesprek zou beluisteren, zou de exacte wijze van het
stoppen van de opname gecamoufleerd zijn omdat het klinkt als het Nederlandse
eindegesprekssignaal. (…).”;
Van den Heuvel, achtergrondrapport, hoofdstuk 10, p. 10, p. 21 en p. 32, en zie ook p. 30, waaruit ik
citeer:
“Om ATR-ISDN2 werkend te krijgen moesten zowel bij de provider als in de tapkamer aanpassingen
worden doorgevoerd. Technisch gesproken bouwde de mediation unit van de telecomprovider via
ISDN2 een verbinding op met de tapkamer. Hierbij werd door de mediation unit het bestemmingsadres
(COL) geverifieerd. De sleutelauthenticatie werd echter niet uitgevoerd. Het mediation device stuurde
de standaard JTS-stream bestaande uit de JTS-burst, gevolgd door de CALL CONTENT en sloot af met
een stop-opname signaal (LI-STOP) in de vorm van een zwevend toonsignaal van 425 Hz +/- 15 Hz 0.25
seconde on-off. Dit signaal lijkt op de gebruikelijke Nederlandse CONGESTION TONE (425 Hz 0.25 sec
on-off).”
19 Van den Heuvel, meetverslag, p. 16 (A-1-1), p. 19 (A-1-3), p. 27 (A-1-5).
20 Zie voor Derksen o.a. Derksen, Stand van zaken III, deel II, ‘Van den Heuvels argumenten waarom
aperte anomalieën in de A-1 gesprekken geen anomalieën zijn’ d.d. 25 oktober 2015, p. 5-13.
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tapgesprekken. Dit hoort bij een telefoonverbinding over het PSTN-netwerk
voor vaste telefonie;
(2).

als er dan toch eindegesprekstonen hoorbaar zijn, zouden die tonen moeten
voldoen

aan

de

Nederlandse

specificaties

voor

kenmerken

van

eindegesprekstonen op de ITU-lijst. Peller vond echter afwijkingen van de
standaardfrequentie van 425 Hz, namelijk ongeveer 417 Hz;
(3).

als er dan toch eindegesprekstonen hoorbaar zijn, zouden die tonen – ingeval
de gespreksdeelnemer in het buitenland verblijft – moeten voldoen aan de
specificaties voor kenmerken van eindegesprekstonen op de ITU-lijst voor
wat betreft het land van verblijf;

(4).

als er dan toch eindegesprekstonen zouden moeten bestaan, valt de
afwezigheid daarvan in tapgesprek A-1-4 niet te verklaren.

Ik zal hieronder, in de subparagraaf ‘Tegenwerpingen’ enkele uitspraken van Van
de Ven, Derksen & Grünwald, Derksen en de verdediging citeren en bespreken.
Punt (4) wordt daarentegen separaat behandeld in paragraaf 10.2.

Onderzoek naar de eindegesprekstonen

Waarnemingen I

Ik heb zelf onderzoek verricht aan het mij ter beschikking staande geluidsmateriaal.
De resultaten zijn als volgt:
(1).

In het analoge geluidsmateriaal dat afkomstig is van de moederbanden 3281,
3281-1A, 3285 en 3290 (in totaal ongeveer 34 uur aan geluidsmateriaal) trof
ik standaard na afloop van (vrijwel)21 alle tapgesprekken eindegesprekstonen
aan die (globaal) voldoen aan de Nederlandse specificatie in de ITU-lijst (t.w.
een frequentie van 425 Hz en een ‘cadans van 0.25 s. on, 0.25 s. off’).

(2).

Na de eindegesprekstonen volgt in het genoemde analoge geluidsmateriaal
standaard een (gedeelte van de) ‘tante Cor’-melding.

(3).

De standaard die ik onder (1) en (2) beschreef, i.e. de aanwezigheid van
‘Nederlandse’ eindegesprekstonen en een ‘tante Cor’-melding, is ook van

21

Zie punt (5) hieronder.
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toepassing na afloop van zowel inkomend als uitgaand contact met niets
anders dan Libertel berichtenservice.
(4).

De standaard die ik onder (1) en (2) beschreef, dat wil zeggen: de
aanwezigheid van eindegesprekstonen die voldoen aan de ITU-specificatie
voor Nederland, is ook van toepassing na afloop van uitgaande
tapgesprekken naar de Engelsen Brian of Colin, in welke gevallen de
kenmerken van de beltonen daarentegen wel degelijk voldoen aan de
Engelse specificatie op de ITU-lijst.

(5).

Er zijn in het genoemde analoge geluidsmateriaal enkele uitzonderingen
(meervoud) op de standaard die ik onder (1) beschreef. Daarbij zijn
eindegesprekstonen afwezig. Alle uitzonderingen bespreek ik in paragraaf
10.2 hieronder.

(6).

In het digitale geluidsmateriaal trof ik géén eindegesprekstonen aan, en
evenmin een ‘tante Cor’-melding. De standaard die ik onder (1) en (2)
beschreef is dus niet van toepassing op het digitale geluidsmateriaal.

Waarnemingen II

Ik heb van de vijf tapgesprekken met eindegesprekstonen die door de tCEAS zijn
onderzocht, alsmede van nog een referentiegesprek van lijst II, de frequenties
gemeten in het analoge geluidsmateriaal dat in 2014 is gedigitaliseerd. Ik geef de
resultaten weer in het volgende schema.22

22

De in het schema weergegeven waarden betreffen een gemiddelde van telkens drie metingen op
verschillende plekken binnen het geluid van de (onderscheidene) eindegesprekstonen, en dit met
gebruik van Sonic Visualiser. Bij controle daarvan met een andere signal analyzer, namelijk WavePad
Sound Editor verkreeg ik weliswaar niet altijd dezelfde meetresultaten, maar die resultaten weken
niet noemenswaardig af van de (gemiddelde) meetresultaten die ik verkreeg met Sonic Visualiser.
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Code

Datum en tijdstip

Tijdsduur
‘tante Cor’
in seconden

Versnelling
(afgerond)

A-1-1
A-1-3
A-1-5
Ref. 1
Ref. 2
Ref. 3

09 november 1997 om 17.16 u
09 november 1997 om 21.59 u
10 november 1997 om 11.51 u
05 november 1997 om 20.45 u
12 november 1997 om 15.24 u
22 oktober 1997 om 10.49 u

9,036
9,377
8,971
9,449
8,956
-

10,7%
6,6%
11,5%
5,8%
11,7%
9,5%25

Gemiddelde
frequentie
eindegesprekstonen in hertz
468
449
469
456
469
463

Idem na
correctie voor
versnelling
42323
421
421
43124
420
423

Voor een toelichting op het schema verwijs ik naar de toelichtingen op de schema’s
in paragraaf 9.1.

Evaluatie

Onder de door Van den Heuvel voorgestane hypothese dat de eindegesprekstonen
in het analoge geluidsmateriaal illustratief zijn voor ‘LI-stop’ valt het volgende te
voorspellen:
(1).

eindegesprekstonen die voldoen aan de specificatie voor Nederland zijn
aanwezig in alle tapgesprekken die zijn geregistreerd in de analoge
tapkamer,

(2).

ongeacht de locatie van de gespreksdeelnemer, namelijk hetzij Nederland,
hetzij een ander land, én

(3).

eindegesprekstonen zijn afwezig in geluidsmateriaal dat is geregistreerd in
de digitale Kislev 2-tapkamer.

In die zin stroken mijn bevindingen vrijwel volledig met de voorspellingen uit de
hypothese van Van den Heuvel. Alleen de weinige uitzonderingen waarin geen

23

Ik heb bij wijze van steekproef in tapgesprek A-1-1 de frequentie van de eindegesprekstonen
getracht te achterhalen aan de hand van een meting van de eerste en tweede boventoon in het
geluidsmateriaal. Daarvoor vond ik 942 Hz en 1416 Hz. Dat wijst op een frequentie van de grondtoon
van 471/472 Hz. Na correctie voor versnelling vond ik: 426 Hz. Dit resultaat wijst andermaal uit dat –
anders dan Peller heeft betoogd – de frequentie van de eindegesprekstonen in tapgesprek A-1-1 niet
noemenswaardig afwijkt van de Nederlandse ‘standaard’ van 425 Hz.
24 Ik heb op gelijke wijze als hiervoor in tapgesprek A-1-1 (zie vorige voetnoot) metingen verricht aan
de frequenties van de eerste, de tweede en de vierde boventoon van het eindegesprekssignaal. Ik
vond 899 Hz, 1340 Hz en 2245 Hz, en dat wijst op een grondtoon ter hoogte van gemiddeld 448,5 Hz.
Na correctie voor versnelling bedraagt de grondtoon in dat geval: 424 Hz.
25 In dit referentiegesprek van lijst II, eindigend op 22 oktober 1997 om 10.49 uur (tap-lijn X-3,
moederband 3281, spoor 1) is geen voltooide cyclus van de ‘tante Cor’-melding waarneembaar. De
mate van versnelling van 9,5% heb ik afgeleid van de waargenomen frequenties van de (onbetwiste)
Engelse dubbele beltonen, waarvan de originele frequenties (volgens de ITU-lijst) tegelijkertijd 400 Hz
en 450 Hz bedragen. Ik vond bij metingen (met behulp van WavePad Sound Editor) in dit versnelde
analoge geluidsmateriaal frequenties van: 438 Hz en 493 Hz.
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eindegesprekstonen aanwezig zijn aan het einde van tapgesprekken die zijn
geregistreerd in de analoge tapkamer staan op gespannen voet met deze
voorspellingen.
Substantiële afwijkingen van de frequentie van de eindegesprekstonen als voor
Nederland gespecificeerd in de ITU-lijst heb ik bij hernieuwde metingen niet
aangetroffen.
Zo’n afwijking in de frequentie van de eindegesprekstonen heeft bovendien weinig
betekenis

onder

de

‘eindegesprekstonen’

‘LI-stop’-hypothese

betreffen

volgens

van

Van

Van

den

den

Heuvel

Heuvel:
geen

de

‘echte’

eindegesprekstonen uit het PSTN-netwerk voor vaste telefonie. De waargenomen
signaaltonen bootsen slechts dergelijke eindegesprekstonen na, en zij zijn mede
bedoeld om de tapregistratie te beëindigen. Om die reden ‘zweven’ de tonen
enigszins binnen de frequentieband, op zoek naar de specifieke frequentie waarop
de toondetector is ingesteld en waarmee de registratie wordt beëindigd, aldus
begrijp ik Van den Heuvel.26

Van de Ven heeft geen technische verklaring voor de waarneming van
eindegesprekstonen in het analoge geluidsmateriaal. In zijn opvatting levert de
aanwezigheid van eindegesprekstonen in het analoge geluidsmateriaal van
tapgesprekken – die volgens justitie zijn gevoerd over een gsm-verbinding – een
teken van manipulatie op, bijvoorbeeld een aanwijzing voor het frauduleuze
gebruik van ouder geluidsmateriaal afkomstig van vaste-lijn-telefonie. In dat geval
valt echter niet goed te begrijpen waarom eindegesprekstonen kunnen worden
waargenomen in een grote hoeveelheid onverdacht analoog geluidsmateriaal, met
inbegrip van (inkomend en uitgaand) telefonisch contact met Libertel
berichtenservice. Deze ‘berichtenservice’ wijst op de toepassing van gsm-telefonie
van ná 1995. Libertel Nederland voorzag immers niet in een PSTN-netwerk voor
vaste telefonie, net zo min als Vodafone nu.

26

Een toevoeging voor de duidelijkheid: rekening moet worden gehouden met de mogelijkheid dat
de toondetector in de tapkamer de facto niet exact op 425 Hz is ingesteld en dat de
eindegesprekstonen uit de interceptie-omgeving van het gsm-netwerk een zekere marge van
frequenties rond 425 Hz moeten bestrijken teneinde de detectiekans te vergroten, aldus begrijp ik
Van den Heuvel. Onder ‘het zweven van de toon’ verstaat Van den Heuvel kennelijk een geringe mate
van ‘moduleren’ van de toon. In Van den Heuvel, achtergrondrapport, hoofdstuk 10, p. 30 (hierboven
in een voetnoot reeds geciteerd), wijst Van den Heuvel voor het moduleren deze signaaltoon een
bandbreedte aan van 30 Hz, namelijk 425 Hz +/- 15 Hz.
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Indien alle tapgesprekken die zijn geregistreerd in de analoge tapkamer in
werkelijkheid gemanipuleerd geluidsmateriaal zouden betreffen, telkens en alleen
afkomstig van telefonie over het PSTN-netwerk voor vaste telefoonverbindingen, is
het bovendien opmerkelijk dat de Turkse sectie van gespreksvervalsers met deze
praktijk zouden zijn gestopt exact op het moment dat in Nederland wordt
overgegaan van interceptie met behulp van de analoge tapkamer naar interceptie
met behulp van de digitale Kislev 2-tapkamer. De hypothese van manipulatie
voorspelt nou juist dat ook in het digitale geluidsmateriaal (met enige regelmaat)
eindegesprekstonen zouden kunnen worden aangetroffen.27 Dat is echter niet het
geval.

Peller en Fransen & Rijnders opperen een mogelijkheid die globaal overeenkomt
met de ‘LI-stop’-hypothese van Van den Heuvel: de eindegesprekstonen worden
gegenereerd in de ‘LEMF’ (Law Enforcement Monitoring Facility). Van den Heuvel
betoogt meer precies: eindegesprekstonen worden gegenereerd in de interceptieomgeving bij de netwerkoperator. Die stuurt de eindegesprekstonen na afloop van
het tapgesprek naar de analoge tapkamer, alwaar vervolgens de ‘tante Cor’melding wordt geregistreerd.

Voor het door Van den Heuvel beschreven fenomeen van ‘LI-stop’ heb ik op zichzelf
geen bevestiging kunnen vinden in bijvoorbeeld documentatie of vakliteratuur. De
hele kwestie van ‘signaling’ bij interceptie wordt eenvoudigweg nergens (openlijk)
besproken. Wel zie ik sterke parallellen met ‘LI-ringing’, een fenomeen waarvan ik
heb betoogd dat het bestaan zeer plausibel is op de gronden genoemd in paragraaf
9.3. Bovendien vallen eindegesprekstonen stelselmatig waar te nemen in de grote
hoeveelheid onverdacht geluidsmateriaal.

De aanwezigheid van Nederlandse eindegesprekstonen in het analoge
geluidsmateriaal acht ik om deze redenen géén aanwijzing voor de frauduleuze
manipulatie van analoog geluidsmateriaal. De hypothese van Van den Heuvel geeft

27

Nadere toelichting mijnerzijds: als onder de hypothese van manipulatie vaste-lijn-gesprekken door
de fraudeurs aan justitie worden gepresenteerd als gsm-gesprekken, waarbij de fraudeurs abusievelijk
telkens zouden zijn vergeten de eindegesprekstonen te verwijderen, is niet verklaarbaar waarom niet
met die praktijk zou zijn voortgegaan nadat registratie in de analoge tapkamer heeft plaatsgemaakt
voor registratie in de digitale Kislev 2-tapkamer. Onder de hypothese van manipulatie heeft de
vergissing van de fraudeurs om die eindegesprekstonen te laten staan niets van doen met de wijze
van registratie.
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veruit een betere verklaring voor de aanwezigheid van eindgesprekstonen in het
analoge geluidsmateriaal dan de hypothese van Van de Ven (manipulatie).

Tegenwerpingen

Enkele tegenwerpingen passeren de revue. In de bespreking hiervan ligt zo nu en
dan een element van herhaling besloten. Tegenwerpingen worden cursief
weergegeven, ongeacht of het citaten betreft, maar citaten worden wél omvat
door aanhalingstekens. De respons is telkens mijnerzijds.

Van de Ven:
“Het is mogelijk om manipulaties ( “knippen” en “plakken) op te sporen door
het signaal te onderzoeken op zowel continuïteit en consistentie als ook op
onverklaarbare verschijnselen.
De belangrijkste indicaties voor mogelijke manipulatie zijn:
1. Beltonen en eindegesprektonen waarvan de frequenties niet
overeenkomen met de frequenties van de locaties zoals deze in de processenverbaal worden vermeld.
2. Cadans van beltoon en /of eindegesprektoon past niet bij het in het dossier
aangegeven land.”28
Respons. Dat deze redenering van Van de Ven niet opgaat voor de beltonen is reeds
besproken in paragraaf 9.3. Thans blijkt deze redenering ook geen hout te snijden
voor de eindegesprekstonen. De waargenomen eindegesprekstonen zijn zeer
waarschijnlijk exemplarisch voor ‘LI-stop’ en zij hebben dus niets van doen met de
eindegesprekstonen die worden gegenereerd in het netwerk voor vaste telefonie.

De raadsvrouw:
“Hetzelfde geldt in nog sterkere mate voor de door Peller gemeten 'einde
gesprek' – tonen in de gesprekken A-1-1, A-1-3 en A-1-5. Peller spreekt in zijn
rapport zijn verwondering uit over het feit dat van de zes analoog opgenomen
28

Van de Ven, onderzoeksrapport d.d. 5 december 2014, p. 21, dat als bijlage 2 is gevoegd bij Van de
Ven, eindrapport d.d. 31 augustus 2015, (p. 94 in het pdf-bestand van het definitieve rapport met
bijlagen). Gelijkluidend: Van de Ven, onderzoeksrapport “Metingen tapgesprekken afkomstig van
analoge banden behorend bij de zaak “Baybaşin”” d.d. 1 augustus 2015, p. 2. Dit rapport is gevoegd
als bijlage 6 bij Van de Ven, eindrapport d.d. 31 augustus 2015, (zie p. 228 van het pdf-bestand van
het eindrapport).
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gesprekken, er vijf een 'einde gesprek' -toon laten horen en één niet. Het gaat
hier om de vier A-1 gesprekken die van de spoelenbanden afkomstig zijn plus
de twee referentiegesprekken, ook afkomstig van de spoelenbanden. Alleen
het tapgesprek A-1-4 eindigt zonder een "einde gesprekstoon". De twee van
de optical discs afkomstige gesprekken laten evenmin een 'einde gesprek'toon horen, aldus Pellers onderzoek. De geconstateerde 'einde gesprek' tonen bevreemden, aldus Peller, omdat de gesprekken volgens het dossier
zouden zijn afgeluisterd van Baybaşins mobiele telefoon. Het beëindigen van
een gesprek met een mobiele telefoon creëert geen 'einde gesprek'-toon. Een
verklaring voor het gemeten verschijnsel kan volgens Peller zijn, dat de 'einde
gesprek' -tonen werden gegenereerd door het analoge tapsysteem, daarbij
inbegrepen de communicatielijn tussen de mobiele operator en de tapkamer.
Indien dit laatste het geval zou zijn, aldus Peller, dan blijft het onverklaarbaar
waarom één van de A-1 gesprekken, te weten A-1-4 geen 'einde gesprek' toon laat horen en waarom de overige A-1 gesprekken, te weten A-1-1, A-13 en A-1-5 een 'einde gesprek'-toon laten horen die niet overeenkomt met de
standaard voor Nederlandse 'einde gesprek'-tonen: 425 Hz, 0,25 on en 0.25
off. De gesprekken A-1-1, A-1-3 en A-1-5 eindigen alle met een 'einde gesprek'
-toon van 417 Hz. In het gesprek A-1-3 treedt het vreemde verschijnsel op dat
de 'einde gesprek'-toon al aanvangt terwijl het gesprek nog doorloopt.
Gesprek A-1-1 laat daarnaast in het 'einde gesprek'-toon signaal een volstrekt
onverklaarbaar AGC patroon zien. Opvallend genoeg tonen de twee
referentiegesprekken van dezelfde spoelenbanden, welke irrelevant bleken
voor het bewijs, wel de voor Nederland afgegeven standaard 'einde gesprek'toon van 425 Hz. 0.25 on en .0.25 off! De voor het bewijs gebruikte
gesprekken wijken dus wat betreft 'einde gesprek'-toon af van de
referentiegesprekken die op dezelfde spoelenbanden van de tapkamer
stonden.”29
Respons. Mijn onderzoek wijst uit dat standaard alle tapgesprekken in het analoge
geluidsmateriaal eindigen met eindegesprekstonen. De kenmerken daarvan wijken
telkens niet noemenswaardig af van een ‘Nederlandse’ frequentie van 425 Hz, en
een ‘Nederlandse’ cadans van ‘0.25 s. on, 0.25 s. off’. Het referentiemateriaal
onderscheidt zich in dit opzicht niet van het betwiste geluidsmateriaal. In digitaal
geluidsmateriaal zijn geen eindegesprekstonen waarneembaar, ongeacht of het
betwist of onverdacht geluidsmateriaal betreft.
In afwijking van het voorgaande, is in tapgesprek A-1-4 geen eindegesprekstoon te
horen. Daarop kom ik terug in de volgende paragraaf.

29

Herzieningsverzoek d.d. 18 april 2011, p. 37-38.
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Onjuist is de mededeling dat in tapgesprek A-1-3 het gesprek nog doorloopt terwijl
de eerste eindegesprekstonen reeds klinken. Dat is niet alleen een kwestie van
goed luisteren, een golfvormgrafiek van tapgesprek A-1-3 laat dit duidelijk zien.

De raadsvrouw:
“Hetzelfde geldt voor de door de deskundigen gemeten 'einde gesprek' -tonen
in de gesprekken A-1-1, A-1-3 en A-1-5 en het ontbreken van een dergelijke
toon in gesprek A-1-4. Het betreft harde technische gegevens van
onverklaarbare frequenties, cadansen en verschillen in 'einde gesprek'-tonen
op één en dezelfde spoelen band van gesprekken afgeluisterd van één en
dezelfde mobiele telefoon.
"Dwingende aanwijzingen" van manipulatie, aldus de Amerikaanse
deskundige BEK TEK LLC.”30
Respons. De raadsvrouw geeft het standpunt van Bek Tek onjuist weer. Jacobs
rapporteerde dat de heer Lacey (van Bek Tek) hem meedeelde dat “Peller did have
a compelling argument regarding the cadence issue”, maar dat ging (slechts) over
de afwijkende cadans van de beltonen.31 ‘Compelling’ was, zo begrijp ik Bek Tek, dat
voor die afwijking (van de ITU-lijst) geen verklaring was te vinden zonder nader
onderzoek door een telecom-deskundige. Lacey (Bek Tek) liet overigens ook op
basis van zijn onderzoek weten: “that Bek Tek LLC would not be willing to make such
statements” als die van Peller.

Van de Ven over tapgesprek A-1-5:
“De eindegesprektoon heeft een gemeten frequentie van 476.97Hz. Een
correctie voor een mogelijke versnelling van 13,06% levert op:
476,97/111.6 = 427.39Hz.
Dat is een frequentie die in de buurt van de Nederlandse frequentie (425 Hz)
komt.
De cadans van de eindegesprektoon is: 0,156 sec ON 1,403 sec 0FF 0,226 sec
ON 2.340 sec 0FF.

30

Herzieningsverzoek d.d. 18 april 2011, p. 40.
Bek Tek in (naar ik begrijp) een telefoongesprek met Jacobs, kenbaar uit: B. Jacobs, Audio
Investigations Review d.d. 15 november 2009, p. 8. Wat betreft ‘the cadence issue’ verwijst Jacobs in
dit verband weliswaar naar paragraaf 4.2, en daarin worden ook ‘the call termination signals’
besproken, maar voor wat betreft de afwijkende cadans gaat paragraaf 4.2 alleen over de beltonen.
Dit onderwerp is reeds besproken in paragraaf 9.3, in de subparagraaf ‘het tCEAS-onderzoek’.
31
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Dit zou een cadans van 0.25 sec ON en 0.25 sec 0FF moeten zijn. Geen van de
mogelijke versnellingen gaat helpen.”32
Respons. Het is raadselachtig waar Van de Ven zijn mededelingen over de cadans
van de eindegesprekstonen in tapgesprek A-1-5 vandaan haalt. In A-1-5 is slechts
één flard van een eindegesprekstoon te horen. De ‘tante Cor’-melding valt namelijk
onmiddellijk in, en breekt reeds de eerste eindegesprekstoon af. De frequentie
ervan geeft geen aanleiding tot twijfel.33 De cadans valt simpelweg niet vast te
stellen.34
Over het verband tussen de eindegesprekstonen en het invallen van de ‘tante Cor’melding kom ik in paragraaf 10.2 meer uitgebreid te spreken.

Van de Ven over het referentiegesprek (lijst II) van 22 oktober 1997, om 10.49 uur
(“gesprek 5, gesprek Colin”):
“De frequentie van de eindegesprektoon en de cadans van de
eindegesprektoon komen niet overeen met de te verwachten frequentie en
cadans van Engeland. De gemeten cadans van 0.25 sec ON 0.25 sec 0FF
correspondeert met de gevonden frequentie van 425Hz (Nederland).”35

32 Ongenummerde 41ste

bladzijde van: Van de Ven, onderzoeksrapport d.d. 31 augustus 2014, dat als
bijlage 1 is gevoegd bij Van de Ven, eindrapport d.d. 31 augustus 2015 (p. 51 in het pdf-bestand van
het definitieve rapport met bijlagen).
Zie ook Van de Ven in: Van de Ven, onderzoeksrapport d.d. 5 december 2014, p. 37, dat als bijlage 2
is gevoegd bij Van de Ven, eindrapport d.d. 31 augustus 2015, (p. 110 in het pdf-bestand van het
definitieve rapport met bijlagen):
“EINDEGESPREKTOON
De eindegesprektoon is na correctie 425 Hz. De frequentie van Nederland.
De cadans komt echter niet overeen met die van Nederland.”
Elders noemt Van de Ven dit “een bizarre cadans”. Dit is raadselachtig. Er is namelijk helemaal geen
cadans van de eindegesprekstonen.
33 Zie voor mijn meting van de frequentie van deze ‘eindegesprekstoon’ het door mij schematisch
weergegeven onderzoeksresultaat hierboven.
34 De duur van de (afgebroken) eindegesprekstoon bedraagt in het analoge geluidsmateriaal dat in
2014 is gedigitaliseerd volgens mij 0,154 seconden, ongecorrigeerd voor versnelling.
Peller noemt dit snelle afbreken van de eerste eindegesprekstoon “awkward”.
Zie S. Peller, Recordings Examination Report, September-October 2009, p. 28:
“Usually there is then a busy tone marking the termination of the call and consisting of several cycles
with cadence of 0.25/0.25. In this case, the busy signal is extremely short, and does not even have a
single “on” segment of 0.25s. This is awkward, since how did the system identify the termination signal
and activate the time stamp recording? (…).”
In paragraaf 10.2 hieronder kom ik te spreken over een mechanisme dat wel degelijk een verklaring
geeft voor deze “awkward”-toestand.
35 Ongenummerde 47ste bladzijde van: Van de Ven, onderzoeksrapport d.d. 31 augustus 2014, dat als
bijlage 1 is gevoegd bij Van de Ven, eindrapport d.d. 31 augustus 2015 (p. 57 in het pdf-bestand van
het definitieve rapport met bijlagen).
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Respons. Correct. Dat het hier echter geen Engelse maar Nederlandse
‘eindegesprekstonen’ betreft valt goed te verklaren in de hypothese van Van den
Heuvel, namelijk dat deze eindegesprekstonen exemplarisch zijn voor ‘LI-stop’. Van
de Ven heeft hiervoor geen technische verklaring en houdt het (dus maar) op een
geval van manipulatie.

Derksen:
“A-1-1 vertoont een eindegesprektoon. Zo’n toon hoort bij een vaste lijn, niet
bij de mobiele telefoon die Baybaşin in zijn getapte tijd in Nederland
gebruikte. De eindegesprektoon vertelt ons ook dat het echte gesprek eerder
dan oktober 1997 is gevoerd. De implicatie is dat de gesprekspartners, in
tegenstelling tot wat het hof meende, niet over de Öge-moord van 9
november 1997 spreken.
Peller noemt als mogelijke verklaring dat ‘deze eindegesprektonen
gegenereerd worden door het tapsysteem’. Fransen en Rijnders noemen ook
die mogelijkheid. Jacobs 2010 ziet ‘dit verder als een dood spoor. met
betrekking tot eindegesprektonen bestaan er vragen die onbeantwoord maar
ook onbeantwoordbaar zijn, waardoor er naar mijn mening onvoldoende
grond is om te spreken van een al of niet verdachte ‘situatie’.
Deze conclusie volgt niet, en wel om twee redenen. Ten eerste geeft Peller
een sterk argument waarom de mogelijke verklaring via generatie van de
eindtoon door het Nederlandse tapsysteem faalt: ‘If the signal is generated
by the tapping system, why is it missing in one of the calls?’ Maar ten tweede
gaat Jacobs eraan voorbij dat er wel een verklaring voor die aanwezigheid
van de eindegesprektoon is, namelijk manipulatie. Hij weet dus geen andere
verklaring. Zijn onvermogen om een andere, plausibele verklaring te
bedenken maakt het alleen maar waarschijnlijker dat manipulatie de juiste
verklaring is.”36
Respons. Voor de aanwezigheid van eindegesprekstonen is wel degelijk een
onverdachte, technische verklaring: LI-stop, bedoeld om (1) de tapregistratie te
beëindigen, én (2) de registratie van de ‘tante Cor’-melding in werking te stellen.
Deze ‘LI-stop’-hypothese van Van den Heuvel verklaart waarom (gesimuleerde)
eindegesprekstonen zijn aangetroffen in een grote hoeveelheid onverdacht
(analoog) geluidsmateriaal, met inbegrip van alle onschuldige contacten met
Libertel berichtenservice.

36

T. Derksen, Verknipt bewijs. De zaak Baybaşin, Leusden: ISVW Uitgevers 2014, p. 77.
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De kritische vraag van Peller over de ontbrekende eindegesprekstonen in
tapgesprek A-1-4 zal worden besproken in paragraaf 10.2.

Derksen:
“De stelling [van Van den Heuvel, D.A.] is nu dat het toonsignaal 425 Hz met
een cadans van 0,25 sec on en 0,25 sec off toch geen eindegesprekstoon is,
maar een als eindegesprekstoon verhuld stop-opname signaal. Peller was
gefopt: het was geen eindegesprekstoon die hij mat. En de van 425 Hz
afwijkende frequentie van 417 Hz, die hij mat, en die door hem als een teken
van manipulatie werd gezien, is ook te verklaren: het stop-opname signaal is
namelijk niet 425 Hz maar 425 Hz +/- 15 Hz.
(…).
Tante Cor is de dame van de PTT die nog steeds de tijd zegt, als je 0900 8002
belt (vroeger was dat 002) ‘Bij de volgende toon is het ... ‘. Vroeger, in de tijd
van voor- en achterlopende klokken, was ze een gerespecteerde dame die
vaak uitkomst bracht. In de analoge tapkamer werd ze gebruikt om de tijd
van het einde van het getapte gesprek aan te geven. Bij het beëindigen van
het gesprek werd ze ingeschakeld. Of beter, bij het eind van het gesprek
moest ze ingeschakeld worden om de tijd van het gesprek op de tap vast te
leggen. Op dit punt heeft Van den Heuvels tweede stelling iets nieuws te
bieden: dat signaal van 425 Hz +/- 15 Hz met cadans 0,25 sec on 0,25 sec off
was het signaal waarmee tante Cor werd ingeschakeld. Let wel, we hebben
tot nu toe geen enkel argument voor deze nu uitgebreide tweede stelling
gezien. De eerste stelling is geruisloos verdwenen.
Je kunt je natuurlijk afvragen waarom tante Cor door een signaal tot actie
moet worden aangezet. Is het afbreken van het gesprek sowieso al niet
voldoende signaal? En je kunt je helemaal afvragen waarom tante Cor door
een qua intonatie ietwat zwalkend signaal tot actie moet worden
aangezet?”37
Respons. Peller is niet “gefopt”. Mogelijk heeft Peller zich laten foppen door
ontoereikende kennis over het toenmalige analoge interceptiesysteem in
Nederland. Het als “eindegesprekstoon verhulde stop-opname signaal”, door Van
den Heuvel ‘LI-stop’ genoemd, was volgens Van den Heuvel bedoeld (1) om de
registratie van (de audio van) het tapgesprek te beëindigen, én (2) om de registratie
van de tijdmelding (‘tante Cor’) in werking te stellen. De eerste stelling van Van den
Heuvel is dus niet “geruisloos verdwenen”. Van den Heuvel heeft beide stellingen
consistent volgehouden. Die stellingen geven een goede verklaring voor het
37

Derksen, Stand van zaken III, deel II, ‘Van den Heuvels argumenten waarom aperte anomalieën in
de A-1 gesprekken geen anomalieën zijn’ d.d. 25 oktober 2015, p. 6-7.
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aantreffen van eindegesprekstonen in (vrijwel) alle gevallen na afloop van het
tapgesprek, gevolgd door de ‘tante Cor’-melding. Een vaste en ‘logische’
chronologie dus, en dit in ongeveer 24 uur van analoog geluidsmateriaal, met
inbegrip van een grote hoeveelheid onverdacht geluidsmateriaal.
Natuurlijk kun je je met Derksen afvragen “waarom tante Cor door een signaal tot
actie moet worden aangezet”, etc. Het gaat in dit herzieningsonderzoek echter niet
om de vraag om welke redenen het Nederlandse interceptiesysteem van destijds
op een bepaalde manier is ontworpen en niet op een andere manier, maar om de
vraag of het Nederlandse interceptiesysteem van destijds op een bepaalde manier
is ontworpen.

Derksen:
“A-1-1 (Turkije  Nederland), A-1-3 (Nederland  Engeland), A-1-5 (Turkije
 Nederland), alle vermeende gsm-gesprekken, hebben een
eindegesprekstoon met dezelfde frequentie, namelijk 417 Hz, terwijl de
gebelde landen verschillen.”38
Respons. De frequentie van “417 Hz” is uitsluitend door Peller gevonden, en dan
ook nog alleen “ongeveer”. Bij nieuwe metingen week de waargenomen frequentie
telkens niet substantieel af van de ‘Nederlandse’ 425 Hz.
Juist is dat die frequentie telkens (ongeveer) dezelfde is, ook voor gesprekken
waaraan sprekers deelnemen die zich in het buitenland bevinden. Deze
waarneming wordt nou juist voorspeld onder de hypothese van LI-stop.

Derksen:
“(…)
3. Het gesprek bevat een eindegesprektoon die niet hoort bij Baybaşins
mobiele telefoon in Nederland.
4. A-1-3 heeft een eindegesprektoon met dezelfde frequentie en hetzelfde
patroon als vier andere door Peller onderzochte gsm gesprekken, ofschoon
die telefoongesprekken vanuit en met verschillende landen zijn gevoerd.
(…)
9. In de eindegesprektoon is een volstrekt onverklaarbaar AGC-patroon te
zien”39
38
39

T. Derksen, Verknipt bewijs. De zaak Baybaşin, Leusden: ISVW Uitgevers 2014, p. 78.
T. Derksen, Verknipt bewijs. De zaak Baybaşin, Leusden: ISVW Uitgevers 2014, p. 79-80.
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Respons. Herhaling van eerdere opmerkingen. De waargenomen ‘eindegesprekstoon’ betreft slechts een nabootsing van ‘Nederlandse’ eindegesprekstonen uit het
PSTN-netwerk voor vaste telefonie, en die nabootsing doet zich in de regel voor in
al het analoge geluidsmateriaal, ongeacht de locatie van de gespreksdeelnemers.
Over het “volstrekt onverklaarbare AGC-patroon” kom ik in paragraaf 10.3 separaat
te spreken.

Derksen over tapgesprek A-1-3:
“(…)
4. Er is een eindegesprektoon die er niet hoort.
5. De eindegesprektoon begint al terwijl er nog wordt gesproken.”40
Respons.
Ad 4. Herhaling van eerdere opmerkingen.
Ad 5. Onjuist is dat er nog tijdens het klinken van de eindegesprekstonen door
deelnemers aan het tapgesprek wordt gesproken. Ook voor Derksen zou dit in een
golfvormgrafiek heel duidelijk zichtbaar moeten zijn.
Over de vraag of dit tapgesprek abrupt wordt afgekapt, kom ik in paragraaf 10.2 te
spreken.

Derksen & Grünwald over gesprek A-1-4:
“Van de Ven meet dus geen eindegesprekstoon. Dit komt overeen met Pellers
observatie dat er geen eindegesprekstoon is.
De frequentie van de eindegesprekstoon is aldus een serieus probleem,
omdat er geen eindegesprekstoon is. De toon die op die locatie staat, heeft
een frequentie in de buurt van de 780 Hz en 800 Hz (gecorrigeerd) en 800 Hz
wordt alleen soms gebruikt als een ‘payphone recognition tone’. Onder de
landen die deze frequentie daarvoor gebruiken is trouwens ook Engeland.
(Dit helpt overigens niet, omdat A-1-4 een gesprek is van Nederland naar
Turkije).”41

40

T. Derksen, Verknipt bewijs. De zaak Baybaşin, Leusden: ISVW Uitgevers 2014, p. 83.
Derksen & Grünwald, Analyse van de metingen van Van de Ven vanuit twee scenario’s, d.d. 7
oktober 2014, p. 32.
41
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Respons. Inderdaad ontbreken eindegesprekstonen in tapgesprek A-1-4. Daarover
kom ik hieronder in paragraaf 10.2 te spreken. Onjuist is echter dat op die locatie
een ‘toon’ ter hoogte van (na correctie voor versnelling) ongeveer 780 Hz á 800 Hz
kan worden gevonden die ook maar enige gelijkenis vertoont met een ‘payphone
recognition tone’.42 Er is aldaar überhaupt geen ‘toon’ te vinden. Klaarblijkelijk
hebben Derksen & Grünwald zelf niet geluisterd alvorens hun conclusies te trekken.

Derksen & Grünwald over tapgesprek A-1-1:
“In het kort, de berekende vermoedelijk oorspronkelijke cadans van de
eindegesprekstoon was 0,25 sec on 0,25 sec off. De berekende frequentie is
400 Hz. Dit is echter de frequentie van de Engelse eindegesprekstoon. De
aanwezigheid van de Engelse frequentie van de eindegesprekstoon met een
Nederlandse cadans is een mysterie.”43
Respons. Geen mysterie. De berekende frequentie wijkt niet noemenswaardig af
van 425 Hz.44 Peller vond nota bene nog een frequentie van ongeveer 417 Hz (en
dus géén: 400 Hz).

Derksen & Grünwald over tapgesprek A-1-5:
“Maar het gaat hier om de cadans van de Nederlandse eindegesprekstoon
0,25 on 0,25 sec off, en daarmee is de cadans 0,6 sec on 3,2 sec off niet te
rijmen. (…). De conclusie kan alleen maar zijn. Hoe mooi ook de frequentie
van de eindegesprekstoon ook in de metingen benaderd leek met 425 Hz, de
bijhorende cadans van de eindegesprekstoon is zodanig dat de

42

De Duitstalige wikipedia laat enkele van dergelijke (Duitse payphone recognition-)tonen horen. Zie
ITU-T Recommendation E.180 (hier versie maart 1998; de versie uit 1988 luidt niet anders), p. 6:
“9 Payphone recognition tone
9.1 Where Administrations see the necessity of application of a payphone recognition tone in order to
allow operators to recognize that a call originates at a payphone station or that the called number
belongs to a payphone station, it is recommended to use a payphone recognition tone.
The application of the tone will depend on the operational requirements of individual Administrations,
e.g. in some cases the tone will only be required on an incoming call to the payphone, whilst in others
there may be a requirement for the tone to be present on originating calls and throughout the period
of the call.
9.2 The tone is a combination of two frequencies f1 and f2 in the range:
f1: 1100-1750 Hz
f2: 750-1450 Hz
with the ratio: f1/f2 = 1.2 to 1.5
and with a cadence (frequency sequence) as follows:
f1 on 200 ms, silence 200 ms, f2 on 200 ms, silence 2 s (one cycle is therefore 2.6 s).”
43 Derksen & Grünwald, Analyse van de metingen van Van de Ven vanuit twee scenario’s, d.d. 7
oktober 2014, p. 38.
44 Zie mijn meetresultaten hierboven.
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eindegesprekstoon onmogelijk van Nederland kan zijn, of van welk land dan
ook kan zijn. Het is een gesprek dat nergens vandaan komt.”45
Respons. Het zij herhaald: er is in tapgesprek A-1-5 géén cadans van
eindegesprekstonen waar te nemen. Dat is nou precies hetgeen Peller “awkward”
noemde.46

Derksen & Grünwald:
“In A-1-5 is de cadans van einde-gespreks-toon niet 0.250 on/off, maar 0,153
sec on.”47
Respons. Thans (30 augustus 2015) geven Derksen & Grünwald de
eindegesprekstoon in A-1-5 correct weer, met dien verstande dat er geen cadans
valt vast te stellen. De eerste eindegesprekstoon wordt reeds afgebroken na 153
milliseconden. Daarover meer in paragraaf 10.2.

Derksen & Grünwald:
“Het is niet te ontkennen dat de mogelijke verklaring van Fransen en Rijnders
[dat is: de eindegesprekstonen worden gegenereerd in de LEMF, D.A.] een
initiële aantrekkingskracht heeft, mede omdat we ons niet kunnen
voorstellen dat er in een tapkamer gemanipuleerd wordt. De mogelijke
verklaring van Fransen en Rijnders biedt hier een aanlokkelijke uitweg. Echter
de metingen van Van de Ven blokkeren die uitweg. Die metingen weerleggen
de mogelijke verklaring.
(1) De verklaring van Fransen en Rijnders houdt in dat de tapkamer een
cadans van 0,25 sec on 0,25 sec off toevoegt. Echter gesprek #4 heeft niet de
voorspelde cadans van de eindegesprekstoon. Zijn cadans is 0,6 sec on 3,2 sec
off.
(2) De verklaring van Fransen en Rijnders houdt in dat de tapkamer een
eindegesprekstoon met een frequentie van 425 Hz toevoegt. Echter gesprek
#1 (440 Hz), gesprek #2 (415 Hz, 400 Hz), gesprek #3 (800 Hz) en
45

Derksen & Grünwald, Analyse van de metingen van Van de Ven vanuit twee scenario’s, d.d. 7
oktober 2014, p. 47-48.
46 Zie S. Peller, Recordings Examination Report, September-October 2009, p. 28, waaruit ik citeer:
“In this case, the busy signal is extremely short, and does not even have a single “on” segment of 0.25s.
This is awkward, since how did the system identify the termination signal and activate the time stamp
recording?”
Ik kom daarop terug in paragraaf 10.2.
47 Derksen & Grünwald, De stand van zaken II: de A-1 gesprekken, een overzicht in termen van
likelihoods gebaseerd op de metingen onder leiding van mr. Aben, de Aben-metingen, d.d. 30
augustus 2015, p. 49 en p. 56.
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controlegesprek #5 (420) hebben geen eindegesprekstoon met een frequentie
van 425 Hz.
Hoe kan de tapkamer altijd een eindegespreksignaal met cadans 0,25 sec on
0,25 sec off toevoegen terwijl die cadans niet in gesprek #4 aanwezig is? En
hoe kan het dat de tapkamer altijd een eindegesprekstoon met frequentie
van 425 Hz toevoegt die alleen bij controlegesprek #6 en gesprek #4 te vinden
is, en niet in gesprek #1, gesprek #2, gesprek #3 en gesprek #5?”48
Respons.
Ik acht het niet bijster verstandig om enkel af te gaan op de (inconsistente)
meetresultaten van Van de Ven. Van gesprek #4 (A-1-5) is geen cadans van de
eindegesprekstonen vast te stellen. Gesprek #3 (A-1-4) bevat geheel geen
eindegesprekstonen (en daarop kom ik terug in paragraaf 10.2). Van gesprek #1
(dat is A-1-1), van gesprek #2 (A-1-3), en van gesprek #5 (een referentiegesprek van
lijst II, dat eindigt op 22 oktober 1997, om 10.49 uur, van Baybaşin met Colin (in
Engeland)) wijken de frequenties van de eindegesprekstonen in werkelijkheid niet
noemenswaardig af van 425 Hz.49
Het argument van Derksen & Grünwald gaat dus niet op. De verklaring van Fransen
& Rijnders heeft haar “initiële aantrekkingskracht” behouden.

Conclusie

Van den Heuvel heeft de eindegesprekstonen in het analoge geluidsmateriaal
bestempeld

als

exemplarisch

voor

‘LI-stop’-signaaltonen.

Deze

‘einde-

gesprekstonen’ betreffen volgens hem signaaltonen die de Nederlandse
eindegesprekstonen uit het PSTN-netwerk voor vaste telefonie simuleren. Deze
simulatie is een voorbeeld van ‘in-band signaling’ vanaf de interceptie-omgeving
van de netwerkoperator naar de analoge tapkamer. De eindegesprekstonen zijn
bedoeld om (1) de registratie van het tapgesprek door de analoge tapkamer te
beëindigen, én (2) de registratie van een tijdstempel van ‘tante Cor’ in werking te
stellen.
Indien juist hebben de eindegesprekstonen dus niets van doen met de (echte)
‘congestion tones’ uit ITU-T Recommendation E.180, waarvan landelijke
48

Derksen & Grünwald, Analyse van de metingen van Van de Ven vanuit twee scenario’s, d.d. 7
oktober 2014, p. 60.
49 Zie de meetresultaten in het schema bij het verslag van mijn onderzoek, hierboven weergegeven.
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specificaties op de ITU-lijst staan vermeld. Vergelijking van de kenmerken van de
eindegesprekstonen met de kenmerken die op de ITU-lijst staan vermeld heeft dus
weinig zin, aldus begrijp ik Van den Heuvel. De aanwezigheid van deze signaaltonen
betekent dus ook niet dat het tapgesprek uitsluitend een vaste-telefoonverbinding
kan hebben betroffen.

De hypothese van Van den Heuvel strookt met mijn onderzoeksbevindingen:
(1).

eindegesprekstonen die voldoen aan de specificatie voor Nederland zijn in
de regel aanwezig in alle tapgesprekken die zijn geregistreerd in de analoge
tapkamer, met inbegrip van onschuldige contacten met bijvoorbeeld Libertel
berichtenservice,

(2).

zulks

ongeacht

of

het

tapgesprek

heeft

plaatsgehad

met

een

gespreksdeelnemer die op dat moment verblijft in het buitenland, terwijl
(3).

eindegesprekstonen afwezig zijn in geluidsmateriaal dat is geregistreerd in
de digitale Kislev 2-tapkamer.

Anders dan de hypothese van authenticiteit (Van den Heuvel) biedt de hypothese
van

Van de Ven

(manipulatie)

voor

deze

onderzoeksbevindingen

geen

bevredigende verklaring. Als de aanwezigheid van eindegesprekstonen wijst op het
frauduleuze gebruik van ouder geluidsmateriaal afkomstig van vaste-lijn-telefonie,
waarom zouden dan – op enkele uitzonderingen na – alle, ook onschuldige
tapgesprekken in het analoge geluidsmateriaal eindegesprekstonen bevatten? Met
inbegrip van de onschuldige contacten met Libertel berichtenservice, zijnde een
gsm-dienst. Waarom zouden dan de (analoge) tapgesprekken met deelnemers die
in

het

buitenland

verblijven

telkens

eindigen

met

Nederlandse

eindegesprekstonen? En waarom zou het manipulatieve gebruik van ouder
geluidsmateriaal terstond zijn geëindigd na de overgang van analoge naar digitale
registratie in Nederland?

Intussen heeft een vergelijking tussen de kenmerken van de waargenomen
eindegesprekstonen met de kenmerken die voor Nederland in de ITU-lijst staan
vermeld wel degelijk plaatsgevonden. De waargenomen kenmerken van
(nagebootste) eindegesprekstonen wijken niet noemenswaardig af van de
Nederlandse standaard voor eindegesprekstonen: 425 Hz, en een cadans van
‘0.25 s. on, 0.25 s. off’. Dit strookt met de ‘LI-stop’-hypothese van Van den Heuvel.
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Er zijn enkele uitzonderingen: analoog geregistreerde tapgesprekken waarin géén
eindegesprekstonen kunnen worden waargenomen. Tapgesprek A-1-4 is daarvan
het meest besproken voorbeeld. Daarover gaat de volgende paragraaf.
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10.2. Het ‘aanzingen van tante Cor’

Beschrijving

Onbetwist ontbreken aan het einde van tapgesprek A-1-4 de ‘Nederlandse’
eindegesprekstonen.50 Aangenomen dat deze tonen in een analoog geregistreerd
tapgesprek aanwezig behoren te zijn, is het ontbreken ervan onverklaarbaar. Dat
vormt een “apert” teken van manipulatie, aldus de argumentatie van de
verdediging.
Er is nog iets bijzonders aan de hand. Tapgesprek A-1-4 wordt abrupt afgebroken
met een ‘tante Cor’-melding die op een bijzonder moment invalt. Op dat moment
is Baybaşin aan het woord en hij maakt een zangerige ‘uhhh’-klank (althans, zo lijkt
het).

Jacobs omschrijft in zijn tCEAS-onderzoeksrapport het ongemak van zowel Peller
als Bek Tek met dit audiofenomeen aan het einde van tapgesprek A-1-4 als volgt:
“It is unknown what, at which moment, triggers the cut off of a conversation
and the insertion of the automatic time signal at the end.”51
Ook Fransen & Rijnders konden geen technische verklaring bedenken voor het
ontbreken van de eindegesprekstonen (in tapgesprek A-1-4).52

Derksen noemt het hier besproken audiofenomeen in tapgesprek A-1-4 “een aperte
indicatie van manipulatie.” Ik zal in de subparagraaf ‘Tegenwerpingen’ enkele
uitspraken van Derksen & Grünwald, Derksen en de verdediging citeren en
bespreken.
Hieronder beschrijf ik allereerst de standpunten van Van den Heuvel en Van de Ven.

50

Ter herhaling: het geluidsmateriaal van A-1-4 is vastgelegd op moederband 3285 spoor 1, en
onderschept van taplijn X-2. Het betreft een gesprek dat (volgens justitie) is gevoerd op 9 november
1997, en dat volgens de tijdmelding is geëindigd om 22.53 uur.
51 B. Jacobs, Audio Investigations Review d.d. 15 november 2009, p. 11.
52 F. Fransen & J. Rijnders, Assessment of telephone tones on audio files of intercepted
communication in the report of Peller, d.d. 26 mei 2010, p. 4. Die passages heb ik in een voetnoot in
paragraaf 9.1 reeds volledig geciteerd. Fransen & Rijnders melden meer specifiek: “We do not have a
technical explanation why some disconnect tones deviate from the Dutch standard or are missing.” Uit
niets blijkt dat Fransen & Rijnders het audiomateriaal zelf hebben beluisterd. Hun is onder meer
gevraagd te reageren op het door Peller gevonden ‘ontbreken van eindegesprekstonen’.
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Het standpunt van Van den Heuvel

Van den Heuvel geeft voor de afwijkende afloop van (onder andere) het
veelbesproken tapgesprek A-1-4 de volgende verklaring:
“3. “Sommige gesprekken bevatten een onjuist einde-gesprekssignaal”
Binnen het GSM-systeem bestaat geen einde-gesprekssignaal. Het
geregistreerde einde-gesprekssignaal in de analoge opnames heeft dan ook
niets met het telefoongesprek te maken, maar alles met het aansturen van
de tapregistratie. In het “equivalent einde-gesprekssignaal” was de opdracht
‘stop opname’ van de analoge tapkamer verborgen.
De analoge tapkamers werkten met signaalsturing voor het starten en
stoppen van opnames. Bij de analoge tapkamers die geschikt gemaakt waren
voor de afhandeling van GSM-gesprekken (de zogenaamde ATR-ISDN2
aanpassing), werd de opname beëindigd met een signaaltoon van 425 Hz. De
opname stopt zodra gedurende 100 milliseconden een toon met een
frequentie van 425 Hz wordt gedetecteerd. De centrale stuurde hiervoor een
zwevend 425 Hz-signaal met een duur van 250 milliseconden. Dit signaal
staat bekend als “LI-STOP”. Het “LI-STOP”-signaal was zo gekozen dat het
overeenkwam met het einde-gesprekssignaal van het vaste telefoonnet.
De achtergrond van deze keuze was tweeledig: als de verbinding met de
tapkamer onbedoeld zou wegvallen werd de opname toch gestopt door de
einde-gesprekstoon van het vaste telefoonnet, en het was gelijktijdig een
goede camouflage van een belangrijk stuursignaal. (zie 10.5.4 ATR-ISDN2 een
alternatieve implementatie voor JTS ). Als criminelen hadden geweten dat de
tapopname werd gestopt met een signaaltoon van 425 Hz, was het frustreren
van een tapregistratie letterlijk ‘een fluitje van een cent’ geweest.
De keuze voor een toonsturing voor het stoppen van de opname maakte het
interceptieproces kwetsbaar voor het zogenaamde ‘TALK DOWN’-effect. Als
bij toeval gedurende 100 milliseconden een toon ter hoogte van 425 Hz in het
gesprek voorkwam, werd de verbinding onbedoeld verbroken, waarna
automatisch de tijdmelding (‘TANTE COR’) werd opgestart en uiteindelijk de
registratie eindigde. De registratie van het gesprek was dan onvolledig.
Vioolmuziek was een veel voorkomende verstoringsoorzaak van tapopnames
in het algemeen. In een van de tapregistraties van Baybaşin leidde een
zangerig stemgeluid (“uhhh”) onbedoeld tot het beëindigen van de
opname.”53

53

Van den Heuvel, hoofdrapport d.d. 8 september 2015, p. 19.
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Kortom, volgens Van den Heuvel is de ‘uhhh’-klank die Baybaşin in het tapgesprek
A-1-4 slaakt de – onbedoelde – oorzaak van tegelijkertijd (1) het beëindigen van de
tapregistratie, en (2) het activeren van de registratie van de ‘tante Cor’-melding.
Van den Heuvel noemt dit verschijnsel “het aanzingen van tante Cor”. Van den
Heuvel voegt eraan toe:
“Om de manipulatie van gesprek A-1-4 aan te tonen rapporteert Van de Ven
niet de door hem aangetroffen aanstuurtoon van 425 Hz, maar de frequentie
(800 Hz) van de ‘Piep van Tante Cor’. Anders dan Van de Ven het doet
voorkomen, werkt de interceptie in dit tapgesprek geheel overeenkomstig de
verwachting. Een tapopname wordt nu eenmaal gestopt bij het aantreffen
van een toon ter hoogte van 425 Hz toon met een duur van 100
milliseconden.”54
In zijn achtergrondrapport, o.a. in het hoofdstuk over de architectuur en
technologie van de (analoge) tapkamer, heeft Van den Heuvel het achterliggende
mechanisme beschreven.55

54

Van den Heuvel, hoofdrapport d.d. 8 september 2015, p. 32.
Zie ook: Van den Heuvel, meetverslag, p. 23:
“2.4.4 Congestion tone LI-STOP
Dit gesprek [A-1-4, D.A.] heeft geen CONGESTION TONE, maar wel TANTE COR. Opvallend is dat een
van de gesprekspartners om 41:00 begint te “zingen” (mijn woord) op frequenties in het gebied van
de 400-450 Hz. Het signaalniveau is -6 dB. Bij de gesprekken met een CONGESTION TONE is de
frequentie van deze toon 425 Hz met een signaalniveau van –6.5 dB. Een van de sprekers “zingt” TANTE
COR aan (een voorbeeld van het ‘talk down effect’).”
55 Van den Heuvel, achtergrondrapport, hoofdstuk 6, p. 37:
“De aansturing van de tapkamer
Voor de aansturing van de opname in met name een klassieke tapkamer kan voor het zowel het starten
als het stoppen van de opname gebruik worden gemaakt van besturingssignalen, de signalen LI-START
en LI-STOP.
Het LI-START signaal wordt bij interceptie op analoge telefoonnetwerken gevormd door het wegvallen
van het LI-GUARD-signaal. Omdat bij servicegericht tappen op een digitaal netwerk geen LI-GUARDsignaal bestaat, wordt na de authenticatie tussen de systemen bij de het afleveren van de gebufferde
informatie een LI-START gegenereerd. Dit LI-START-signaal is soms een auditief signaal, met name bij
analoge tapkamers, en een netwerkbericht bij digitale tapkamers.
Het LI-STOP van de eerste generatie digitale ‘lawful interception’-systemen voor registratie in een
analoge tapkamer betrof een 425 Hz-signaal met een detectieduur van 100 milliseconden. Dat is
“toevallig” precies het einde-gesprekssignaal van het vaste telefoonnet in Nederland.
Dit is natuurlijk geen toeval maar een bewuste keuze. Het idee hierbij was tweeledig:
1. Als de verbinding tussen een provider en de tapkamer zou wegvallen, werd de opname gestopt door
het eindegesprekssignaal (CONGESTION TONE) van het vaste net.
2. Minstens zo belangrijk was de camouflage van het LI-STOP signaal: als een buitenstaander,
bijvoorbeeld een verdachte in een strafzaak, het gesprek zou beluisteren, zou de exacte wijze van het
stoppen van de opname gecamoufleerd zijn omdat het klinkt als het Nederlandse
eindegesprekssignaal. Het zou immers onwenselijk zijn als personen onder de tap, gewapend met deze
kennis en een fluitje met een frequentie van 425 Hz, de opname van een tap zouden kunnen beëindigen
door kort na aanvang van het ‘vertrouwelijke’ gesprek op het fluitje te blazen.”
Van den Heuvel, hoofdstuk 10, p. 31-33:
“De toondetector registreert de aangeboden audio. Zodra de toondetector gedurende 100
milliseconden een stabiel 425 Hz-signaal detecteert, wordt:
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Het standpunt van Van de Ven

Inleiding

Van de Ven deelt de opvattingen van Van den Heuvel niet. Hij acht ‘het aanzingen
van tante Cor’ geen verklaring voor de irreguliere afloop van tapgesprek A-1-4. Van
de Ven heeft voor dit standpunt steun gezocht, en – naar zijn zeggen – ook
gevonden in de mededelingen van (1) twee medewerkers van het Museum voor
Communicatie, en (2) Group 2000. Tevens heeft hij de proef op de som genomen,
en gezocht naar falsificaties van de hypothese van Van den Heuvel.

Mededelingen van derden

Van de Ven heeft in zijn rapport van 23 december 2014 het volgende opgetekend
(vetgedrukt in het origineel):
“Op 26 november 2014, ben ik naar het Museum voor Communicatie
(MusCom) in Den Haag gegaan. Dit museum wordt mede ondersteund door
de KPN. Binnen dit museum werken onder meer twee oud-medewerkers van
de KPN/PTT.
Beide heren waren actief binnen de telefooncentrales waar zij onder andere
verantwoordelijk waren voor het verzorgen van telefoontaps (o.a. in
samenwerking en in opdracht van de heer J.D. Rijnders). Zij hadden de
daartoe benodigde opleidingen gevolgd.
(…).

1. de audioswitch geactiveerd, waardoor het signaal van TANTE COR enige tijd wordt doorgestuurd
naar de recorders. Als TANTE COR geëindigd is wordt de stilte gedetecteerd door de VOX-schakeling,
die via het afvallen van het relais de recorders doet stoppen met opnemen; (…)
De keuze van een toonsturing voor het beëindigen van een opname maakte het interceptieproces
kwetsbaar voor het in een eerder hoofdstuk beschreven ‘TALK DOWN’-effect. Als de ‘stop opname’stuurtoon ter hoogte van 425 Hz ook in het gesprek voorkwam werd de verbinding onbedoeld
verbroken, waarna TANTE COR automatisch werd opgestart en uiteindelijk de registratie stopte. De
registratie van het gesprek was nu onvolledig. Vioolmuziek was een veel voorkomende
verstoringsoorzaak van tapopnames. (…).
Het signaal (LI-STOP) werd gegenereerd in de REX-RCE omgeving en was een zwevende 425 Hz
+/- 15 Hz toon voor de duur van 250 milliseconden. Het zwevende karakter van het signaal (niet
stabiele frequentie en fase) garandeerde dat de toondetector zou worden geactiveerd. Echter kon het
aantal toontjes dat moest worden verstuurd om dit te realiseren wisselen. Soms vond detectie plaats
bij de eerste toon, soms waren wel zeven toontjes nodig voordat TANTE COR werd ingeschakeld.
Ongeveer 25 seconden na de toondetectie voor LI-STOP werd de ISDN-verbinding door de tapkamer
daadwerkelijk verbroken.”
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Het aanzingen van Tante Cor
Vervolgens vroeg ik hen of zij wel eens hadden gehoord van het fenomeen
het aanzingen van de tijdmelding “Tante Cor”.
Zij vertelden in hun carrière binnen de telecommunicatie wereld nog nooit te
hebben gehoord van dit fenomeen. Het was voor hen totaal onbekend en
kwam hen ongeloofwaardig over.
Om het “aanzingen” van tante Cor te bevestigen of te ontkennen, verwezen
de heren mij door naar het bedrijf Group2000 in Almelo. Dit bedrijf leverde
ATR’s (ATR = Automatische Telefoon Recorder) en levert nog steeds DTI’s (DTI
= Digitaal Tap Interface).
Volgens beide heren zou Group2000 uitsluitsel zouden kunnen geven over het
mogelijk “aanzingen” van Tante Cor.”56
Wat betreft Van de Ven’s bezoek aan Group 2000 vermeldt dit rapport het volgende
(vetgedrukt en onderstreping in het origineel):
“Op 4 december 2014 heb ik een bezoek gebracht aan het bedrijf Group2000
in Almelo.
Dit bedrijf is onder andere gespecialiseerd in het ontwikkelen van software en
systemen ten behoeve van het “monitoren” (= tappen) van telecommunicatie
voor de overheid.
Een essentieel onderdeel in deze systemen is de DTI, dit is in feite niet meer
dan een protocol converter welke tussen de telecomprovider en de tapkamer
wordt geplaatst.
(…).
Het aanzingen van Tante Cor
De medewerker vertelde dat zijn bedrijf de interface, de zogenaamde DTI,
produceert die zich bevindt tussen de telecomprovider en de tapkamers van
de overheid.
Deze DTI is een zogenaamd “dood apparaat”.
Op mijn vraag of het mogelijk is dat er vanuit het audiosignaal een
tijdmelding, de zogenaamde “Tante Cor” aangezongen zou kunnen worden
doordat er in het gesprek (bijvoorbeeld door één van de deelnemers of een
achtergrondgeluid) een bepaalde toonhoogte (Hz) en de daarbij tijdsduur
(sec) zou worden bereikt, was zijn antwoord duidelijk. Dat was volgens hem
niet mogelijk.”57

56

Van de Ven, rapport d.d. 23 december 2014, vierde ongenummerde bladzijde. Dit rapport is
gevoegd als bijlage 3 bij Van de Ven, eindrapport d.d. 31 augustus 2015. Zie p. 129 van het pdf-bestand
van het definitieve rapport.
57 Van de Ven, rapport d.d. 23 december 2014, vijfde ongenummerde bladzijde. Dit rapport is gevoegd
als bijlage 3 bij Van de Ven, eindrapport d.d. 31 augustus 2015. Zie p. 130 van het pdf-bestand van het
definitieve rapport.
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Ik kom hieronder nog te spreken over deze mededelingen van derden. Eerst
bespreek ik het tweede steunpunt van Van de Ven.

Falsificaties

In zijn reactie op het rapport van Van den Heuvel somt Van de Ven drie gevallen op
die de hypothese van Van den Heuvel zouden weerleggen, namelijk drie
voorbeelden van ‘Uhhh’-klanken waarin ‘tante Cor’ niet is ‘aangezongen’. Ik citeer
Van de Ven (vetgedrukt in het origineel):
“Tijdmelding PTT: Tante Cor
Van den Heuvel beschrijft op p. 31 sub hoofdstuk 10.5.4. de ATR-ISDN2
infrastructuur van de analoge tapkamer. Hij geeft hierin aan dat het mogelijk
is dat middels een signaal van 425Hz met een tijdsduur van 100 msec het
tapproces kan en zal worden gestopt, waarna de tijdmelding Tante Cor van
de PTT volgt. Van den Heuvel noemt dit het ‘aanzingen’ van Tante Cor. In zijn
rapport is geen onderbouwing van deze stelling te vinden.
Ik heb de moeite genomen twee van de onderzochte gesprekken te
onderzoeken op de houdbaarheid van deze stelling van Van den Heuvel. Dit
onderzoek wijst uit dat het signaal van 425Hz met een duur van ≥ 100 msec
meerdere malen voorkomt in de twee specifiek hierop door mij onderzochte
gesprekken A-1-4 en A-1-5. Het voorkomen van dit signaal 425Hz met een
tijdsduur ≥ 100 msec leidde in geen van de gevonden gevallen tot het
beëindigen van het tapproces. Het gaat om de volgende door mij gevonden
signalen van 425Hz met een tijdsduur langer dan 100 msec:
Voorbeeld uit A-1-5
A-1-5, versnelling 10% volgens de berekening gebaseerd op Tante Cor. Dat
betekent dat de ‘aanzingtoon’ 472 Hz is met een speling van 16,7 Hz aan
beide kanten. De ‘aanzingtoon’ ligt dus tussen 455,3 Hz en 488,7 Hz.
2:33.069
2:33:114 — 2:33.157
2:33.159 — 2:33.249
2:33.291
2:33.295
Totaal 226 msec

486.02Hz
472.09Hz
472.09Hz
455.13Hz
455.13Hz

De tijdmelding van Tante Cor volgde niet op dit signaal.
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Voorbeeld uit A-1-4 (1)
Versnelling is 5,77%. De ‘aanzingtoon’ moet dan liggen tussen: 451 Hz plus
en minus 15,9 Hz, oftewel tussen 435,1 Hz en 466,9 Hz
3:09.896
3:09.936
3:09.983 — 3:10.086
3:10.119
3:10.135 — 3:10.176
3:10.209 — 3:10.225
3:10.226
Totaal 330 msec

455.13
455.13
466.65
440.99
440.99
435.35
435.34

Ook hier volgde geen tijdmelding van Tante Cor op dit signaal.

Voorbeeld uit A-1-4 (2)
Versnelling is 5,77%. De ‘aanzingtoon’ moet dan liggen tussen: 451 Hz plus
en minus 15,9 Hz, oftewel tussen 435,1 Hz en 466,9 Hz.
7:08.018
428.02
7:08.043 — 7:08.075
460.78
7:08.092
463.61
7:08.141 — 7:08.157
457.94
7:08.206
449.47
7:08.263 — 7:08.76
449.47
7:08.304
446.65
7:08.334
452.32
Totaal 289 msec
Ook hier volgde geen tijdmelding van Tante Cor op dit signaal.
Deze uit de onderzochte gesprekken gehaalde feiten, zoals weergegeven in
bovenstaand schema, weerspreken de stelling van Van den Heuvel dat
middels een signaal van 425Hz met een tijdsduur van 100 msec de
tapopname kan en zal worden gestopt.”58
Over deze falsificaties (als dat het zijn) kom ik hieronder nog uitvoerig te spreken.

58

Van de Ven, reactie d.d. 8 oktober 2015 op het rapport van Van den Heuvel, p. 12-13.
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Een evaluatie van de standpunten

‘In-band signaling’ en het ‘talk-down’-effect

‘In-band signaling’ heb ik in deze conclusie al meermalen besproken en van
literatuurverwijzingen voorzien. ‘In-band signaling’, oftewel ‘in band’-toonsturing,
betreft zoals gezegd het verzenden van auditieve stuursignalen binnen dezelfde
frequentieband en dezelfde verbinding als waarover de audio van het
telefoongesprek wordt verzonden. De toepassing van in-band signaling binnen
analoge communicatiesystemen is als zodanig onbetwist. Ook Van de Ven is ermee
bekend. Ik citeer Van de Ven ter illustratie:
“Er moet onderscheid worden gemaakt tussen de oude analoge systemen
waarbij gebruik wordt gemaakt van in-band-signalering (waarbij in het
spraakkanaal zowel het audiosignaal, de feitelijke communicatie en de
signalerings-signalen, beltonen en eindegesprekstonen tussen de 3003400Hz hoorbaar zijn) en digitale systemen waarbij gebruik gemaakt wordt
van out-of-band-signalering: Signaling System #7. (…).”59
In-band signaling kan een goedkope en effectieve oplossing zijn voor de toepassing
van – in communicatiesystemen noodzakelijke – ‘signaling’. Aan deze methode
kleeft wel een nadeel: “De keuze voor een toonsturing voor het stoppen van de
opname maakte het interceptieproces kwetsbaar voor het zogenaamde ‘TALK
DOWN’-effect”, aldus Van den Heuvel.
Ook Van Dreunen beschrijft dit ‘talk-down’-effect, en wel in zijn brief van 23
november 2015. Ik citeer Van Dreunen:
“Hoewel u er niet uitdrukkelijk om heeft gevraagd wil ik toch ook nog iets
anders kwijt. Ik heb mij tot nu toe terughoudend opgesteld, omdat ik niet als
deskundige ben benoemd. Maar ik lees nu dat er zonder kennis van zaken
dingen worden geschreven waar ik het totaal niet mee eens ben. Het gaat
over de toonsturing zoals die onder andere werd toegepast bij de ATR (t.b.v.
beldetectie en het in/uitschakelen van de opname) en die onder andere in het
strafonderzoek van Baybaşin werd toegepast bij de ontvangst van digitale
(GSM) tapsignalen in de analoge tapkamer in Arnhem. Deze zogenaamde inband toonsturing was in bepaalde gevallen de enige mogelijkheid om
technisch bepaalde zaken te realiseren. Denk hierbij aan de werking van de
59

Van de Ven, reactie d.d. 8 oktober 2015 op het rapport van Van den Heuvel, p. 5.
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ATR. Soms plaatste men aan de ontvangende zijde een toonontvanger welke
reageerde op bepaalde tonen in de opname.
Als voorbeeld geef ik dat in het tapsysteem een toonontvanger was
opgenomen welke de faxcarriertoon kon detecteren. Indien er een faxsignaal
werd geïntercepteerd door het tapsysteem en een faxcarrier toon werd
gedetecteerd door zo een toonontvanger, dan schakelde die de AVQSBC
compressie van de opname uit. Alleen dan kan het faxsignaal in een later
stadium worden omgezet in een plaatje van de verzonden pagina. Dit is
slechts een voorbeeld van het gebruik van een toonontvanger die reageerde
op tonen welke zich in het getapte signaal bevonden.
Het nadeel van het gebruik van zulke toonontvangers was dat de
toonontvanger onbedoeld kon reageren op verstorende signalen. Een
faxcarriertoonontvanger in een tapsysteem kon reageren op muziek
(bijvoorbeeld een viool), afkomstig van een televisie op de achtergrond,
waarvan het geluid in een opname van een telefoontap hoorbaar is. Het
systeem kon in dat geval ‘denken’ dat het om een faxopname gaat in plaats
van een gespreksopname.
Een verstoring kon ook gebeuren als een toonontvanger werd gebruikt bij
bijvoorbeeld de aflevering van GSM tapsignalen aan een analoge tapkamer.
Tijdens mijn 13 jarige dienstverband bij (destijds) PTT Telecom, werd ik
geconfronteerd met toonontvangers welke onbedoeld reageerden op spraak.
Ik ken een specifieke toonontvanger in bepaalde mobilofoon
koppelapparatuur (ATRIS) die heel gevoelig was voor bepaalde woorden
uitgesproken door bepaalde mensen. Let wel: Ik schrijf hier wel over
ervaringen met een technologie van vóór het jaar 2000.
Mijn punt is dat ik constateer dat dhr. Van de Ven en dhr. Derksen de
constateringen van dhr. Van den Heuvel als een ‘broodje aap’ verhaal afdoen.
Ikzelf heb geen onderzoek gedaan naar de tapopnames, omdat ik niet als
deskundige benoemd ben. Echter, ik onderschrijf voor de volle 100% de
mogelijkheid van het niet geheel correct functioneren van toonontvangers,
veroorzaakt door andere signalen (of spraak) in de tapopname. Van een
expert zoals dhr. Van de Ven zich noemt en van een academicus als dhr.
Derksen verwacht ik een terzake kundige reactie en geen reactie als: “Ik tel
het broodje aap verhaal van de viool als onderbreker van tapgesprekken niet
mee als argument”. Naar mijn idee is hier op dit punt sprake van opzettelijke
verdraaiing van de werkelijkheid OF totale onkunde bij beide heren. (…).”60

60

Van Dreunen, brief d.d. 23 november 2015, p. 8.
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Van de Ven heeft niet op eigen initiatief aandacht besteed61 aan dit ‘talk-down’effect, ofschoon dat in de vakliteratuur is beschreven, en niet alleen in de
Encyclopaedia Britannica.62 Ik citeer:
“A major problem with in-band signaling is the possibility of “talk-down,”
which refers to the premature activation or deactivation of supervisory
equipment by an inadvertent sequence of voice tones through the normal use
of the channel. Such tones could simulate the SF tone, forcing a channel
dropout (i.e., the supervisory equipment would return the channel to the idle
state).”63

61

Bij mijn brief van 24 maart 2015 heb ik (ook) over dit onderwerp verscheidene vragen aan Van de
Ven voorgelegd. Ik vroeg Van de Ven (bij brief van 24 maart 2015) over ‘toonfrequente sturing’ en
over ‘toonontvangers:
“8.3. Bent u ermee bekend of dergelijke toonontvangers kunnen reageren op tonen die door spraak
worden gegenereerd?”
Daarop antwoordde Van de Ven (bij brief van 27 april 2015): “Gezien het spectrum van deze
ontvangers zou spraak van invloed kunnen zijn, doch om deze invloed zo klein mogelijk te houden,
worden bepaalde frequenties aan specifieke tijdsduren gebonden, welke in de normale spraak niet
waarschijnlijk zijn. Het verklaart waarom men bij Group 2000 zei het fenomeen van het ‘aanzingen
van Tante Cor’ niet te kennen.”
Ik kom in de hoofdtekst terug op de (vermeende) mededelingen van Group 2000. Group 2000 ontkent
namelijk dergelijke mededelingen te hebben gedaan.
Van de Ven heeft de briefwisseling van 24 maart 2015 en van 27 april 2015 gevoegd als bijlage 4 bij
zijn eindrapport d.d. 31 augustus 2015.
62 Ik citeer: D.E. Borth, ‘Telephone’, Encyclopaedia Britannica, last updated: 2015 (onderstreping
mijnerzijds):
“In-band signaling
In the earliest days of the telephone network, signaling was provided by means of direct current (DC)
between the telephone instrument and the operator. As long-distance circuits and automatic switching
systems were placed into service, the use of DC became obsolete, since long-distance circuits could not
pass the DC signals. Hence, alternating current (AC) began to be used over interoffice circuits. Until the
mid-1970s, interoffice circuits employed what has become known as in-band signaling, in which the
same circuits that were used to connect two telephone instruments and serve as the voice path were
also used to transmit the AC signals that set up the switches employed in the circuit. Single-frequency
tones were used in the switching network to signal availability of a trunk. Once a trunk line became
available, multiple-frequency tones were used to pass the address information between switches.
Multiple-frequency signaling employed pairs of six tones, similar to the signaling used in Touch-Tone
dialing.
Out-of-band signaling
Despite the simplicity of the in-band method, this type of signaling presented a number of problems.
First, because the in-band signals by necessity fell within the bandwidth of speech signals, speech
signals could at times interfere with the in-band signals.”
63 R.L. Freeman, Fundamentals of Telecommunications, Hoboken: John Wiley & Sons 2005, p. 152. Zie
ook: R.L. Freeman, Telecommunication System Engineering, Hoboken: John Wiley & Sons 2004, p. 112.
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Meer publiek toegankelijke vakliteratuur heb ik opgenomen en geciteerd in de
voetnoten.64, 65 Ook de mogelijkheid van misbruik is beschreven.66 Kortom, er
bestaat op zichzelf een welomschreven technisch fenomeen dat een plausibele
verklaring kan geven voor de irreguliere afloop van tapgesprek A-1-4, namelijk: een

64

‘Talk-down’ wordt in de vakliteratuur ook wel ‘talk-off’ genoemd. Volgens Computer Desktop
Encyclopedia: “Talk-off: An unintentional command activation when a human voice generates the
same tone as a control signal.” Zie: http://www.yourdictionary.com/talk-off#BjHa4yGhe22eTCDY.99.
65 J.G. van Bosse & F.U. Devetak, Signaling in Telecommunication Networks, Hoboken: John Wiley &
Sons 2007, p. 84 (bij een bespreking van de ‘supervising signaling’-toon van 2600 Hz):
“Speech – or other subscriber communications – can include components around 2600 Hz, which could
simulate the signaling tone. In early in-band signaling, a speech fragment from calling subscriber S1
would occasionally be interpreted by the tone detectors in TC4-2 or TC4-4 as a forward tone-on (onhook), which is a clear-forward signal. Exchange B or C would then clear the connection. This was
known as talk-off.”
A. Weaver & N.A. Newell, ‘In-Band Single-Frequency Signaling’, The Bell System Technical Journal
1954, p. 1309-1330, en met name p. 1313 (onderstreping mijnerzijds):
“The choice of signal frequency is determined mainly by considerations of signal imitation by speech.”
C. Breen & C.A. Dahlbom, ‘Signaling Systems for Control of Telephone Switching’, The Bell System
Technical Journal 1960 (6), p. 1381-1444, en met name p. 1385-1386 (onderstreping mijnerzijds):
“The relationship of the signaling system to the transmission media constitutes another important
factor in the signaling philosophy. Since the transmission facilities in a telephone system are primarily
intended to permit customers to talk to each other, the signaling engineer has the choice of signaling
over those facilities within the voice-frequency band or, alternatively, signaling outside of the voice
band. If the former choice is elected, one has the satisfaction of feeling that signaling can be
accomplished if talking is possible, but is faced with the problem of signal mutilation and signal
imitation due to noise or voice-generated signals. If the out-of-band technique is adopted, the
signalling engineer is faced with not only the problem of economically justifying additional signaling
channels but also the problem of coordinating voice and signal channels.”
S.J. Bigelow, J.J. Carr & S. Winder, Understanding Telephone Electronics, Boston: Newnes 2001, p. 230
(onderstreping mijnerzijds):
“One of the more difficult tasks of the detector is to determine if a tone with the DTMF bands is really
a DTMF tone or is a sound produced by speech that merely resembles a DTMF tone. If the “accept”
criteria are too relaxed, DTMF tone pairs are quickly recognized as valid, but so are speech segments
or other sounds that “sound like” a real DTMF signal. Such distortion is referred to as “talk-off” and
can lead to wrong numbers or other erroneous operation at the receiver. If the “accept” criteria are
too strict, detection time is stretched and the receiver no longer meets timing requirements. The result
is a compromise between the effects of noise overriding true signals and the chance of talk-off errors.”
66 J.G. van Bosse & F.U. Devetak, Signaling in Telecommunication Networks, Hoboken: John Wiley &
Sons 2007, p. 86:
“In the mid-1960s, the Bell System became aware of “blue-box” fraud on FDM analog trunks. In
principle, all signaling systems within-band supervision signaling are vulnerable to this type of fraud,
in which a subscriber generates in-band supervision and address signals with a device—called a “blue
box”— attached to the subscriber line.”
Wikipedia, lemma ‘In-band signaling’:
“In-band signaling is insecure because it exposes control signals, protocols and management systems
to end users, which may result in falsing. In the 1960s and 1970s, some individuals, referred to as
phone phreaks, used blue boxes for deliberate falsing, in which the appropriate tones for routing were
intentionally generated, enabling the caller to abuse functions intended for testing and administrative
use and to make free long-distance calls.”
Wikipedia, lemma ‘Single-frequency signaling’ (onderstreping mijnerzijds):
“Single-frequency signaling (SF) is line signaling (in telephony) in which dial pulses or supervisory
signals are conveyed by a single voice-frequency tone in each direction. SF and similar systems were
used in 20th-century carrier systems. (…). The SF tone may occupy a small portion of the user data
channel spectrum, e.g., 1600 Hz or 2600 Hz (SF "in-band signaling)". There may be a notch filter at the
precise SF frequency, either filtering the circuit at all times or only when the circuit is off-hook, to
prevent the user from inadvertently disconnecting a call if the users voice has a sufficiently strong
spectral content at the SF frequency, a falsing condition known as talk-off. Notoriously, this property
was exploited by blue boxers and other toll fraudsters.”
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reactie op een geluidssignaal die in het systeemontwerp niet is beoogd, oftewel
een ‘vals alarm’.67

De mededelingen van derden waaruit Van de Ven steun put

Zoals gezegd heeft Van de Ven ter weerlegging van de hypothese van Van den
Heuvel steun gezocht bij derden. Van de Ven heeft hierover een onderzoeksrapport
d.d. 23 december 2014 geschreven. Dat rapport is hierboven al meermalen
besproken en het moet als kwestieus worden betiteld. Ik heb in de onderdelen 7
en 9 van deze conclusie reeds opgemerkt dat verscheidene mededelingen die Van
de Ven in dat rapport toeschrijft aan Rohde & Schwarz en aan Eygendaal op
gespannen voet staan met schriftelijke mededelingen die de rechter-commissaris
en ik bij navraag rechtstreeks van hen hebben ontvangen. Ook de opmerkelijke
verschillen tussen mededelingen die Van de Ven in dat rapport toeschrijft aan (een
medewerker van) Group 2000 enerzijds, en mededelingen die ik heb ontvangen van
Group 2000 zelf anderzijds zijn al eerder aangestipt. Dat maakt het rapport d.d. 23
december 2014 geen betrouwbare bron van informatie.

Ik ga niettemin in op de mededelingen die Van de Ven aan derden toeschrijft. In de
eerste plaats had Van de Ven zich – naar zijn zeggen – gewend tot twee
medewerkers van het Museum voor Communicatie in Den Haag. Hij vernam naar
zijn zeggen (ik herhaal):
“Vervolgens vroeg ik hen of zij wel eens hadden gehoord van het fenomeen
het aanzingen van de tijdmelding “Tante Cor”.
Zij vertelden in hun carrière binnen de telecommunicatie wereld nog nooit te
hebben gehoord van dit fenomeen. Het was voor hen totaal onbekend en
kwam hen ongeloofwaardig over.” 68
Echter, indien Van de Ven werkelijk aan deze twee – onbekend gebleven –
museummedewerkers heeft gevraagd of zij weleens hebben gehoord van “het
aanzingen van tante Cor”, heeft hij hun de verkeerde vraag gesteld. Uiteraard
67

De term ‘false alarm’ ontleen ik aan de signaaldetectietheorie. Zie bijvoorbeeld: Th.D. Wickens,
Elementary Signal Detection Theory, Oxford University Press 1970, p. 6-7, en meer uitgebreid:
N.A. Macmillan & C. D. Creelman, Detection Theory, Mahwah: Lawrence Erlbaum Associates 2005.
68
Van de Ven, rapport d.d. 23 december 2014, vierde ongenummerde bladzijde. Dit rapport is
gevoegd als bijlage 3 bij Van de Ven, eindrapport d.d. 31 augustus 2015. Zie p. 129 van het pdf-bestand
van het definitieve rapport.
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hebben zij daarvan nog nooit gehoord. Het begrip is geen onderdeel van het
vakjargon. Het is Van den Heuvel die deze terminologie in dit herzieningsonderzoek
heeft geïntroduceerd.
Indien de medewerkers echter (werkelijk) aan Van de Ven hebben laten weten
onbekend te zijn met het fenomeen an sich en het zelfs “ongeloofwaardig” te
achten, vertoont hun kennis in het licht van de door mij hierboven geciteerde
vakliteratuur hiaten.69
Voor uitsluitsel hadden deze twee museummedewerkers Van de Ven verwezen
naar Group 2000 (althans dat zegt Van de Ven).

Aan Group 2000 schrijft Van de Ven in het rapport van 23 december 2014 de
volgende mededeling toe (ik herhaal, vetgedrukt in origineel, onderstreping thans
ook mijnerzijds):
“Op mijn vraag of het mogelijk is dat er vanuit het audiosignaal een
tijdmelding, de zogenaamde “Tante Cor” aangezongen zou kunnen worden
doordat er in het gesprek (bijvoorbeeld door één van de deelnemers of een
achtergrondgeluid) een bepaalde toonhoogte (Hz) en de daarbij tijdsduur
(sec) zou worden bereikt, was zijn antwoord duidelijk. Dat was volgens hem
niet mogelijk.”70
Ik heb al eerder besproken dat ik van Group 2000 een tweetal kritische brieven
d.d. 22 december 2014 had ontvangen. In die brieven zelf komt het fenomeen
‘aanzingen van tante Cor’ of iets dergelijks niet aan de orde. Bij de tweede brief ging
als bijlage een gespreksverslag d.d. 10 december 2014 dat Van de Ven ter
accordering had doen toekomen aan de medewerker van Group 2000 met wie hij
had gesproken. In deze bijlage was dat gespreksverslag door die medewerker van
Group 2000 van commentaar voorzien. Hieronder geef ik dat verslag met
commentaar voor zover relevant volledig weer:

Van de Ven:

69 Overigens lijkt mij het meest waarschijnlijk dat van de zijde van de

netwerkoperator het (eventuele)
voortijdige beëindigen van de tapregistratie simpelweg niet werd waargenomen. Die gebeurtenis
vond plaats in de tapkamer, niet bij de netwerkoperator.
70 Van de Ven, rapport d.d. 23 december 2014, vijfde ongenummerde bladzijde. Dit rapport is gevoegd
als bijlage 3 bij Van de Ven, eindrapport d.d. 31 augustus 2015. Zie p. 130 van het pdf-bestand van het
definitieve rapport.
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“Aanzingen” van Tante Cor (Tijdmelding PTT/KPN)
Gezien het feit dat wij in een aantal opnames constateren dat het door
zangerige spraak, muziek e.d. mogelijk is om een toon van 425Hz te
genereren, welke toon gebruikt wordt om de tijdmelding van KPN/PTT te
starten.”
Antwoord Group 2000:
“De DTI doet niets met Tante Cor. Tot aan een eerder onderhoud over dit
fenomeen, afgelopen november,71 is het destijds gebruikte Tante Cor
mechanisme voor Group 2000 volledig onbekend geweest.”
Van de Ven:
“Vraag hoe 425Hz binnen de DTI behandeld en hoe kan het mogelijk zijn dat
met dit signaal, wat bedoeld is als stuursignaal de tapkamer wordt
aangestuurd?”
Antwoord Group 2000:
“Zoals eerder aangegeven doet de DTI niets met tonen: het zet de audio die
ontvangen wordt ongewijzigd door.”
Van de Ven:
“Is het mogelijkerwijs een systeemfout welke in dit geval optreedt, naar mijn
idee omtrent de DTI, moet dit signaal geen invloed hebben op de interceptie.”
Antwoord Group 2000:
“Als er al een mogelijke systeemfout in de DTI zou optreden, zou dat leiden
tot het verbreken van alle verbinding en het automatisch herstarten van het
DTI systeem en alarmering van deze situatie. De DTI is, zoals benoemd, geen
analoog systeem, en kan daardoor niet spontaan oscilleren op 425Hz of welke
andere frequentie dan ook. Over andere systemen in de keten dan de
Group2000 DTI’s kunnen wij uiteraard geen uitspraken doen.”
Tot zover (volledig) het door Group 2000 becommentarieerde gespreksverslag van
Van de Ven. Thans mijn commentaar.

71

Voetnoot D.A.: dat zal het gesprek met Van den Heuvel zijn geweest.
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De antwoorden van Group 2000 geven geen blijk van mededelingen van de door
Van de Ven weergegeven strekking dat het “niet mogelijk” is dat ‘tante Cor’ wordt
“aangezongen”. Sterker nog, een dergelijke mededeling heeft Van de Ven aan de
medewerker van Group 2000 met wie hij heeft gesproken zelfs niet ter bevestiging
voorgelegd. Van de Ven deelde Group 2000 daarentegen mede (ik herhaal): “Gezien
het feit dat wij in een aantal opnames constateren dat het door zangerige spraak,
muziek e.d. mogelijk is om een toon van 425Hz te genereren, welke toon gebruikt
wordt om de tijdmelding van KPN/PTT te starten.” Group 2000 respondeerde
daarop: “De DTI doet niets met Tante Cor. Tot aan een eerder onderhoud over dit
fenomeen, afgelopen november,72 is het destijds gebruikte Tante Cor mechanisme
voor Group 2000 volledig onbekend geweest.”

Bij die stand van zaken acht ik het zeer onwaarschijnlijk dat Group 2000 ten
overstaan van Van de Ven (of Van den Heuvel) uitspraken zou hebben gedaan van
de strekking dat het aanzingen van ‘tante Cor’ “niet mogelijk” is.
De antwoorden van Group 2000 getuigen overigens van terughoudendheid. Group
2000 doet uitsluitend uitspraken over de werking van de door haar geproduceerde
DTI: dat apparaat geeft de (onderschepte) audio van het tapgesprek ongewijzigd
door aan de tapkamer, aldus Group 2000 bij herhaling.

Ik heb het citaat van Van de Ven (uit zijn rapport van 23 december 2014) over de
(vermeende) onmogelijkheid van het ‘aanzingen van tante Cor’ bij brief van 31
augustus 2016 niettemin nog eens uitdrukkelijk voorgehouden aan Group 2000 en
daarop gevraagd:
“Heeft u of hebben één of meer medewerkers van uw onderneming bij
gelegenheid van de bezoeken van Van den Heuvel, resp. van Van de Ven deze
of een dergelijke mededeling gedaan?”
Group 2000 antwoordde bij brief van 13 september 2016 als volgt:
“Na bestudering van de inhoud en kennisname van de citaten en
geformuleerde vragen (1 t/m 3 pagina 4 en pagina 5), kunnen wij u
mededelen dat Group 2000 Nederland B.V. haar uitspraken zoals per brief
aan u bevestigd d.d. 24 december 2014 in onze brieven met kenmerk (…) en
72

Voetnoot D.A.: Group 2000 refereert hier aan een eerder bezoek binnen het kader van het
herzieningsonderzoek, namelijk het bezoek van Van den Heuvel aan Group 2000.
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(…) herhaald en gestand doet. Voor de inhoud willen wij u verwijzen naar de
correspondentie die reeds in uw bezit is.
De nuance die wij willen aanbrengen, is dat wij uitsluitend uitspraken hebben
gedaan inzake de door Group 2000 Nederland B.V. geleverde producten,
echter niet inzake de omgeving waar deze producten hebben gefunctioneerd
c.q. interoperabel zijn met producten die door derde partijen aan betrokken
instanties zijn geleverd.”
Ik begrijp deze mededeling aldus dat Group 2000 daarmee uitdrukkelijk te kennen
geeft dat zij géén uitspraken heeft gedaan over de (on)mogelijkheid dat ‘tante Cor’
wordt ‘aangezongen’. Het ligt bovendien niet voor de hand dat Group 2000 die
mededeling zou hebben gedaan, juist om de reden dat de DTI is ontworpen om de
audio van het tapgesprek transparant en dus ongewijzigd door te sluizen naar de
tapkamer. Het apparaat ontbeert (de hardware en dus) de functionaliteit om
potentiële ‘aanzingtonen’ eruit te filteren.73 Als die audio onbedoeld een
toondetector in de tapkamer triggert staat de DTI van Group 2000 als ‘transparant
doorgeefluik’ van die audio er dus geheel buiten.

Mijn conclusie luidt dat Van de Ven’s standpunt over de onmogelijkheid van het
‘aanzingen van tante Cor’ niet wordt bevestigd door derden. Sterker nog, Van de
Ven’s andersluidende rapportage d.d. 23 december 2014 is in tegenspraak met

73

Ik citeer Group 2000 uit het commentaar op het conceptgespreksverslag d.d. 10 december 2014
dat Van de Ven aan Group 2000 ter accordering toezond (zie de bijlage bij de additionele brief d.d. 22
december 2014 van Group 2000): “De DTI doet niets met tonen die in de audio aanwezig kunnen zijn:
de DTI kan deze tonen niet eens detecteren omdat daarvoor de hardware ontbreekt.”
Een voorafgaande mededeling van Group 2000 luidt: “De DTI voert ook de voorgeschreven
“challenge/response” controle uit voordat de JTS-burst gestuurd wordt. Dit is om zeker te zijn dat er
verbinding is gelegd met de tapkamer. Behalve de in het JTS protocol beschreven voorgeschreven
interacties kan de DTI niets toevoegen aan het te intercepteren signaal of verwijderen van het te
intercepteren signaal omdat daarvoor de mogelijkheden van de hardware en firmware niet toereikend
zijn.”
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mededelingen van de zijde van Group 2000 zelf.74, 75, 76 Ik kom hierop nog terug in
paragraaf 12.2 van deze conclusie.

74

Bij e-mail van 11 januari 2017 heb ik Van de Ven onder meer de genoemde brief van Group 2000
d.d. 13 september 2016 doen toekomen en Van de Ven in de gelegenheid gesteld daarop te reageren.
Bij e-mail van 6 februari 2017 heeft Van de Ven mij in dit verband meegedeeld:
“Ik zie in de antwoorden van [de directeur] van Group 2000 slechts bevestigd wat ik in mijn verslag
van 23 december vermeldde te hebben gehoord van een medewerker die daar al 15 jaar werkte. (…).
[Ik] zie (…) geen verschil tussen wat ik heb gerapporteerd over mijn gesprek met de medewerker en de
antwoorden van [de directeur van Group 2000].
(…).
Verslag 23 december 2014:
Op mijn vraag of het mogelijk is dat er vanuit het audiosignaal een tijdmelding, de zogenaamde
“Tante Cor”, aangezongen zou kunnen worden ---- was zijn antwoord duidelijk. Dat was volgens
hem niet mogelijk. (De stelling van Bas van den Heuvel was immers dat “Tante Cor” aangezongen
kon worden via de ATR/ISDN2-interface, die in de analoge tapkamer een functie zoals de DTI
had.)
Antwoord van [de directeur] van Group 2000:
De DTI functioneert niet met analoge signalen maar met digitale SS7 en ISDN 30 verbindingen.
De functie van de DTI is samengevat inderdaad om, zoals u dat noemt, de JTS-burst voor het te
intercepteren signaal te plaatsen. De DTI voegt geen andere signalen en/of informatie aan het
te intercepteren signaal toe.
De DTI doet niets met Tante Cor. Tot aan een eerder onderhoud over dit fenomeen, afgelopen
november, is het destijds gebruikte “Tante Cor”-mechanisme voor Group 2000 volledig onbekend
geweest.
(Op mijn schriftelijk herhaalde vraag hoe het 425Hz signaal binnen de DTI wordt behandeld en
hoe met dit signaal als stuursignaal eventueel de tapkamer wordt aangestuurd:) Zoals eerder
aangegeven doet de DTI niets met tonen: het zet de audio die ontvangen wordt ongewijzigd
door.
De DTI is, zoals benoemd, geen analoog systeem, en kan daardoor niet spontaan oscilleren ([de
directeur van Group 2000] bedoelt hier: aanslaan) op 425Hz of welke andere frequentie dan ook.
Over andere systemen in de keten dan de Group2000 DTI’s kunnen wij uiteraard geen uitspraken
doen.”
Dit standpunt van Van de Ven acht ik onjuist. De uitspraken van Van de Ven in zijn rapport van 23
december 2014 over hetgeen hij (van een medewerker) van Group 2000 zegt te hebben vernomen,
worden in werkelijkheid niet bevestigd door de schriftelijke mededelingen van de directeur van Group
2000, noch door het commentaar in Van de Ven’s gespreksverslag d.d. 10 december 2014.
De desbetreffende mededeling van Van de Ven, te weten dat de medewerker van Group 2000 hem
verklaarde dat het “niet mogelijk” is dat ‘tante Cor’ wordt “aangezongen”, is namelijk onverenigbaar
met de mededeling rechtstreeks van Group 2000, namelijk dat “De DTI niet spontaan [kan] oscilleren
op 425Hz of welke andere frequentie dan ook. Over andere systemen in de keten dan de Group2000
DTI’s kunnen wij uiteraard geen uitspraken doen.”
Dat de DTI niet kan ‘triggeren’ (“oscilleren”) op een toon van welke frequentie dan ook en dat de DTI
deze toon uitsluitend transparant kan doorsluizen naar de tapkamer, laat immers onverlet dat
apparatuur in de tapkamer wel degelijk onbedoeld kan reageren op een bepaalde (doorgesluisde)
‘aanzingtoon’. In het bijzonder kan worden gedacht aan de toondetector (in de tapkamer) waarover
Group 2000 uitdrukkelijk geen uitspraken doet en welke detector nou juist is ontworpen om op
bepaalde tonen te reageren.
Ik kom hierop terug in paragraaf 12.2 van deze conclusie.
75 In een respons met voetnoot kom ik terug op enkele onwaarheden die Derksen zonder voorbehoud
heeft overgenomen van Van de Ven, bijvoorbeeld de (vermeende) mededeling van Group 2000 dat
het bedrijf “failliet” zou gaan als de mogelijkheid van het ‘aanzingen van tante Cor’ werkelijk zou
bestaan.
76 Ook Van den Heuvel is bij Group 2000 op bezoek geweest. Voor de goede orde, Group 2000 heeft
dus naar eigen zeggen ook niet aan Van den Heuvel te kennen gegeven dat het ‘aanzingen van tante
Cor’ “niet mogelijk” is. Die vaststelling is van belang omdat Derksen Van den Heuvel ervan beschuldigt
sterk ontlastend bewijsmateriaal te hebben achtergehouden, namelijk de mededeling van Group 2000
dat ‘aanzingen’ “niet mogelijk” is. Van den Heuvel ontkent een dergelijke mededeling van Group 2000
te hebben vernomen, en Group 2000 – naar blijkt – ontkent die mededeling te hebben gedaan. De
beschuldiging van Derksen is op niets anders gestoeld dan op een gelijkluidende beschuldiging in een
brief van de raadsvrouw d.d. 16 december 2014, waarvoor geen enkel bewijs is aangedragen. Ik kom
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Onderzoek

De onderzoekshypothese

Wat is nu precies de onderzoekshypothese? Die omschrijf ik als volgt:
(1).

Een toondetector in de analoge tapkamer is ingesteld op een geluidssignaal
met specifieke kenmerken wat betreft frequentie, duur en amplitude.

(2).

De netwerkoperator verzendt over de verbinding naar de analoge tapkamer
na afloop van het tapgesprek een reeks tonen die de Nederlandse
eindegesprekstonen van het vaste telefoonnet enigszins nabootsen: een
frequentie zwevend rond 425 Hz, en een cadans van ‘0.25 s. on, 0.25 s. off’.

(3).

Onmiddellijk na detectie van de toon waarop de detector is ingesteld, wordt
de registratie van het tapgesprek beëindigd en wordt de ‘tante Cor’-melding
geregistreerd.

(4).

Onbedoeld (door de ontwerpers) kunnen klanken in het stemgeluid van de
sprekers in het verzonden tapgesprek voor de toondetector aanleiding zijn
de tapregistratie te beëindigen en de registratie van ‘tante Cor’ in werking te
stellen.

Op basis van hetgeen in paragraaf 10.1 is besproken over de (gesimuleerde)
eindegesprekstonen en op basis van de vakliteratuur over het ‘talk-down’-effect
die ik hierboven heb opgesomd, is dit een alleszins plausibele hypothese.

De vraag is nog wel: welke geluidssignalen vormen nu precies de stimulus voor de
inwerkingstelling van de registratie van de ‘tante Cor’-melding?
De afstelling van de toondetector luistert klaarblijkelijk nogal nauw. Dat leid ik af
uit het feit dat in veel gevallen niet eerder dan na vijf, zes of meer (nagebootste)
eindegesprekstonen een ‘tante Cor’-melding wordt geregistreerd. In zo’n geval
slaat de detector dus telkens niet aan op de eindegesprekstonen die voorafgaan
aan de toon die als laatste is geregistreerd. Het zijn dus alleen specifieke
geluidssignalen waarop de detector reageert; het betreft in elk geval signalen met
een frequentie van rond de 425 Hz. Mijn omschrijving van het door de toondetector

op deze kwestie nog terug. Zie Derksen, Stand van zaken III, deel II, ‘Van den Heuvels argumenten
waarom aperte anomalieën in de A-1 gesprekken geen anomalieën zijn’ d.d. 25 oktober 2015, p. 10.

846
Onderdeel 10. Audiofenomenen II

Conclusie inzake 11-02065 H

toegepaste detectiecriterium mist echter nog wel enige precisie wat betreft
amplitude, duur en (toch ook) frequentie.

Bij de toepassing van ‘in-band signaling’ in een interceptieomgeving ligt het
instellen van een conservatief detectiecriterium voor de hand. Een vals alarm (zoals
door het ‘talk-down’-effect) is kostbaar, want een gedeelte van het tapgesprek
wordt dan niet meer opgenomen. Om die situatie te ondervangen moet de kans
dat de detector reageert op een ‘onbedoelde’ stimulus worden verkleind. Een
reductie van de kans op een vals alarm gaat weliswaar gepaard met een toename
van de kans dat de detector een ‘beoogde’ stimulus mist, maar dat is minder
bezwaarlijk.77 Echter, de kans dat een in werking gestelde toondetector reageert op
een onbedoelde stimulus is nooit tot nul te reduceren.

Ik zal hieronder eerst trachten te achterhalen door welke toonkenmerken (duur,
frequentie, amplitude) de registratie van ‘tante Cor’ lijkt te worden geactiveerd. Dat
onderzoek kan op twee manieren:
(1).

In de eerste plaats eindigen vrijwel alle tapgesprekken in het analoge
geluidsmateriaal met een reeks (gesimuleerde) eindegesprekstonen. De
laatste eindegesprekstoon van deze reeks heeft onder de hier besproken
hypothese de toondetector getriggerd. Welke kenmerken had die laatste
reguliere eindegesprekstoon en waarin verschilde die van de voorgaande?

(2).

In de tweede plaats valt onderzoek te verrichten (a) aan de gevallen waarin
‘tante Cor’ daadwerkelijk terstond is gevolgd op een ‘uhhh’-klank, en (b) aan
de gevallen waarin ‘tante Cor’ nou juist niet is gevolgd op een ‘uhhh’-klank
afkomstig van een van de gespreksdeelnemers. Welke kenmerken hadden
de tonen in deze ‘uhhh’-klanken en waarin verschillen zij van elkaar?

Voor Baybaşin is het maken van dergelijke ‘uhhh’-klanken geen uitzondering. Hij
doet dat – in het onderzochte geluidsmateriaal – vrij vaak. Baybaşin heeft daarbij
(aan de telefoon) een harde, betrekkelijk hoge stem, waarvan de grondtoon (‘the
fundamental frequency’) zich – volgens Künzel – veelvuldig bevindt binnen een

77

S.J. Bigelow, J.J. Carr & S. Winder, Understanding Telephone Electronics, Boston: Newnes 2001,
p. 230:
“(…). The result is a compromise between the effects of noise overriding true signals and the chance of
talk-off errors.”
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frequentieband van 212 tot 230 Hz.78 Dat betekent dat de eerste boventoon in het
stemgeluid van Baybaşin bij wijze van uitzondering voor mannelijk stemgeluid
herhaaldelijk is gelegen rond een frequentie van 425 Hz. Daar ligt ergens de
(hypothetische) ‘aanzingtoon’ van de ‘tante Cor’-melding.79 In samenhang met het
harde stemgeluid van Baybaşin en het talrijke slaken van ‘uhhh’-klanken, zouden
de amplitudes, de frequenties en de duur van de tonen in het stemgeluid van
Baybaşin wel eens betrekkelijk geschikt kunnen zijn voor ‘talk-down’.

Een waarschuwing. Problematisch is uiteraard dat we bij het meten van frequenties
van

doen

hebben

met

onzekerheidsmarges

die

samenhangen

met

meetonzekerheden en onzekerheden omtrent de mate van versnelling van het
analoge geluidsmateriaal. Er bestaat ‘ergens’ een toonfrequentie die dient als
stimulus voor de toondetector. Dat we niet weten op welke frequentie binnen een
welgekozen marge de stimulus voor de toondetector is gelegen, betekent echter
niet dat we ervan mogen uitgaan dat alle tonen binnen die marge (moeten)
doorgaan voor een stimulus van de toondetector, integendeel. Ik kom daarop meer
uitgebreid terug.

Tapgesprek A-1-4

Ik heb de afloop van tapgesprek A-1-4 andermaal bestudeerd. In dit tapgesprek
kunnen geen eindegesprekstonen worden waargenomen. Precies op het moment

78

Prof. Künzel, in zijn rapport van 12 augustus 2015, p. 5-6, omschrijft de stem van Baybaşin (“Spk
#2”) als volgt:
“In the present case, careful listening reveals that both speakers exhibit voice pitches far higher than
average for male speakers, with Spk #2 speaking extremely high. Measurement of fundamental
frequency using professional software (Wavesurfer) yields values between 150 and 180 Hz for Spk #1,
and 212 – 230 Hz for Spk #2. The latter value is higher than for all 266 (German) adult males, and even
higher than for 42 of 50 females recorded in a normal speaking condition (in Künzel 1987). The fact
that the speaker can nevertheless be identified easily as a male is due to other factors that are not
relevant here. Spk #2 is almost constantly talking very loud and fast, which contributes to a higher
voice. Furthermore, he exhibits a special feature of voice quality, i.e. a variety of hoarseness. For these
reasons, both voices are quite individual, which facilitates their separation, also by a human listener.”
79 Aangezien de bandbreedte van het telefoniekanaal is gelegen tussen 300 en 3400 Hz worden de
grondtonen van het menselijk stemgeluid er (dus) grotendeels uitgefilterd. Wat we over de telefoon
horen is daarmee voornamelijk het geluid van de boventonen van de menselijke stem.
Zie Wikipedia, lemma ‘Voice frequency’: “In telephony, the usable voice frequency band ranges from
approximately 300 Hz to 3400 Hz. (…). The voiced speech of a typical adult male will have a
fundamental frequency from 85 to 180 Hz, and that of a typical adult female from 165 to 255 Hz. Thus,
the fundamental frequency of most speech falls below the bottom of the "voice frequency" band as
defined above. However, enough of the harmonic series will be present for the missing fundamental
to create the impression of hearing the fundamental tone.”
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dat Baybaşin aan het woord is en hij een zangerige ‘uhhh’-klank slaakt, valt een
‘tante Cor’-melding in.

Tapgesprek A-1-4 bevindt zich van origine op moederband 3285, spoor 1, en is
onderschept op tap-lijn X-2. In het onderzochte geluidsmateriaal is het
geluidsmateriaal van het tapgesprek ongeveer 5,7% versneld.80 In gesprek A-1-4
houdt de ‘uhhh’-klank van Baybaşin iets meer dan één seconde aan.
Ongecorrigeerd voor versnelling vangt de ‘uhhh’-klank aan op een hoogte van
458 Hz, waarna de klank snel toeneemt in hoogte naar 490 Hz. Vervolgens begint
de klank meer geleidelijk te dalen. De laatste ongeveer 150 milliseconden daalt de
klank onder 460 Hz en houdt aan met waarden zeer weinig boven 450 Hz.
Gecorrigeerd voor versnelling levert pas die laatste 150 milliseconden
frequentiewaarden op die zeer dicht in de buurt van 425 Hz liggen.

Drie gelijkende gevallen

Ik vond in het analoge geluidsmateriaal van dezelfde moederband drie
tapgesprekken waarin zich exact hetzelfde audiofenomeen voordoet: ‘tante Cor’
valt onmiddellijk in na de registratie van betrekkelijk harde ‘uhhh’-klanken en
zonder dat eindegesprekstonen hoorbaar zijn.
Voor de goede orde: het veroordelende gerechtshof heeft géén van deze drie
tapgesprekken ten laste van Baybaşin voor het bewijs gebruikt, en evenmin heeft
de politie deze drie tapgesprekken in het strafdossier voorgedragen als belastend
materiaal voor Baybaşin. Ook ik lees in de vertalingen van deze drie tapgesprekken
geen aanwijzingen voor activiteiten die het daglicht niet kunnen verdragen.

In het eerste tapgesprek81 wordt de bedoelde ‘uhhh’-klank vermoedelijk niet
geslaakt door Baybaşin, maar door zijn gesprekspartner. De klank houdt
(ongecorrigeerd voor versnelling) 435 milliseconden aan. Aanvankelijk begint de
klank onder de 400 Hz. Voorafgaande aan de laatste 30 milliseconden houdt deze

80

De eerste volledige cyclus van de ‘tante Cor’-melding duurt 9,457 seconden. De tweede volledige
cyclus heeft een duur van 9,465 seconden. Het gemiddelde van die twee bedraagt 9,461 seconden
(afgerond: 9,46 seconden). Dit behelst overeenkomstig mijn opmerkingen in paragraaf 8.3 een
versnelling van 5,7%. Zie ook paragraaf 9.1.
81 Eindigend op 6 november 1997 om 15.30 uur, tap-lijn X-2, moederband 3285, spoor 1. Een volledige
cyclus van de ‘tante Cor’-melding duurt hier 9,589 seconden (versnelling: 4,3%).
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klank met een duur van ongeveer 150 milliseconden aan op een hoogte tussen
443 Hz en 446 Hz. Na correctie voor versnelling is dat tussen 424,8 Hz en 427,7 Hz.

In het tweede tapgesprek82 is voornamelijk de gesprekspartner van Baybaşin aan
het woord. Baybaşin gaapt veel en breekt het gesprek zo nu en dan in met het
uitspreken van enkele woorden. Vlak voor het aanslaan van ‘tante Cor’ maakt
Baybaşin een ‘uhhh’-klank met een duur van (ongecorrigeerd voor versnelling) 300
milliseconden. Daarvan zijn ongeveer 160 milliseconden stabiel op een frequentie
van (gecorrigeerd) ongeveer 420 Hz of zeer weinig daaronder.83

Er zijn in ditzelfde tapgesprek echter ook verscheidene klanken te vinden waarop
de ‘tante Cor’-melding niet wordt geactiveerd. Op 11:04 minuten na aanvang van
het gesprek van in totaal 13 minuten en 20 seconden, slaakt Baybaşin eveneens
een ‘uhhh’-klank van 700 milliseconden, waarin de klank in een vrij hoog tempo
daalt van 465 Hz (gecorrigeerd voor versnelling: 444 Hz) naar 369 Hz (gecorrigeerd:
353 Hz). In een zeer voorzichtige schatting mijnerzijds beweegt de klank binnen 60
milliseconden langs de relevante frequentieband rond (gecorrigeerd voor
versnelling) 425 Hz. Hier slaat ‘tante Cor’ dus niet aan.

In het derde tapgesprek84 maakt Baybaşin precies voorafgaande aan het aanslaan
van ‘tante Cor’ een ‘uhhh’-klank met een duur van 435 milliseconden.
Voorafgaande aan de laatste 600 milliseconden daarvan loopt de klank in 170
milliseconden van 458 Hz (gecorrigeerd voor versnelling: 436 Hz) naar 446 Hz
(gecorrigeerd: 425 Hz).85

82 Eindigend op 6 november 1997 om 17.43 uur, tap-lijn X-2, moederband 3285,

spoor 1. Een volledige
cyclus van de ‘tante Cor’-melding duurt hier 9,555 seconden (versnelling: 4,66%).
83 In haar reactie d.d. 12 juni 1997 (vijfde aanvulling), p. 20, kan de raadsvrouw mijn berekening van
de frequenties in dit tapgesprek niet volgen en zij spreekt zelfs (in voetnoot 50) haar vermoeden uit
dat ik heb verzuimd te corrigeren voor versnelling. Dat is niet het geval. Ik heb andermaal nagemeten
met gebruik van WavePad Sound Editor, en ik houd eraan vast dat tussen 12:50.162 minuut tot
12:50.311 minuut een vrij stabiele klank is geregistreerd met voldoende geluidscomponenten in een
gebied rond 420 Hz (ná correctie voor versnelling).
84 Eindigend op 6 november 1997 om 18.00 uur, tap-lijn X-2, moederband 3285, spoor 1. Een volledige
cyclus van de ‘tante Cor’-melding duurt hier 9,538 seconden (versnelling: 4,84%).
85 In haar reactie d.d. 12 juni 1997 (vijfde aanvulling), p. 21, meldt de raadvrouw: “dat middenin een
woord waarin Baybaşin blijft hangen, de Tante Cor-melding invalt en samen met Baybaşin nog even
doorzingt. (Dat is op zich al onbegrijpelijk).” Die mededeling is simpelweg onjuist. De stemklank van
Baybaşin en de stem van ‘tante Cor’ (die op dat moment het woord “toon” uitspreekt) sluiten exact
op elkaar aan. Van “vermenging” is geen sprake.
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In datzelfde tapgesprek wordt de ‘tante Cor’-melding op drie verschillende
momenten waarop ‘uhhh’-klanken waarneembaar zijn, echter niet geregistreerd:
-

01:30 minuut na aanvang: de gesprekspartner maakt een (zachter) ‘ehhh’geluid waarin klanken rond 425 Hz niet en zeker niet langdurig domineren;

-

03:40 minuut na aanvang: binnen een periode van 110 milliseconden raakt
de (zachtere) ‘ehhh’-klank wel (gecorrigeerd) 425 Hz, maar niet doorlopend
en de klank blijft goeddeels onder (gecorrigeerd) 420 Hz;

-

07:12 minuut na aanvang: ‘ahhh’-klank met een duur van zo’n 500
milliseconden, waarin telkens andere frequenties domineren dan die rond
(gecorrigeerd) 425 Hz.

In grote lijnen en met enige voorzichtigheid rijst op basis van (1) de afloop van
tapgesprek A-1-4, (2) de drie besproken gelijkende gevallen, én (3) de situaties
waarin ‘tante Cor’ nou juist niet inviel, het beeld dat de ‘tante Cor’-melding niet
eerder in werking trad dan bij detectie van een vrij harde klank met een duur van
150 milliseconden en met (voor versnelling gecorrigeerde) frequenties die vrij
stabiel en zeer nabij de oorspronkelijke 425 Hz zijn gelegen.86

De falsificatievoorbeelden van Van de Ven

Voor een toetsing, met inbegrip van pogingen tot falsificatie, moet ook worden
gezocht naar gevallen die voldoen aan de schets van de stimulus in de ‘talk-down’hypothese, waarbij het gevolg (de tijdmelding) echter niet is ingetreden. Ik heb
daarvan hierboven al vier voorbeelden beschreven. ‘Tante Cor’ sloeg telkens niet

86

In het geluidsmateriaal van een andere moederband, namelijk 3281, spoor 2 (tap-lijn X-3), vond ik
overigens (zonder pretentie van volledigheid) nóg twee gelijkende gevallen, waarin de ‘tante Cor’melding werd geregistreerd onmiddellijk op een ‘uhhh’-klank, zulks telkens zonder tussenkomende
eindegesprekstonen, en wel:
(1). in het tapgesprek van 2 november 1997, eindigend om 22.02 uur: een gedeelte van
(ongecorrigeerd) 156 milliseconden van een ‘uhhh’-klank met een duur van 388 milliseconden
loopt door frequenties van 485 Hz en iets erboven; gecorrigeerd zijn dat 175 milliseconden door
432 Hz en iets erboven (duur cyclus ‘tante Cor’: 8,907 seconden);
(2). in het tapgesprek van 3 november 1997, eindigend om 22.35 uur: een gedeelte van
(ongecorrigeerd) 125 milliseconden van een ‘uhhh’-klank met een duur van 198 milliseconden
loopt door frequenties van 489 Hz; gecorrigeerd zijn dat 140 milliseconden door een frequentie
van 437 Hz (duur cyclus ‘tante Cor’: 8,930 seconden).
Met name dat laatste vind ik dan wel weer aan de hoge kant. Voor de goede orde: het gerechtshof
heeft géén van deze twee tapgesprekken ten laste van Baybaşin voor het bewijs gebruikt, en evenmin
heeft de politie deze twee tapgesprekken in het strafdossier voorgedragen als belastend voor
Baybaşin. Ook ik lees in de vertalingen van deze twee tapgesprekken geen aanwijzingen voor
activiteiten die het daglicht niet kunnen verdragen.
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aan op ‘uhhh’-klanken in die gevallen waarin niet langer dan 100 milliseconden,
met voldoende kracht een toon van ongeveer 425 Hz werd geslaakt.

Ook Van de Ven heeft gezocht naar gevallen waarmee de hypothese van Van den
Heuvel kan worden weerlegd. Van de Ven rapporteert drie van dergelijke gevallen
te hebben aangetroffen. Ik heb Van de Ven hierboven reeds volledig geciteerd.87

(1).

Voorbeeld in tapgesprek A-1-5 om 02:33 minuut na aanvang van het
geluidsbestand.

Dit tapgesprek is (anders dan Van de Ven vermeldt) niet 10% maar 11,47%
versneld.88 Op 02:33 minuut (na aanvang van het geluidsbestand) bevindt zich in
dit tapgesprek inderdaad een ‘ehhh’-klank die door Baybaşin wordt geslaakt. De
klank gaat van hoog (ongecorrigeerd 523 Hz) naar laag (ongecorrigeerd 418 Hz), van
hard naar zacht (een verschil van maar liefst 17 dB). De hypothetische ‘aanzingtoon’
(de stimulus) van 425 Hz bedraagt als gevolg van de versnelling in dit
geluidsmateriaal 474 Hz. Indien voor het zoekproces ruime marges van 5 Hz
worden aangehouden (dat is vrij willekeurig), zijn in dit analoge geluidsmateriaal
alleen de tonen met frequenties gelegen tussen 469 Hz en 479 Hz relevant. Die zijn
in dit analoge geluidsmateriaal inderdaad aanwezig, doch gedurende slechts 59
milliseconden.
Dat is te kort. In de door mij gevonden gevallen waarin ‘tante Cor’ wel werd
geactiveerd duurde een potentiële ‘aanzingtoon’ meer dan 150 milliseconden. Het
eerste voorbeeld van Van de Ven falsificeert de hypothese van Van den Heuvel niet.
Dat wordt niet anders indien meer specifiek wordt gezocht naar tonen ter hoogte
van om en nabij 469 Hz, zijnde de frequentie van de eindegesprekstoon na afloop
van het gesprek (zonder correctie voor versnelling). De klank zweeft slechts heel
kort door het frequentiegebied rond 469 Hz (+/- 3 Hz), te weten ongeveer 30
milliseconden.

Er is echter nog een belangrijk principieel bezwaar tegen de falsificatiemethode van
Van de Ven en daarvoor plaatste ik hierboven al een waarschuwing: Van de Ven’s
marges voor de ‘aanzingtoon’ (namelijk alle frequenties gelegen tussen 455 Hz en
489 Hz) zijn onwaarschijnlijk ruim. Onder de ‘talk-down’-hypothese is er ‘ergens’
87
88

Van de Ven, reactie d.d. 8 oktober 2015 op het rapport van Van den Heuvel, p. 12-13.
De volledige cyclus van ‘tante Cor’ duurt in dit tapgesprek 8,971 seconden.
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een ‘aanzingtoon’ die is gelegen binnen die frequentiemarges; dat wil uiteraard niet
zeggen dat in de ‘talk-down’-hypothese alle tonen tussen de door Van de Ven
gekozen (ruime) grenzen in aanmerking zouden (moeten) komen voor het activeren
van de ‘tante Cor’-melding. Die gedachte is evident onjuist.

(2).

Voorbeeld in tapgesprek A-1-4 om 03:09 minuut na aanvang van het
geluidsbestand.

Het tapgesprek A-1-4 is in het onderzochte analoge geluidsmateriaal 5,7%
versneld.89 De hypothetische aanzingtoon ter hoogte van ongeveer 425 Hz
bedraagt door deze versnelling ongeveer 449,2 Hz. Laten we wederom marges
nemen van 5 Hz (en dat is al ruim). Voor hypothetische aanzingtonen komen in dit
geluidsmateriaal dan tonen gelegen tussen 444 Hz en 455 Hz in aanmerking.
Op de door van de Ven aangewezen locatie komen twee ‘uhhh’-klanken in
aanmerking, en ik heb beide onderzocht. De relevante frequentieband wordt
enkele keren, slechts kort bestreken, en veelal niet eens door de dominante
frequentie in het geluid. Het voorbeeld komt dus niet in aanmerking voor falsificatie
van de hypothese van Van den Heuvel. Van de Ven rekent trouwens wederom met
een onwaarschijnlijk ruime “speling” van 15,9 Hz aan beide zijden van de
hypothetische aanzingtoon.

(3). Voorbeeld in tapgesprek A-1-4 om 07:08 minuut na aanvang.
De hypothetische aanzingtoon bedraagt in dit tapgesprek wederom 449,2 Hz, met
door mij gekozen marges van 444 Hz tot 455 Hz.
In dit voorbeeld loopt de ‘uhhh’-klank van Baybaşin van een frequentie van
(ongecorrigeerd) 503 Hz naar (ongecorrigeerd) 443 Hz. Gedurende slechts 70
milliseconden (en dan ben ik zeer toeschietelijk) loopt de klank door de relevante
frequentieband. Het voorbeeld voldoet dus niet aan de falsificatiemaatstaven.

Van de Ven heeft ook in dit derde voorbeeld gekozen voor onwaarschijnlijk ruime
marges waarbinnen hij de aanzingtonen meent te kunnen vinden. Ik kom daarop
terug.

89

De eerste volledige cyclus van de ‘tante Cor’-melding duurt 9,457 seconden, en dat levert een
versnelling van: 5,742%. De tweede volledige cyclus duurt 9,465 seconden, en dat laatste zou dan een
versnelling opleveren van 5,652%. Gemiddeld is dat afgerond 5,7% versnelling.
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Een falsificatievoorbeeld volgens Derksen

Niet alleen Van de Ven, ook Derksen heeft gezocht naar een geval dat de hypothese
van Van den Heuvel falsificeert. Hij heeft die naar zijn zeggen gevonden in het
geluidsmateriaal van tapgesprek A-1-4, op 7:20.879 minuut, dus op een tijdstip dat
twaalf seconden ná het derde falsificatievoorbeeld van Van de Ven is gelegen.
Volgens Derksen doorloopt het stemgeluid van Baybaşin voor de duur van 205
milliseconden frequenties van 467,9 Hz en 442,0 Hz, en dat ligt binnen de door hem
gekozen marge van +/- 15,9 Hz rond 451 Hz.90 “Tante Cor werd door dit gezang niet
verleid”, aldus Derksen.

Een fundamenteel gebrek in de redenering van Van de Ven en Derksen

Gelijk bij Van de Ven rijst de vraag op welke gronden Derksen heeft gekozen voor
die onwaarschijnlijk ruime marge van +/- 15,9 Hz (in totaal bijna 32 Hz) rond een
centrale frequentie van 451 Hz.91 Hierboven betoogde ik reeds het volgende: dat
we niet weten op welke frequentie binnen een welgekozen marge de stimulus voor
de toondetector is gelegen, betekent niet dat we ervan mogen uitgaan dat alle
tonen binnen die marge (moeten) doorgaan voor een stimulus van de
toondetector. Wat legitimeert Derksen een uiterst liberaal detectiecriterium te
veronderstellen?
Anders dan Van de Ven, maakt Derksen wél kenbaar op welke gronden hij deze
ruime marge van bijna 32 Hz rond een centrumfrequentie van – in dit geval – 451 Hz
in aanmerking neemt. Hij heeft dit overgenomen van Van den Heuvel, althans zo
moet ik Derksen begrijpen. Derksen haalt namelijk Van den Heuvel aan, en die
schreef (onderstreping mijnerzijds):

90

Zie Derksen, Stand van zaken III, deel II, ‘Van den Heuvels argumenten waarom aperte anomalieën
in de A-1 gesprekken geen anomalieën zijn’ d.d. 25 oktober 2015, p. 11-12.
91 De berekening van de centrumwaarde van 451 Hz laat ik – buiten deze voetnoot – onbesproken. De
achterliggende gedachte voor de berekening is op zichzelf wel duidelijk: de frequentie van de
authentieke hypothetische aanzingtoon van 425 Hz moet worden verhoogd met de aangenomen
versnelling van 5,77%. Die centrumwaarde van 451 Hz heeft Derksen overgenomen van Van de Ven.
Niettemin vermeld ik dat mijn berekening anders luidt: het geluidsmateriaal van tapgesprek A-1-4 is
volgens de twee voltooide cycli van de ‘tante Cor’-meldingen aan het einde ervan (conform de in
paragraaf 8.3 uiteengezette rekenmethode) versneld met 5,697% en dus niet 5,77%. Doch indien toch
wordt gerekend met 5,77% kom ik uit op 449,5 Hz en niet op de door Derksen tot uitgangspunt
genomen 451 Hz. Trouwens ook niet als in aanmerking wordt genomen dat Derksen & Grünwald een
andere rekenmaat hanteren (zie paragraaf 8.3).
Voor de redenering maakt het verder niet uit. Het gaat mij in de hoofdtekst om de onbegrijpelijk ruime
marge van +/- 15,9 Hz, in totaal bijna 32 Hz.
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“Het mediation device stuurde de standaard JTS-stream bestaande uit de JTSburst, gevolgd door de CALL CONTENT en sloot af met een stop-opname
signaal (LI-STOP) in de vorm van een zwevend toonsignaal van 425 Hz
+/- 15 Hz 0.25 seconde on-off. Dit signaal lijkt op de gebruikelijke
Nederlandse CONGESTION TONE (425 Hz 0.25 sec on-off).”92
Van den Heuvel beschrijft in deze passage dus het ‘LI-stop’-signaal als een toon met
een frequentie die ‘zweeft’ (moduleert) tussen 425 Hz +/- 15 Hz. Rekening houdend
met de versnelling van het analoge geluidsmateriaal dient vervolgens een speling
van +/- 15,9 Hz te worden aangehouden, aldus begrijp ik Derksen (en begrijp ik
thans ook Van de Ven).
Hiermee is een stilzwijgende veronderstelling van Derksen en Van de Ven
blootgelegd, die m.i. onjuist is, en in elk geval niet vanzelfsprekend is. Van de Ven
en Derksen negeren het verschil tussen (1) het signaal (de stimulus), en (2) het
detectiecriterium voor het signaal.
Van den Heuvel beschreef in het citaat de (door hem waargenomen) kenmerken
van het signaal dat in het systeemontwerp als stimulus voor de toondetector moet
dienen; Van den Heuvel beschreef echter niet de instelling van de toondetector.
Anders dan Van de Ven en Derksen stilzwijgend veronderstellen hoeven (1) en (2)
niet aan elkaar gelijk te zijn. Een eenvoudig tegenvoorbeeld: als je er zeker van wil
zijn dat je wordt gehoord, ga je niet fluisteren op de detectiegrens, maar ga je luider
spreken.
Uit één exemplaar van signaal (de stimulus) kan niet ad hoc exact het toegepaste
detectiecriterium worden afgeleid. Dat kan alleen door te vergelijken: onder welke
condities reageerde de detector wel en onder welke condities reageerde de
detector niet op de stimulus? En dat is precies wat ik hierboven heb getracht te
achterhalen.

De pogingen van Van de Ven en Derksen tot falsificatie van de ‘talk-down’hypothese gaan dus gebukt onder een fundamenteel gebrek. De stilzwijgende
veronderstelling dat alle tonen binnen marges van 32 Hz (voor A-1-4) en 34 Hz (voor
A-1-5) kunnen doorgaan voor stimuli van de toondetector miskent de systematiek
van toondetectie. Voortbordurend op de visie van Van de Ven en Derksen zou in

92

Van den Heuvel, achtergrondrapport, hoofdstuk 10, p. 30 (halverwege).
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het geluidsmateriaal van alle tapgesprekken de allereerste eindegesprekstoon
reeds de toondetector moeten ‘triggeren’. In werkelijkheid doet zich dat in het
onderzochte geluidsmateriaal slechts zelden voor. Tapgesprek A-1-5, waarin de
eerste eindegesprekstoon reeds wordt afgebroken door een ‘tante Cor’-melding,
vormt een hieronder nog te bespreken uitzondering.

Ik concludeer dat de vermeende falsificatievoorbeelden van Van de Ven en Derksen
géén weerlegging vormen van de ‘talk-down’-hypothese van Van den Heuvel.

Falsificatie in A-3-18?

Ik heb zelf nog enkele opvallende ‘uhhh’-klanken in tapgesprek A-3-18 onderzocht.
Met een versnelling van 11,59% bevindt de hypothetische aanzingtoon van 425 Hz
zich als gevolg van de versnelling van dit analoge geluidsmateriaal ergens tussen
(ongeveer) 469 Hz en 480 Hz.93
Problematisch is dat de frequenties van twee van de drie eindegesprekstonen aan
het einde van dit tapgesprek niet binnen dit frequentiebereik vallen. Van de eerste
eindegesprekstoon meet ik (ongecorrigeerd voor versnelling) een frequentie van
474 Hz, van de tweede 468 Hz, en de derde 465/468 Hz. De frequenties lopen dus
omlaag, en pas de derde (en laatste) eindegesprekstoon ‘triggert’ de tijdmelding
dus op, of zelfs iets onder een frequentie van 468 Hz.
Indachtig deze bevindingen loop ik de door mij gevonden ‘uhhh’-klanken langs in
het licht van deze twee clusters van hypothetische aanzingtonen.
-

Op 03:49 minuut bevindt zich een klank die meer dan een seconde aanhoudt,
maar die zich onder de relevante frequentieband beweegt (maximaal
464 Hz).

-

Op 04:52 minuut wederom een ‘uhhh’-klank van Baybaşin. De klank loopt
van een frequentie van 509 Hz naar een frequentie van 393 Hz. Deze toon
loopt 110 milliseconden door de relevante band tussen 469 Hz en 480 Hz.
Ook bij iets lagergelegen marges (rond een frequentie van 468 Hz) blijft deze
klank te kort hangen.

93

De versnelling is overeenkomstig mijn opmerkingen in paragraaf 8.3 berekend op basis van de
voltooide cyclus van de ‘tante Cor’-melding. De duur daarvan bedraagt 8,961 seconden.
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-

Zeer kort daarna, op 04:54 minuut, weer een langere ‘uhhh’-klank, maar die
loopt slechts kort, minder dan 50 milliseconden, door de relevante
frequentieband.

-

Rond 04:59 en 05:00 minuut weer twee ‘uhhh’-klanken, die de relevante
frequentiebanden echter niet doorkruisen.

-

Rond 05:26 minuut bevindt zich een ‘uhhh’-klank die gedurende ruim 600
milliseconden tussen 484 Hz en 474 Hz aanhoudt (maar er niet onder zakt).

Deze laatste lange ‘uhhh’-klank bevindt zich dus voor langere duur gedeeltelijk in
de eerstgenoemde relevante frequentieband (van 469 tot 480 Hz). Had ‘tante Cor’
hier bij het gelijk van Van den Heuvel moeten aanslaan? Die vraag kan ik niet
onomwonden bevestigend beantwoorden. Bij een meting aan de eindegesprekstonen in dit (versnelde) analoge geluidsmateriaal blijkt zoals gezegd de frequentie
van de laatste eindegesprekstoon 468 Hz of zelfs iets minder te bedragen. Pas
daarop sloeg de registratie van de PTT-tijdmelding aan. Een toon van die frequentie
komt echter niet voor in de als laatste besproken ‘uhhh’-klank. Ook deze klank
vormt daarmee geen weerlegging van de ‘talk-down’-hypothese.

Tapgesprek A-1-5

Ten slotte nog tapgesprek A-1-5. Aan het einde daarvan bevindt zich één
eindegesprekstoon met een duur van 154 milliseconden.94 Na correctie voor
versnelling bedraagt de duur van deze ene eindegesprekstoon (afgerond) 172
milliseconden.95 Dat is dus korter dan de tijdsduur die voor (gesimuleerde)
eindegesprekstonen wordt verwacht, namelijk 250 milliseconden per stuk. Onder
de ‘talk-down’-hypothese valt het een en ander juist goed te verklaren: de relatief
korte eindegesprekstoon en de opvolging ervan door een ‘tante Cor’-melding kan
worden waargenomen doordat de eindegesprekstoon reeds na 172 milliseconden
de stimulus vormde voor de inwerkingstelling van de registratie van zo’n ‘tante
Cor’-melding. De duur van de eindegesprekstoon, te weten 172 milliseconden, past

94

Derksen vond een tijdsduur van 153 milliseconden. Dat is geen noemenswaardig verschil met mijn
meetwaarde.
95 De volledige cyclus van de tijdmelding bedraagt 8,971 seconden. Conform mijn opmerkingen in
paragraaf 8.3 is de mate van versnelling 11,47%.
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dus goed in die lezing. Het einde van tapgesprek A-1-5 is daarmee geen falsificatie
van de ‘talk-down’-hypothese.96

Evaluatie van de onderzoeken

Tapgesprek A-1-4 vormde de opmaat voor een (vermeende) aanwijzing van
manipulatie: het ‘onverklaarbare’ aanslaan van de ‘tante Cor’ precies op het
moment dat Baybaşin een vreemde kreet slaakt of lijkt te slaken, en dit zonder dat
de gebruikelijke eindegesprekstonen hoorbaar zijn.

Van den Heuvel heeft betoogd dat het einde van tapgesprek A-1-4 exemplarisch is
voor ‘het aanzingen van tante Cor’. Normaliter wordt in het analoge
geluidsmateriaal de registratie van de ‘tante Cor’-melding geactiveerd door de
simulatie van eindegesprekstonen die van de zijde van de netwerkoperator worden
verzonden naar de analoge tapkamer zodra de tapregistratie moet worden
beëindigd en voorzien van de tijdstempel van ‘tante Cor’. Indien een toondetector
in de analoge tapkamer een eindegesprekstoon van de juiste frequentie, juiste
stabiele amplitude en gedurende de ingestelde detectietijd ontwaart, wordt de
registratie van het tapgesprek beëindigd en de registratie van de ‘tante Cor’melding in werking gesteld. Bepaalde klanken in het stemgeluid van een van de
sprekers kan onbedoeld echter hetzelfde effect bewerkstelligen. Dat heet ‘talkdown’, aldus Van den Heuvel.

Van de Ven houdt vol dat zoiets onmogelijk is.

In de vakliteratuur vond ik in ruime mate steun voor het standpunt van Van den
Heuvel. Ook Van Dreunen springt hem bij met ervaringen uit de praktijk. Van de
Ven daarentegen ontbeert de steun van derden die van deze materie op de hoogte
zijn. Sterker nog, de mededelingen die Van de Ven in zijn rapport van 23 december
2014 van Group 2000 zegt te hebben vernomen, worden bij navraag door Group

96

In het geluidsmateriaal van moederband 3281, spoor 1, op 1:02 uur, vond ik trouwens eenzelfde
korte alleenstaande eindegesprekstoon, en wel met een duur van 158 milliseconden en met een
frequentie van (ongecorrigeerd) 457 Hz. Tapgesprek A-1-5 is dus wat dit betreft niet uniek.
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2000 niet onderschreven. Group 2000 heeft laten weten geen mededelingen over
de onmogelijkheid van het ‘aanzingen van tante Cor’ te hebben gedaan.

Bij onderzoek aan het analoge geluidsmateriaal van dezelfde moederband als
waarop tapgesprek A-1-4 is vastgelegd, vond ik nog drie gevallen waarin zich exact
hetzelfde heeft voorgedaan als in dat tapgesprek. Dat betreft drie m.i. onverdachte
tapgesprekken. In het geluidsmateriaal van een andere moederband vond ik nóg
twee van dergelijke gevallen. Precies na een ‘uhhh’-klank met specifieke
kenmerken valt de ‘tante Cor’-melding abrupt in, telkens zonder dat tussentijds
eindegesprekstonen hoorbaar zijn. In de telkenmale nauw aansluitende
chronologie zie ik een sterke aanwijzing voor een causaal verband tussen het een
en het ander. Het verschijnsel wordt in elk geval onder de ‘talk-down’-hypothese
goed begrepen.
Het zoeken naar weerleggingen wordt bemoeilijkt doordat op basis van de vier
gevallen van ‘aanzingen van tante Cor’ in het geluidsmateriaal van moederband
3285, spoor 1 niet exact kan worden bepaald welke stimulus de toondetector
triggerde. Ook bij toepassing van eindegesprekstonen luistert de activatie van de
‘tante Cor’-melding namelijk nauw; in veel gevallen gaan er vijf of meer
eindegesprekstonen voorbij voordat de ‘tante Cor’-melding wordt geregistreerd. Er
is dus geen grond om bij een poging tot falsificatie de ruime frequentiemarges te
kiezen waarvan Van de Ven zich in zijn voorbeelden bedient, namelijk een speling
van méér dan 30 Hz rond de hypothetische ‘aanzingtoon’. Niet alle tonen binnen
die marges stellen de registratie van ‘tante Cor’ in werking; dat doen specifieke
tonen, al weten we niet exact welke.
Indien en voor zover Van de Ven en Derksen zich voor wat betreft de
rechtvaardiging van die ruime marges van méér dan 30 Hz menen te kunnen
beroepen op Van den Heuvel, gaat hun argumentatie gebukt onder een ernstig
misverstand.

Aldus beschouwd heb ik geen doeltreffende falsificaties aangetroffen. Ook op het
laatste door mij besproken geval, in A-3-18, valt veel af te dingen. Ik vind dat geval
zeker niet opwegen tegen de nieuwgevonden gevallen van ‘aanzingen van tante
Cor’, die harmoniëren met het einde van tapgesprek A-1-4 en die corresponderen
met het verklarend mechanisme waarin de rapportage van Van den Heuvel
voorziet.
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Kortom, voor het einde van tapgesprek A-1-4 is wel degelijk een onschuldige,
technische verklaring te vinden: ‘tante Cor’ wordt inderdaad (in de woorden van
Van den Heuvel) “aangezongen”.

Naschrift: het vijfde aanvullend herzieningsverzoek

Ik citeer de raadsvrouw:
“Op 11 februari 2017 werd mij een onderzoeksresultaat van de hand van de
AG toegezonden waarin wederom aansluiting wordt gezocht bij de door Van
den Heuvel geponeerde theorie dat de PTT-tijdmelding in de analoge
tapkamer zou kunnen worden ‘aangezongen’ door specifieke toonhoogten
van stemmen of achtergrondgeluiden op de telefoonlijn. De AG wijzigt de
criteria voor dit zwevende stop-opname signaal van 425 Hz +/-15 Hz
gedurende 100 msec in een stop-opnamesignaal van 425 Hz +/-5 Hz
gedurende 150 msec en concludeert dat de hypothese van Van den Heuvel
met toepassing van de aangepaste criteria wel met de feiten lijkt te stroken.
Tevens concludeert de AG op grond van de nieuw aangepaste criteria dat mijn
eerdere feitelijke weerleggingen van de hypothese van Van den Heuvel niet
meer opgaan.
De door de AG toegepaste ad hoc, en immuniserende noodgreep vormt op
zich reeds een aanwijzing voor de uiterst wankele basis van de door Van den
Heuvel geïntroduceerde en door geen enkele andere (ervarings)deskundige
onderschreven hypothese. Maar nadere metingen aan het uit de analoge
tapkamer verkregen materiaal laten bovendien zien dat ook de nieuwe
hypothese, ondanks de door de AG aan de feiten aangepaste criteria nog
steeds keihard door de feiten wordt weerlegd.”97
In haar reactie d.d. 12 juni 2017 op mijn onderzoeksverslagen levert de raadsvrouw
aldus kritiek op de “noodgreep” waarmee ik de hypothese van Van den Heuvel “ad
hoc en immuniserend” zou aanpassen.
Hiermee miskent de raadsvrouw (evenals Van de Ven en Derksen) dat Van den
Heuvel géén beschrijving heeft gegeven van het detectiecriterium waarop de
toondetector is ingesteld. Op onjuiste gronden veronderstelt de raadsvrouw dat
Van den Heuvel’s beschrijving van de klanken waarop de toondetector reageerde
(i.e. de stimulus) identiek is aan het detectiecriterium.
97

Vijfde aanvullend herzieningsverzoek d.d. 12 juni 1997, p. 18-28. Citaat afkomstig van p. 19.

860
Onderdeel 10. Audiofenomenen II

Conclusie inzake 11-02065 H

Waartoe strekte mijn onderzoek dan wél? Middels het vergelijken van gevallen
waarin ‘tante Cor’ al dan niet in werking trad, heb ik gezocht naar de
detectiegrenzen van de toondetector. Op basis daarvan heb ik slechts een
werkhypothese opgesteld, te weten het (voorzichtige) ‘beeld’ dat de registratie van
‘tante Cor’ niet eerder in werking trad dan na de detectie van een vrij harde klank
met een duur van 150 milliseconden en met frequenties die vrij stabiel en nabij de
oorspronkelijke 425 Hz zijn gelegen. Het kan zijn dat ik die werkhypothese moet
corrigeren, maar mijn herhaalde metingen geven mij daarvoor geen aanleiding.98
Geen enkele (nieuwe) meting van de raadsvrouw dwingt daartoe.
De door de raadsvrouw geclaimde falsificaties van de hypothese van Van den
Heuvel zijn alleen al kwestieus vanwege de onvermijdelijke onzekerheden
waarmee metingen gepaard gaan. Die meetonzekerheden cumuleren met
onzekerheden over de exacte mate van versnelling van het analoge
geluidsmateriaal. Binnen geluidsmateriaal voor korte duur kunnen reeds kleine
verschillen optreden.
Daar komt nog eens bij dat de raadsvrouw de wiskunde die schuilgaat achter het
corrigeren voor versnellingen niet (steeds) correct toepast, en reeds daardoor tot
andere resultaten komt.99, 100
Ten slotte negeert de raadsvrouw de enkele omstandigheid dat ik in het
geluidsmateriaal maar liefst zes gevallen heb aangetroffen waarin de registratie van
de ‘tante Cor’-melding onmiddellijk invalt in een ‘uhh’-klank van een van de
gespreksdeelnemers.101

Daarvan

betreffen

vijf

gevallen

onverdachte

tapgesprekken.102 Deze meermalen waargenomen chronologie vormt een sterke

98

Ik heb in enkele voetnoten hierboven reeds melding gemaakt van mijn commentaar op
meetresultaten van de raadsvrouw, maar dergelijk commentaar dreigt snel te verzanden in een
welles-nietesdiscussie.
99 Zie over dit onderwerp de voetnoten in paragraaf 8.3, ‘Een rekenmaat voor versnelling’. Bij het
berekenen van de oorspronkelijke frequentie (𝑓0 ) op basis van de waargenomen frequentie (𝑓1 ), de
oorspronkelijke tijdsduur (𝑡0 ) en de waargenomen tijdsduur (𝑡1 ) geldt – ongeacht de wijze waarop
‘versnelling’ wordt gedefinieerd – de volgende gelijkheid:
𝑡1
𝑓0 =
𝑥 𝑓1
𝑡0
100 Debet daaraan is (onder meer) dat x% van de oorspronkelijke frequentie een ander getal is dan x%
van de waargenomen (gemeten) frequentie (zolang die twee frequenties niet aan elkaar gelijk zijn).
101 Dat in één van de vijf referentiegesprekken Baybaşin en ‘tante Cor’, in de woorden van de
raadsvrouw: “samenzingen” (p. 21) is overigens onjuist. Baybaşin en ‘tante Cor’, die op dat moment
het woord “toon” uitspreekt, volgen elkaar exact op.
102 Zes gevallen, te weten tapgesprek A-1-4, de drie aan de raadsvrouw toegezonden
referentiegesprekken, en de twee tapgesprekken van moederband 3281, spoor 2. De laatste vijf
betreffen telkens onverdachte tapgesprekken.
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aanwijzing voor het bestaan van een oorzakelijk verband tussen de detectie van de
‘uhh’-klank en de (invallende) registratie van de tijdmelding. De juistheid van deze
hypothese van Van den Heuvel vindt bovendien bevestiging in de vakliteratuur.

Resterende afkappingen in het analoge geluidsmateriaal

Peller heeft in zijn tCEAS-onderzoeksrapport melding gemaakt van de volgende
kritische vraag die hem ertoe bracht de gesprekseinden van de door hem
onderzochte A-1-gesprekken als “unreliable” aan te merken.
“Why were some of the calls (more than one!) cut in the middle of a sentence
or a word?”103
Bij deze vraag heeft Peller niet alleen het oog op het hierboven besproken
tapgesprek A-1-4, maar ook op tapgesprek A-1-3, tapgesprek A-1-5 én het eerste
referentiegesprek.104

In

deze

drie

laatste

tapgesprekken

zijn

de

eindegesprekstonen en de PTT-tijdmelding (‘tante Cor’) ‘gewoon’ aanwezig. Het
was Peller hier enkel te doen om het abrupte einde van het onderschepte gesprek
zelf.
Dát deze tapgesprekken ontijdig werden afgebroken is overigens lang niet zeker. Ze
zijn gevoerd in een taal die Peller en ik niet beheersen. De tapgesprekken lijken
(inderdaad) niet te eindigen in de beleefdheden waarmee een normaal
telefoongesprek pleegt te worden afgesloten. Aan de andere kant heb ik de indruk
dat Baybaşin zijn tapgesprekken wel vaker vrij abrupt afsluit.

Laten we omwille van de discussie aannemen dat de registratie van deze
tapgesprekken eerder is geëindigd dan het onderschepte gesprek zelf. Is dat een
teken van manipulatie?

Eerst beschouw ik de waarnemingen van Peller onder de hypothese van
authenticiteit. Aangezien de tapregistratie is voorzien van eindegesprekstonen en

103

S. Peller, Recordings Examination Report, September-October 2009, p. 8.
S. Peller, Recordings Examination Report, September-October 2009, p. 17 (A-1-3), p. 28 (A-1-5), en
p. 30 (het eerste referentiegesprek, namelijk het tapgesprek dat eindigt op 5 november 1997 om
20.45 uur).
104
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van de tijdstempel van ‘tante Cor’, heeft het er veel van weg dat de veronderstelde
afkapping van het tapgesprek niet is gelegen in de (analoge) tapkamer; het lijkt er
meer op dat de apparatuur van de netwerkoperator voortijdig de audio van het
tapgesprek heeft afgebroken en eindegesprekstonen heeft ingezonden. Dit
audiofenomeen zou in dat geval – onder de hypothese van authenticiteit –
simpelweg een technisch falen betreffen. Is dat dermate onwaarschijnlijk dat deze
mogelijkheid terzijde moet worden geschoven ten gunste van de hypothese van
manipulatie? Moeten we aannemen dat we onder alle omstandigheden van doen
hebben met perfect werkende elektronica? Ik heb in dit herzieningsonderzoek geen
vergelijkend warenonderzoek verricht, maar ik zou die laatste vraag zeker niet
zonder voorbehoud positief willen beantwoorden. In het interceptiesysteem van
eind jaren negentig ging beslist zo nu en dan iets mis. Dat een referentiegesprek op
gelijke wijze als de (verdachte) tapgesprekken A-1-3 en A-1-5 abrupt lijkt te
eindigen geeft steun aan deze opvatting.

Nu de hypothese van manipulatie. Er wordt een patroon zichtbaar: alles waarvoor
de verdediging geen technische verklaring heeft vormt een teken van manipulatie;
alles laat zich immers verklaren door – slordig – ‘knippen en plakken’. Van de Ven
blijkt telkens bereid dat te onderschrijven, en dit zonder dat een schets wordt
gegeven van een plausibele methode van manipulatie waarvan de anomalie een
vingerafdruk is. Ik vind dat een bezwaarlijke werkwijze. Ik kom daarop terug.

Indien de hier besproken tapgesprekken A-1-3 en A-1-5 voortijdig zijn afgebroken,
weet ik niet wat daarvan de precieze technische oorzaak is. Niettemin acht ik het
abrupte einde geen aanwijzing voor manipulatie omdat ook een referentiegesprek
op gelijke wijze eindigt. De veronderstelling dat het interceptiesysteem van eind
jaren negentig nooit enige manco’s vertoonde mist bovendien feitelijke grondslag.

Tegenwerpingen

Enkele tegenwerpingen passeren de revue. In de bespreking hiervan ligt zo nu en
dan een element van herhaling besloten. Tegenwerpingen worden cursief
weergegeven, ongeacht of het citaten betreft, maar citaten worden wél omvat
door aanhalingstekens. De respons is telkens mijnerzijds.
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De raadsvrouw:
“Er zijn meerdere opties. Zo kan de PTT-tijdmelding indertijd functioneel zijn
aangestuurd door het na een gesprek wegvallen van de verbinding en
daarmee de netspanning. Van den Heuvel heeft, zoals hierboven
aangegeven, in zijn eindrapport een tweede mogelijke verklaring gegeven: de
waargenomen Nederlandse eindgesprekstoon 425 Hz met cadans 0,25 sec on
0,25 sec off was het aansturingssignaal waarmee Tante Cor werd
ingeschakeld. Beide opties zijn niet met bronnen onderbouwd, maar lijken
niet uitgesloten.
Beide opties verklaren echter niet waarom Tante Cor in gesprek A-1-4
aanslaat zonder dat het gesprek beëindigd en de verbinding verbroken is Baybaşin hangt nog in een langgerekte ‘oooooh ’-klank - en er nog geen al of
niet in het interceptiesysteem zelf opgewekte eindegesprekstoon heeft
geklonken. Het aanslaan van de PTT-melding van Tante Cor is daarmee de
zoveelste aanwijzing van manipulatie van gesprek A-1-4.”105
Respons. Het aanslaan van PTT-tijdmelding ‘tante Cor’ kan technisch worden
verklaard door een fenomeen dat in de vakliteratuur over informatie- en
communicatietechnologie ruimschoots is beschreven: ‘talk-down’ c.q. ‘talk-off’.
Van Dreunen heeft het naar zijn zeggen in de praktijk ondervonden.

De raadsvrouw:
“De stelling van Van den Heuvel dat een door Baybaşins stem 100
milliseconden aangehouden toonhoogte van 425 Hz +/- 15 Hz Tante Cor
prikkelt tot een tijdmelding, is met deze meetuitkomsten van Van de Ven en
Derksen ook feitelijk weersproken. In hetzelfde A-1-4 gesprek en het daarop
volgende A-1-5 gesprek is minstens vier maal eenzelfde toonhoogte
waarneembaar die alle keren meer dan 200 msec aanhoudt. Geen van de
keren is het gesprek afgebroken door het aanslaan van de PTT-tijdmelding
van Tante Cor. Hiermee is de stelling van Van den Heuvel ook door de feiten
zelf weerlegd.
Het aanslaan van de tijdmelding Tante Cor zonder een eindegesprekstoon na
afbreking van het gesprek, blijft daarmee een onverklaarbare
onregelmatigheid. Niet alleen ondersteunt Van den Heuvel zijn poging deze
anomalie te verklaren met geen enkel argument, er zijn ook nog eens harde
weerleggingen van zijn verhaal. Praktijkdeskundigen, waaronder degenen
105

Tweede aanvulling herzieningsverzoek d.d. 1 februari 2016, p. 86.
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die het interface hebben gebouwd, weten niets van het aanzingen, ze achten
dat onmogelijk. Daarnaast is door de metingen van Van de Ven en Derksen
het verhaal empirisch weerlegd: het zogenaamde ‘aanzingen’ komt
veelvuldig voor en Tante Cor slaat toch niet aan.
Het abrupte afsluiten van A-1-4 met het direct aanslaan van Tante Cor na een
onverklaarbaar lange ‘ooooooh’-klank waarin Baybaşin lijkt te blijven
hangen, blijft daarmee een aperte indicatie van manipulatie.”106
Respons. De drie (of vier, het ligt eraan hoe je telt) voorbeelden waarmee Van de
Ven de ‘talk-down’-hypothese van Van den Heuvel meent te hebben weerlegd,
treffen geen doel. Van de Ven veronderstelt dat alle frequenties binnen een marge
van 15,9 Hz boven en 15,9 Hz onder een centrumfrequentie van (na correctie voor
versnelling) 425 Hz moeten worden beschouwd als potentiële ‘aanzingtonen’. Die
veronderstelling zou een onwaarschijnlijk liberaal detectiecriterium hebben
opgeleverd, als gevolg waarvan vele tapgesprekken onbedoeld voortijdig zouden
zijn beëindigd. In werkelijkheid was de toondetector veel specifieker afgesteld: in
veel gevallen valt de ‘tante Cor’-melding niet eerder in dan na vijf of meer
eindegesprekstonen.

Derksen & Grünwald:
“Omdat die eindegesprektoon er niet is, is het een raadsel dat Tante Cor wel
“aanslaat” en de tijd aangeeft. Een voorstel uit de onderzoekslijn 3, van Van
der Heuvel, is dat de gesprekspartners de juiste hoogte treffen van de
congestion tone en zo tante Cor “aanzingen”. Dit idee wordt verder door hem
en zijn staf niet uitgewerkt en er wordt ook geen bewijs materiaal voor
aangedragen. Het is puur ad hoc en door de geraadpleegde technische
deskundigen onmogelijk geacht.
Er zijn trouwens andere redenen waarom de hypothese van aanzingen niet
serieus hoeft te worden genomen:
Ten eerste, de langgerekte Oe-oe-oe [Die-die-die] heeft allerlei toonhoogten:
398 Hz, 409Hz, 419 Hz, 441 Hz, 446 Hz, 452 Hz, 436 Hz, 452 Hz, 436 Hz, 452
Hz, 436 Hz, en slechts de laatste 0,040 sec is de frequentie tussen de 419 Hz
tot 425 Hz. (43:20.636 tot 43:40.677).
Ten tweede, ook als de toonhoogte goed geweest zou zijn (quod non), dan
heeft die toon nog steeds geen juiste cadans.

106

Tweede aanvulling herzieningsverzoek d.d. 1 februari 2016, p. 91.
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Ten derde, als praktisch punt, als aanzingen zou werken, zouden — zo
vertelde me een rechercheur — criminelen daar al lang gebruik van gemaakt
hebben, en zou de politie dat al lang gemerkt hebben
En ten slotte ter informatie: er wordt niet, zoals Van den Heuvel geheel
vrijblijvend heeft geopperd, in een moskee gezongen. Baybaşin spreekt het
Turkse woordje Die-ie-ie uit, zo vertelde mij mr. Tugba Çelik, native speaker,
en blijft onverklaarbaar lang hangen in de ooooh---klank.
De idee van het aanzingen vormt de zoveelste weerlegde suggesties van de
heer Van den Heuvel.”107
Respons. Dat Van de Ven over ‘het aanzingen van tante Cor’ deskundigen heeft
geraadpleegd is een dubieuze mededeling van de zijde van Derksen & Grünwald.
De inhoud van het rapport van 23 december 2014 van Van de Ven bleek (al eerder)
onverenigbaar met mededelingen van Rohde & Schwarz en van Eygendaal. Het is
raadselachtig wat de basis is van het onbegrensde vertrouwen van Derksen &
Grünwald in het rapport van Van de Ven, aangezien zij bekend kunnen zijn met
andersluidende mededelingen van Rohde & Schwarz, Eygendaal en Group 2000.
Naar eigen zeggen heeft Group 2000 Van de Ven niet de mededeling gedaan
waarvan Van de Ven beweert dat Group 2000 die zou hebben gedaan (nl.
“aanzingen is niet mogelijk”). De vraag is waarom een dergelijke belangwekkende
mededeling überhaupt ontbreekt in het gespreksverslag dat Van de Ven aan Group
2000 ter bevestiging had doen toekomen.
Onbekend is wie de twee medewerkers van het Museum voor Communicatie zijn
die Van de Ven voor uitsluitsel over het ‘aanzingen van tante Cor’ hadden verwezen
naar Group 2000. Bovendien miskent een dergelijke verwijzing naar Group 2000 de
werking van de DTI. Als producent van een ‘transparant doorgeefluik’ (de DTI) staat
Group 2000 buiten een fenomeen als ‘het aanzingen van tante Cor’; Group 2000
heeft er simpelweg niks mee te maken.

Ik bespreek thans de redenen die meebrengen dat de ‘talk-down’-hypothese
volgens Derksen & Grünwald niet serieus genomen hoeft te worden:
(1).

In de langgerekte ‘uhhh’-klank waarmee A-1-4 afsluit bevinden zich – anders
dan Derksen & Grünwald menen – wel degelijk (de door mij beschreven)

107

Derksen & Grünwald, De stand van zaken II: de A-1 gesprekken, een overzicht in termen van
likelihoods gebaseerd op de metingen onder leiding van mr. Aben, de Aben-metingen, d.d. 30
augustus 2015, p. 41-42.
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frequentiecomponenten van zodanige duur en amplitude dat zij het aanslaan
van ‘tante Cor’ kunnen verklaren.
(2).

De cadans is niet relevant. Het gaat om tonen van een bepaalde frequentie,
amplitude en duur. Niemand heeft betoogd dat zo’n ‘uhhh’-klank de cadans
van eindegesprekstonen diende na te bootsen om als stimulus voor de
toondetector te (kunnen) fungeren.

(3).

Criminelen zouden volgens een rechercheur (dat is onderzoeker van de
verdediging Langendoen) bij het bestaan van zoiets als ‘het aanzingen van
tante Cor’ misbruik hebben gemaakt van deze mogelijkheid, aldus Derksen &
Grünwald. Dat is juist, maar dit argument veronderstelt dat criminelen van
deze mogelijkheid op de hoogte zouden zijn geweest. Onduidelijk blijft
echter waarom zou moeten worden aangenomen dat criminelen van deze
mogelijkheid kennis zouden hebben gedragen. Niet voor niets wordt de
technologie en architectuur van een tapkamer zo lang mogelijk geheim
gehouden. Veruit de meeste politiemensen (Langendoen incluis) hebben er
zelf ook geen verstand van.108 Overigens werkte de digitale Kislev 2-tapkamer
al niet meer met toonsturing.

(4).

Het stemgeluid van Baybaşin zou onverklaarbaar lang blijven hangen in deze
‘uhhh’-klank, aldus Derksen & Grünwald. In werkelijkheid slaakt Baybaşin in
het geluidsmateriaal veelvuldig dergelijke ‘uhhh’-klanken, ook in onbetwiste,
onverdachte tapgesprekken.

Derksen & Grünwald over tapgesprek A-1-5:
“Het is voor het hofscenario ook onbegrijpelijk dat tante Cor, ondanks het
ontbreken van de juiste eindegesprekstoon, wel werkte: de aansturing klopte
niet.
(….)
3. Tante Cor begint ook als er geen juiste eindegesprekstoon is geweest.”109

108

Wat betreft Langendoen citeer ik Group 2000 uit de additionele brief d.d. 22 december 2014:
“Ondanks vragen specifiek gericht op de Group 2000 DTl’s, viel het op dat de heren [i.e. Van de Ven en
Langendoen] niet geheel ter zake kundig waren en enkele vragen een naar onze smaak “suggestief”
karakter hadden.”
109 Derksen & Grünwald, De stand van zaken II: de A-1 gesprekken, een overzicht in termen van
likelihoods gebaseerd op de metingen onder leiding van mr. Aben, de Aben-metingen, d.d. 30
augustus 2015, p. 49 en p. 53.
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Respons. Aan het einde van tapgesprek A-1-5 is een (afgekapte) eindegesprekstoon
te horen met een duur van (na correctie voor versnelling) 172 milliseconden. De
toondetector heeft in dit geval dus goed én effectief gefunctioneerd; daar is niets
onbegrijpelijks aan.

Derksen & Grünwald:
“(…) en het hof-scenario impliceert, en zo voorspelt, dat tante Cor door de
eindegesprekstoon (en alleen door de eindegesprekstoon) wordt
aangestuurd.”110
Onjuist. Het “hof-scenario” (authenticiteit) voorspelt niet dat elektronische
apparatuur altijd precies doet waarvoor het is ontworpen.

Derksen:
“Toen bleek dat in A-1-4 Tante Cor aansloeg zonder voorafgaand stopsignaal,
introduceerde Van den Heuvel de theorie van het aanzingen van tante Cor, in
dit geval door de stem van Baybaşin. Omdat dat “zingen” van Baybaşin niet
de aanvankelijk voorgeschreven cadans had van 0,25 sec on 0,25 sec off werd
— om het nieuwe gevaar van manipulatie te bezweren —het stopsignaal 425
Hz +/- 15 Hz met cadans 0,25 sec on 0,25 sec off veranderd in een signaal van
100 msec 425 Hz +/- 15 Hz. Voor geen van deze stellingen en aanpassingen
gaf Van den Heuvel ooit enig argument.’ Tegen dit aanzingscenario pleit de
onbekendheid van het fenomeen van aanzingen door deskundigen van de
KPN en van Group2000. Als het had bestaan, hadden criminelen het allang
ontdekt, zo zegt rechercheur Langendoen. Overigens zijn er in gesprek A-1-4
nog (minimaal) drie plaatsen van aanzingen zonder dat tante Cor in actie
komt, en er is (ten minste) één zo’n geval in A-1-5. De stellingen van Van den
Heuvel hebben gemeen dat ze systematisch erop gericht zijn manipulatie weg
te poetsen. De tweede karakteristiek is dat dat het enige argument is dat voor
die stellingen pleit.”111
Respons. Bij onderzoek aan het geluidsmateriaal stuitten de onderzoekers op het
irreguliere afbreken van tapgesprek A-1-4. De vraag was (en is) hoe dat kan worden
verklaard. Reeds bij het eerste technische onderzoek aan het analoge
110

Derksen & Grünwald, De stand van zaken II: de A-1 gesprekken, een overzicht in termen van
likelihoods gebaseerd op de metingen onder leiding van mr. Aben, de Aben-metingen, d.d. 30
augustus 2015, p. 4.
111 Derksen, Stand van zaken III, deel II, ‘Van den Heuvels argumenten waarom aperte anomalieën in
de A-1 gesprekken geen anomalieën zijn’ d.d. 25 oktober 2015, p. 1.
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geluidsmateriaal opperde Van den Heuvel in een verslag van de metingen die hij
toen nog gezamenlijk met Van de Ven verrichtte de mogelijkheid dat ‘tante Cor’
werd ‘aangezongen’.112 Daartegen maakte Van de Ven toen nog geen bezwaar.
Voor Van de Ven is het audiofenomeen thans echter technisch onverklaarbaar, en
– dus – een teken van manipulatie. Van den Heuvel geeft hiervoor onverminderd
de verklaring van ‘talk-down’. Voor de toepassing van dat audiofenomeen is het
niet nodig dat de stimulus correspondeert met een cadans van 250 milliseconden
aan en 250 milliseconden uit. Dat heeft Van den Heuvel ook nooit beweerd.
Aan KPN is (het geluidsmateriaal van) het einde van tapgesprek A-1-4 nooit als
zodanig voorgehouden. Aan Fransen & Rijnders (van wie de heer J. Rijnders tot voor
kort als technisch deskundige werkzaam was voor KPN) is slechts gevraagd of zij op
de hoogte waren van de mogelijke oorzaak van het door Peller gevonden
‘ontbreken van eindegesprekstonen’ (in tapgesprek A-1-4). Dat waren zij niet. Hun
is niet het geluidsmateriaal zelf voorgehouden c.q. gevraagd of zij bekend zijn met
het ‘talk-down’-effect of iets dergelijks. KPN kan om die reden in dit verband
bezwaarlijk worden opgevoerd als steunpunt voor Van de Ven.
De overige argumenten heb ik reeds besproken in een eerdere respons.

Derksen:
“Van den Heuvel heeft ook hierop iets gevonden. Hij heeft ontdekt dat
Baybaşin in zijn laatste woord zo’n 100 msec een toon aanhoudt van 425 Hz
+/-15 Hz. Dat kan geen toeval zijn! Met reverse engineering (of zoiets) past
Van den Heuvel zijn stelling ten vierde male aan: het gaat helemaal niet om
een signaal van 425 Hz +/- 15 Hz met cadans 0,25 sec on 0,25 sec off, het gaat
om een signaal van 100 msec met frequentie 425 Hz +/- 15 Hz.113 Dát signaal
zet tante Cor aan. Dat zwevend toonsignaal wordt, zo stelt Van den Heuvel,
door een toondetector geregistreerd. En
zodra de toondetector gedurende 100 milliseconden een stabiel 425
Hz-signaal detecteert, wordt de audioswitch geactiveerd, waardoor
het signaal van TANTE COR enige tijd wordt doorgestuurd naar de
112

Dat betreft een meetverslag van 7 oktober 2014, dat dezelfde avond door Van den Heuvel is
toegestuurd aan Van de Ven en aan de begeleidingscommissie. De e-mail is voorzien van de volgende
tekst van Van den Heuvel: “Hierbij onze volgende versie van het meetverslag. Hans voelt zich erg
genaaid en ergert zich wezenloos dat het mogelijk blijkt te zijn Tante Cor aan te zingen. 15 jaar
onderzoek omdat iemand precies kan neuriën op de stuurfrequentie van tante Cor.” Van de Ven heeft
bij mijn weten nooit uitdrukkelijk afstand genomen van precies deze mededeling.
113 Voetnoot Derksen: “De versnelling van de tap is 5,77%, wanneer we tante Cor terugrekenen naar
10 seconden. De aanzingtoon moet dan liggen tussen: 451 Hz plus en minus 15,9 Hz, oftewel tussen
435,1 Hz en 466,9 Hz.”
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recorders. Als TANTE COR geëindigd is wordt de stilte gedetecteerd
door de VOX-schakeling, die via het afvallen van het relais de recorders
doet stoppen met opnemen.114
Bedenk dat dit soort reverse engineering uitsluitend werkt als je ervan uitgaat
dat manipulatie onmogelijk is. Het reverse engineering komt hier neer op: Er
is niet gemanipuleerd, DUS moet 100 msec van Baybaşin gezang Tante Cor
aanzetten. Het is alleen de wens-van-geen-manipulatie die dit soort
argumentatie drijft.”115
Respons. Derksen beschrijft hier de ‘talk-down’-hypothese van Van den Heuvel.
Derksen miskent in deze passage dat Van den Heuvel in eerste instantie een
beschrijving geeft van het ‘LI-stop’-signaal en vervolgens op zoek is gegaan naar de
detectiecriteria waarbinnen de toondetector daadwerkelijk wordt getriggerd
(volgens Van den Heuvel: “100 milliseconden stabiel 425 Hz”), als gevolg waarvan
de tapregistratie wordt beëindigd en de ‘tante Cor’-melding wordt geregistreerd.
Derksen’s oordeel is dus op niets anders gestoeld dan op zijn onbegrip over het
onderscheid tussen (1) het signaal (de stimulus), en (2) de detectiecriteria voor het
signaal. Onduidelijk is op welke gronden Derksen veronderstelt dat (1) en (2) aan
elkaar gelijk zijn.

Derksen:
“Conclusie
De A-1 gesprekken hebben met uitzondering van A-1-4 een
eindegesprekstoon, die ze als gsm gesprekken niet zouden moeten hebben.
Van den Heuvel weet dit alles manipulatie-vrij te maken door de toon aan het
einde (uiteindelijk) te interpreteren als een stop-opname signaal, dat tevens
dienst doet als het startsignaal van tante Cor. Weliswaar lijkt het om een hierniet thuis-horend eindegesprekssignaal van 425 Hz 0,25 sec on 0,25 sec off te
gaan (de Nederlandse congestion toon), maar dat is een list: het betreft hier
een als congestion toon verhuld stop-opname signaal.
Gesprek A-1-4 heeft geen eindegesprekstoon maar wel een tante Cor,
hetgeen volgens de stellingen van Van den Heuvel dubbel onmogelijk lijkt.
Maar dat is schijn. Er is nog een stelling van Van den Heuvel die deze
dreigende manipulatie uitrangeert. Het gaat in feite niet om een stopopname signaal van 0,25 sec on 025 sec off van 425 Hz, zoals het even leek,
114

Voetnoot D.A. Derksen geeft hier het standpunt van Van den Heuvel weer.
Derksen, Stand van zaken III, deel II, ‘Van den Heuvels argumenten waarom aperte anomalieën in
de A-1 gesprekken geen anomalieën zijn’ d.d. 25 oktober 2015, p. 8.
115
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maar om een verhuld signaal van 100 msec en 425 Hz ± 15 Hz. Dat signaal is
genoeg om tante Cor aan de praat te krijgen.
Ook de “eindegesprekstonen” van 417 Hz die Peller heeft gemeten, kunnen
door middel van de ruim genomen marge van 425 Hz +/- 15 Hz
geneutraliseerd worden.
Van den Heuvel geeft geen enkel steekhoudend argument voor zijn
stellingen. Hij komt niet verder dan een (ook nog eens ongedocumenteerd)
broodje-aap verhaal over de violisten die een veelvoorkomende storing
zouden veroorzaken. Een beroep op reverse engineering in deze context
werkt niet: er zijn minimaal vier scenario’s, twee van de deskundigen Fransen
en Rijnders die ze terecht mogelijke verklaringen noemen (op één daarvan
beriep Van den Heuvel zich in september 2014 ten onrechte als ware het een
positie die Fransen en Rijnders onderschreven), de nieuwe stelling van Van
den Heuvel (stop-opname signaal), en het manipulatie scenario.
Niet alleen ondersteunt Van den Heuvel zijn verhaal met geen enkel
argument, er zijn ook nog eens vier weerleggingen van zijn verhaal: (1) + (2)
twee groepen praktijk deskundigen, inclusief degenen die het interface
hadden gebouwd, weten niets van het aanzingen, ze achten dat onmogelijk,
(3) een politieman wijst erop dat, als er zoiets was geweest als een stopsignaal, criminelen dat hadden geweten, en de ervaringsdeskundigen
onderschrijven dat: als aanzingen mogelijk was geweest, hadden hun klanten
daarover gerappelleerd en was de firma failliet gegaan, en (4) het verhaal is
empirisch weerlegd: dat zgn. aanzingen komt veelvuldig voor en tante Cor
slaat niet aan.
En ten slotte ter informatie: er wordt niet, zoals Van den Heuvel geheel
vrijblijvend heeft geopperd, in een moskee gezongen. Baybaşin spreekt het
Turkse woordje Die-ie-ie uit, zo vertelde mij mr. Tugba Çelik, native speaker,
en Baybaşin blijft onverklaarbaar lang hangen in de ooooh-klank. Daarmee
blijft het abrupte afsluiten van A-1-4 met het direct aanslaan van Tante Cor
zonder enige aanzet een aperte indicatie van manipulatie.”116
Respons. Voor de aanwezigheid van (gesimuleerde) eindegesprekstonen in het
analoge geluidsmateriaal zijn de goede redenen die ik in paragraaf 10.1 reeds heb
besproken. Gesimuleerde eindegesprekstonen worden (werden) door de
netwerkoperator meegestuurd naar de analoge tapkamer met als doel (1) de
registratie van het tapgesprek te beëindigen, en (2) de registratie van de
tijdmelding van ‘tante Cor’ in werking te stellen. Dit verklaart waarom standaard

116

Derksen, Stand van zaken III, deel II, ‘Van den Heuvels argumenten waarom aperte anomalieën in
de A-1 gesprekken geen anomalieën zijn’ d.d. 25 oktober 2015, p. 12.
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de vele – ook vele onverdachte en/of buitenlandse – tapgesprekken in het analoge
geluidsmateriaal eindigen met – ogenschijnlijk – Nederlandse eindegesprekstonen,
terwijl eindegesprekstonen in het (digitale) geluidsmateriaal afkomstig van de
Kislev 2-tapkamer geheel ontbreken.
Aan de (op zichzelf onbetwiste) toepassing van ‘in-band’-toonsturing in de analoge
tapkamer is echter een bezwaar eigen: onbedoeld kan de toonontvanger reageren
op klanken in stemgeluid dat van dezelfde verbinding en van hetzelfde
frequentiebereik gebruik maakt. Dat heet ‘talk-down’. Dat fenomeen wordt in
publiek toegankelijke vakliteratuur beschreven.
In het analoge geluidsmateriaal bevinden zich behoudens het einde van tapgesprek
met nummer A-1-4 nog ten minste vijf gevallen waarin zich exact hetzelfde lijkt te
hebben voorgedaan: geen eindegesprekstonen, maar in plaats daarvan
onmiddellijk vóór de registratie van de ‘tante Cor’-tijdmelding een ‘uhhh’-klank
waarin geluidscomponenten van een zodanige frequentie, duur en amplitude
aanwezig zijn dat zij het inwerkingstellen van de ‘tante Cor’-registratie kunnen
verklaren. In diverse andere gevallen van ‘uhhh’-klanken waarbij de registratie van
‘tante Cor’ niet werd geactiveerd, vond ik niet dezelfde toonkenmerken als die in
de zes bedoelde gevallen wél kunnen hebben bijgedragen aan de irreguliere afloop
van het tapgesprek. Dat geldt (dus) ook voor die gevallen waarvan Van de Ven
beweert dat zij de ‘talk-down’-hypothese van Van den Heuvel weerleggen. Van de
Ven’s veronderstelling dat daarvoor alle tonen binnen een frequentiebereik van
meer dan 30 Hz rondom de hypothetische ‘aanzingtoon’ in aanmerking moeten
worden genomen is evident onjuist. Van de Ven hanteert in de door hem
gepresenteerde ‘falsificaties’ een onwaarschijnlijk liberaal detectiecriterium. De
falsificaties zijn daardoor ondeugdelijk.
In het weergegeven citaat deelt Derksen mee dat Group 2000 (“degenen die het
interface hadden gebouwd”) te kennen zou hebben gegeven dat “als aanzingen
mogelijk was geweest, hadden hun klanten daarover gerappelleerd en was de firma
failliet gegaan”. Die mededeling heeft Derksen (kritiekloos) overgenomen van Van
de Ven en/of van de raadsvrouw. Group 2000 ontkent een dergelijke mededeling
te hebben gedaan.117 Een dergelijke mededeling is bovendien zeer onwaarschijnlijk

117

Bij brief van 31 augustus 2016 heb ik Group 2000 expliciet de volgende passage uit het werk van
de raadsvrouw voorgehouden:
“Niet alleen (…), maar ook Group 2000 Nederland B.V. te Almelo hebben deze ad hoc theorie van Van
den Heuvel [namelijk de mogelijkheid van het aanzingen van tante Cor, D.A.] als een loos
fantasieverhaal afgewezen. Group 2000 is de architect van de interface tussen provider en tapkamer,
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in het licht van de functie van de door Group 2000 geproduceerde DTI. Dat apparaat
(de interface) werkt namelijk als ‘transparant doorgeefluik’. De bedoeling is dat het
apparaat het onderschepte geluidsmateriaal van het tapgesprek ongewijzigd
doorgeeft aan de tapkamer. Het apparaat ontbeert (de hardware en dus) de
functionaliteit om potentiële ‘aanzingtonen’ eruit te filteren, aldus Group 2000.

De raadsvrouw:
“In het [door mij, D.A.] nagezonden gesprek 6 van 6 november 1997 te 18.00
uur nemen we voorts het bijzondere fenomeen waar dat middenin een woord
waarin Baybaşin blijft hangen, de Tante Cor-melding invalt en samen met
Baybaşin nog even doorzingt. (Dat is op zich al onbegrijpelijk).”118
Respons. Ik heb het geluidsmateriaal meermalen nauwgezet beluisterd. De
mededeling van de raadsvrouw dat “de Tante Cor-melding invalt en samen met
Baybaşin nog even doorzingt”, is feitelijk onjuist.

De raadsvrouw:
“De PTT-melding slaat niet aan na één van de eerste zes eindegesprekstonen
[in tapgesprek A-1-1, D.A.], maar uitgerekend na de negende
eindegesprekstoon met een duur van minder dan 150 milliseconden (namelijk
138 msec) en een toonhoogte van 425,988-428,792 Hz. Dit vormt een
zevenvoudige weerlegging van de hypothese van de AG. Zes geschikte
toonhoogten van meer dan 150 milliseconden van 425 Hz +/-5 Hz doen de
PTT-melding niet aanslaan. Tante Cor valt echter wel in na slechts 138
milliseconden 425 Hz +/-5 Hz. Beide fenomenen zijn onverklaarbaar met de
theorie zoals door de AG geformuleerd in zijn laatste onderzoeksverslag.”119
Respons. De raadsvrouw betoogt dat bij juistheid van mijn ‘hypothese’ de eerste
zes van de negen eindegesprekstonen ieder voor zich de ‘tante Cor’-registratie
hadden moeten initiëren. Daarmee geeft zij ervan blijk de functie van mijn
d.w.z. de deskundige bij uitstek om op dit punt uitleg te geven. Bij Group 2000 zijn zowel Van den
Heuvel als Van de Ven te rade gegaan, zoals zij mij tijdens de bijeenkomst op 5 december jl.
bevestigden. Deskundigen van Group 2000 hebben Van den Heuvel en Van de Ven, ieder afzonderlijk,
laten weten dat dit ‘aanzingen van Tante Cor’ door de deelnemers aan het telefoongesprek onmogelijk
is. Zij hadden van geen van hun vele klanten hier ooit een klacht over gehad. Indien dit wel mogelijk
zou zijn geweest, zou dat het faillissement van het bedrijf hebben betekend.”
De ontkennende reactie van Group 2000 bij brief van 13 september 2016 heb ik hierboven reeds
volledig geciteerd.
118 Vijfde aanvullend herzieningsverzoek d.d. 12 juni 2017, p. 21.
119 Vijfde aanvullend herzieningsverzoek d.d. 12 juni 2017, p. 24.

873
Onderdeel 10. Audiofenomenen II

Conclusie inzake 11-02065 H

werkhypothese niet juist te hebben begrepen. Door de gevallen waarin de ‘tante
Cor’-melding al dan niet invalt met elkaar te vergelijken, trachtte ik te achterhalen
wat het toegepaste detectiecriterium moet zijn geweest.
Volgens Van den Heuvel worden eindegesprekstonen bij wijze van LI-stop-signaal
uitgestuurd teneinde de toondetector in de analoge tapkamer te stimuleren de
geluidsregistratie te beëindigen en de tijdmelding te registreren. Dat de ‘tante Cor’melding in het geluidsmateriaal van tapgesprek A-1-1 niet eerder dan na de
negende eindegesprekstoon is geregistreerd, kan betekenen dat pas die toon het
beoogde effect heeft gesorteerd en dat de kenmerken van de eerste acht
eindegesprekstonen buiten het bereik van het detectiecriterium vielen. Een
dergelijke situatie doet zich veelvuldig voor in het analoge geluidsmateriaal, ook
van onverdachte tapgesprekken.

Conclusie

Het onderwerp van de Nederlandse eindegesprekstonen die standaard aanwezig
zijn na afloop van de tapgesprekken op het geluidsmateriaal dat in de analoge
tapkamer is opgenomen, heb ik in paragraaf 10.1 besproken. Die Nederlandse
eindegesprekstonen worden gesimuleerd in de interceptie-omgeving van de
netwerkoperator en vervolgens door de DTI van Group 2000 transparant
doorgesluisd naar de analoge tapkamer, aldus luidt de hypothese (van Van den
Heuvel) die naar mijn inzicht voor de waarnemingen veruit de beste verklaring
biedt.
Die gesimuleerde eindegesprekstonen zijn exemplarisch voor ‘in-band signaling’,
dat wil zeggen: de aansturing van randapparatuur door de toepassing van tonen
die worden verzonden over dezelfde verbinding en binnen dezelfde
frequentieruimte (300 Hz – 3400 Hz) als waarvan het stemgeluid gebruik maakt.
In de analoge tapkamer is (was) een toondetector opgesteld die is ingesteld op
tonen die voorkomen in de gesimuleerde eindegesprekstonen. Na detectie van
tonen van de juiste frequentie, juiste stabiele amplitude en gedurende de
ingestelde detectietijd wordt (1) de registratie van het tapgesprek beëindigd, en (2)
de opname voorzien van een tijdstempel (de ‘tante Cor’-melding).
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Van den Heuvel heeft erop gewezen dat de toepassing van ‘in-band signaling’
kwetsbaar is voor de mogelijkheid van ‘talk-down’. Dit is het effect dat klanken in
het stemgeluid van deelnemers aan het onderschepte telefoongesprek door de
toondetector abusievelijk als een signaal worden aangemerkt, waarna deze
detector de registratie van het tapgesprek voortijdig beëindigt en de registratie van
de ‘tante Cor’-melding voortijdig in werking stelt.
Dit ‘talk-down’-effect kan volgens Van den Heuvel een verklaring geven voor het
afwijkende einde van tapgesprek A-1-4. Daarin slaakt Baybaşin een ‘uhhh’-klank,
waarna onmiddellijk de ‘tante Cor’-melding is geregistreerd en zonder dat
tussentijds eindegesprekstonen zijn vastgelegd. Van den Heuvel noemt dit
audiofenomeen “het aanzingen van tante Cor”.

Van de Ven acht dit onmogelijk. Waarom blijft onduidelijk. Het ‘talk-down’-effect
als zodanig wordt in de vakliteratuur namelijk wel degelijk beschreven.
Van de Ven heeft ter bevestiging van zijn gelijk verwezen naar twee onbekend
gebleven medewerkers van het Museum voor Communicatie, die hem op hun beurt
voor uitsluitsel hebben verwezen naar Group 2000. En inderdaad, Group 2000 zou
volgens Van de Ven hebben meegedeeld dat ‘het aanzingen van tante Cor’ “niet
mogelijk” is.
Bij navraag bij Group 2000 wordt echter betwist dat (een medewerker van) Group
2000 zich heeft uitgesproken over de onmogelijkheid van ‘het aanzingen van tante
Cor’. Group 2000 heeft daarover naar eigen zeggen nou juist geen uitspraken willen
doen.

Van de Ven beweert ook de ‘talk-down’-hypothese van Van den Heuvel te hebben
weerlegd, zulks door enkele voorbeelden aan te wijzen waarin Baybaşin wél ‘uhhh’klanken slaakte, maar waarin ‘tante Cor’ vervolgens niet in werking trad.

Ik heb zelf onderzoek verricht aan het analoge geluidsmateriaal. Naast tapgesprek
A-1-4 vond ik in het analoge geluidsmateriaal nog ten minste vijf gevallen waarin
zich exact hetzelfde audiofenomeen heeft voorgedaan; vijf gevallen van
tapgesprekken die niet tot het bewijs zijn gebruikt of daartoe door de politie zijn
voorgedragen. Er zijn in die zes gevallen van ‘het aanzingen van tante Cor’
overeenkomsten in de kenmerken van de ‘uhhh’-klanken.
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Ik heb bovendien gezocht naar andere voorbeelden van ‘uhhh’-klanken, waarin de
‘tante Cor’-melding onmiddellijk na een dergelijke klank nou juist niet werd
vastgelegd, maar waarin het telefoongesprek gewoon doorloopt. De door mij
gevonden kenmerken van ‘uhhh’-klanken weken in die gevallen op cruciale punten
af van de gevallen waarin ‘tante Cor’ wél werd ‘aangezongen’.
Dat geldt dus ook voor de drie/vier gevallen die door Van de Ven (en Derksen) zijn
gepresenteerd als falsificaties van de ‘talk-down’-hypothese. Van de Ven’s
opmerkelijke veronderstelling dat daarvoor alle tonen binnen een frequentiebereik
van meer dan 30 Hz rondom een centrale frequentiewaarde in aanmerking moeten
worden genomen is evident onjuist. Van de Ven voert in de door hem
gepresenteerde ‘falsificaties’ zonder enige grondslag een onwaarschijnlijk liberaal
detectiecriterium in om vervolgens op deze zwakke basis te concluderen dat ‘talkdown’ niet bestaat.

Ik acht ‘talk-down’ een goede verklaring voor het abrupte einde van het tapgesprek
met nummer A-1-4. De afloop van dat tapgesprek is dus géén “aperte indicatie van
manipulatie”.
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10.3. Het ‘volstrekt onverklaarbare’ AGC-patroon in tapgesprek A-1-1

De AGC-regeling

‘Automatic Gain Control’, oftewel AGC, betreft een regelcircuit waarmee
elektronische geluidsapparatuur kan zijn uitgerust. AGC is bedoeld om de sterkte
(de amplitude) van het signaal automatisch te stabiliseren: zachte passages in de
input worden in de output versterkt, en harde passages in de input worden in de
output gedempt.120

120

Over AGC is op internet vrij veel te vinden.
Wikipedia: “Automatic gain control (AGC; also called automatic voltage gain) is a closed-loop
feedback regulating circuit, the purpose of which is to provide a controlled signal amplitude at its
output, despite variation of the amplitude in the input signal. The average or peak output signal level
is used to dynamically adjust the input-to-output gain to a suitable value, enabling the circuit to work
satisfactorily with a greater range of input signal levels. It is used in most radio receivers to equalise
the average volume (loudness) of different radio stations due to differences in received signal strength,
as well as variations in a single station's radio signal due to fading. Without AGC the sound emitted
from an AM radio receiver would vary to an extreme extent from a weak to a strong signal; the AGC
effectively reduces the volume if the signal is strong and raises it when it is weaker. (…).
Audio/video
An audio tape generates a certain amount of noise. If the level of the signal on the tape is low, the
noise is more prominent, i.e., the signal-to-noise ratio is lower than it could be. To produce the least
noisy recording, the recording level should be set as high as possible without being so high as to clip
or distort the signal. In professional high-fidelity recording the level is set manually using a peakreading meter. When high fidelity is not a requirement, a suitable recording level can be set by an AGC
circuit which reduces the gain as the average signal level increases. This allows a usable recording to
be made even for speech some distance from the microphone of an audio recorder. Similar
considerations apply with VCRs.
A potential disadvantage of AGC is that when recording something like music with quiet and loud
passages such as classical music, the AGC will tend to make the quiet passages louder and the loud
passages quieter, compressing the dynamic range; the result can be a reduced musical quality if the
signal is not re-expanded when playing, as in a companding system.
(…).
Telephone recording
Devices to record both sides of a telephone conversation must record both the relatively large signal
from the local user and the much smaller signal from the remote user at comparable loudnesses. Some
telephone recording devices incorporate automatic gain control to produce acceptable-quality
recordings.”
Wikipedia (Duits): “Eine Automatische Verstärkungsregelung (kurz AGC, von englisch automatic gain
control) dient in elektronischen Geräten dazu, den Ausgangspegel eines Verstärkers konstant zu
halten, auch wenn sich die Amplitude des eingehenden Signals stark ändert. Dadurch wird
Übersteuerung nachfolgender Stufen vermieden, die weitere Verarbeitung erleichtert und der
Störabstand verbessert. (…). Bei Tonaufnahmen (besonders bei einfachen Recordern und
Diktiergeräten) sorgt eine Aussteuerungsregelung dafür, dass Aussteuerungsfehler vermieden
werden. Bei Tonbandgeräten war dies besonders wichtig, um den bestmöglichen Rauschabstand zu
erzielen, dabei aber Übersteuerungen des Magnetbandes zu verhindern.”
Texas Instruments, Automatic Gain Control Guide, 2006/2013, p. 2: “A microphone is typically used in
an environment where the level of the audio source is unknown. The LM4935 features an Automatic
Gain Control (AGC) circuit that addresses this situation by compensation for significant variations in
level from a microphone’s input. It maintains a fixed level during recording or playback. (…). The AGC
circuit adjusts the level of the input applied to the ADC [‘analog-to-digital converter’, D.A.]. This
optimizes the dynamic range of the voice data when the level of the source is unknown. A target level
for the output is set so that any transients on the microphone input will not clip during normal
operation. The AGC circuit compares the output of the ADC to this target level and increases or
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De taperecorders van het type Uher 6000, waarmee het geluid van onderwerpelijke
tapgesprekken in de analoge tapkamer werd opgenomen, beschikten bijvoorbeeld
over zo’n AGC-regeling, en dit in drie standen: uit, langzaam en snel.121

De werking van AGC manifesteert zich in een golfvormgrafiek. Een reeks
(gesimuleerde) eindegesprekstonen werden bijvoorbeeld de analoge tapkamer
ingestuurd met een constante sterkte. Niettemin neemt in de golfvormgrafiek van
tapgesprek A-1-1 de amplitude van de reeks van negen eindegesprekstonen in
minder dan 3,7 seconden toe met ruim 3,5 dB, en dat is iets meer dan een
verdubbeling van de sterkte van het geluid.122 Die toename van het geluidsniveau
is bij het afspelen goed hoorbaar.
De werking van AGC kan eveneens zichtbaar en hoorbaar worden in de ruis.
Gedurende enigszins langere, stille passages wordt namelijk ook de ruis versterkt.

De AGC-regeling in het rapport van Peller

Bij de bespreking van de eindegesprekstonen in paragraaf 10.1 maakte ik melding
van een kritische vraag van tCEAS-deskundige Peller. Hij opperde zelf in zijn
rapportage de mogelijkheid dat de eindegesprekstonen in het door hem

decreases the gain of the microphone preamplifier to compensate. The ADC's full dynamic range is
realized when the AGC optimizes microphone preamplifier output signal magnitude.”
121 Zie paragraaf 6.2 van deze conclusie.
122 De decibel, symbool dB, is geen eenheid, maar een verhouding op een logaritmische schaal, aldus
Wikipedia. In decibel kan dus de verhouding tussen twee grootheden worden uitgedrukt, bijvoorbeeld
de sterkte van geluid ten opzichte van de sterkte van ander geluid. De sterkte van een sinusvormige
geluidsgolf wordt geheel bepaald door de amplitude (volgt uit Wikipedia, lemma ‘amplitude’).
Daar waar in deze conclusie de decibel (dB) wordt toegepast als aanduiding van de absolute sterkte
(de amplitude) van geluid, gebruik ik dB als maat voor de sterkte van geluid ten opzichte van een
referentiemaat (0 dB). Dat is hier steeds de referentiemaat ‘0 dB’ van Sonic Visualiser. Andere
systemen kunnen een andere referentiemaat hanteren, en dat leidt in dat geval tot een andere
waarde van (de absolute sterkte oftewel) de amplitude op een bepaald moment in het signaal.
Mijn keuze voor Sonic Visualiser brengt mee dat ik telkens negatieve waarden rapporteer. Volgens
Sonic Visualiser loopt de amplitude van de eindegesprekstonen in het tapgesprek A-1-1 van -11,43 dB
omhoog naar -7,88 dB. Een signal analyzer met een andere referentiemaat zal dus andere
meetwaarden presenteren. Het verschil tussen de gevonden amplitudes uitgedrukt in dB (hier:
3,55 dB) is echter onafhankelijk van de referentiemaat en zal dus voor dezelfde signalen steeds
identiek zijn.
Eén voorbehoud. De waargenomen amplitude van het geluid is niet alleen afhankelijk van het
signaalniveau bij de oorspronkelijke registratie van het geluidsmateriaal, maar ook van het
signaalniveau dat is ingesteld bij de digitalisering van het (analoge) geluidsmateriaal. Een andere
digitalisering van hetzelfde geluidsmateriaal, zoals bij het tCEAS-geluidsmateriaal, kan dus voor
hetzelfde geluid een afwijkende amplitude vertonen.

878
Onderdeel 10. Audiofenomenen II

Conclusie inzake 11-02065 H

onderzochte tCEAS-materiaal worden gegenereerd binnen het interceptiesysteem.
Tegen zijn hypothese bracht hij vervolgens als kritische vraag in:
“Why does a signal generated by the same system have different
characteristics – in one call it has a AGC pattern with increasing gain, while in
other calls it has a constant amplitude.”123
Peller noteerde in zijn tCEAS-onderzoeksrapport meer specifiek over de
eindegesprekstonen in tapgesprek A-1-1:
“At time 2:08.03 the call is hung up, followed by a busy tone signal marking
the call termination, as discussed in detail at the top of this report. It should
however, be notified that the busy tone demonstrates an AGC pattern which
was not seen anywhere in the call, nor in other calls. This is unusual, and I
cannot find any explanation to that.”124
Peller acht het dus niet verklaarbaar dat een AGC-patroon zichtbaar is in de
eindegesprekstonen aan het einde van tapgesprek A-1-1, terwijl zo’n AGC-patroon
ontbreekt in de rest van dat tapgesprek alsook in andere tapgesprekken in het
tCEAS-materiaal.125 Naar ik begrijp gaat het Peller dus om de afwijking van het één
(AGC-patroon in tapgesprek A-1-1) ten opzichte van de rest (geen AGC-patroon).

Het standpunt van Van de Ven

Van de Ven gaat in zijn standpunt verder dan Peller. Van de Ven betoogt namelijk
dat een AGC-regeling uitsluitend werkzaam is aan het begin van de communicatie
en niet op een later moment. Dat betreft een stelling die niet door Peller was
betrokken. In een onderzoeksrapport uit 2004 schreef Van de Ven (onderstreping
mijnerzijds):
“Deze analyse wordt bevestigd doordat direct na bedoelde klikgeluiden het
signaal wordt waargenomen van het inkomen van een zogenaamde AGC. Het

123

S. Peller, Recordings Examination Report, September-October 2009, p. 8. Ik heb deze passage in
paragraaf 10.1 in een voetnoot volledig weergegeven.
124 S. Peller, Recordings Examination Report, September-October 2009, p. 14.
125 De andere tCEAS-deskundige, Bek Tek, laat de kwestie van het AGC-patroon onbesproken.
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opkomen van een AGC zien we alleen maar op het moment dat een nieuwe
telefooncommunicatie wordt aangevangen.”126
En in datzelfde rapport (onderstreping mijnerzijds):
“Het totale gesprek op de band duurt 1 minuut 8.3 seconden. 34 Seconden na
aanvang van het gesprek vangt een nieuw GSM-gesprek aan. Dit is af te
leiden uit het opkomen op dat moment van de zogenaamde AGC
(automatische versterking) in het signaalpatroon. Dit duidt zoals gezegd,
altijd de aanvang van een nieuw GSM-gesprek aan. (…). Voor deze AGC in het
signaalpatroon is geen andere verklaring mogelijk dan dat hier sprake is van
twee verschillende originele opnamen van telefoongesprekken welke zijn
samengevoegd tot één gesprek.”127
In zijn eindrapport besteedt Van de Ven verder geen aandacht aan het
waargenomen AGC-patroon. In zijn reactie op het rapport van Van den Heuvel stipt
Van de Ven de kwestie daarentegen weer wél aan:
“Wanneer ik zowel harde klikken waarneem als gevolg van schakelpulsen én
onverklaarbare stiltes (waarin slechts systeemruis waarneembaar is) en
wanneer ik hierna ik hierna een opkomende AGC aantref, kan ik niet anders
dan vaststellen dat we hier te maken hebben met een duidelijke aanwijzing
van plaatsgevonden manipulatie.”128
Ongewis blijft op welke gronden Van de Ven aanneemt dat een “opkomende AGC”
kenmerkend is voor het begin van een nieuwe communicatie en daarmee een
duidelijke aanwijzing voor manipulatie vormt. Naar meer informatie dan dat
“opkomende AGC-regelingen en ontbrekende eindegesprektonen” door Van de Ven
worden “aangeduid als aanwijzingen voor manipulatie”,129 zoekt men tevergeefs.

Het standpunt van de verdediging

Kortom, er liggen twee uiteenlopende stellingen op tafel:

126

Van de Ven, onderzoeksrapport d.d. 27 juni 2004, p. 17. Dit onderzoeksrapport is in paragraaf 9.2
al aan de orde gekomen.
127 Van de Ven, onderzoeksrapport d.d. 27 juni 2004, p. 21. Zie verder ook op p. 24, 25, 28, 29, 31 en
52 van dat rapport.
128 Van de Ven, reactie d.d. 8 oktober 2015 op het rapport van Van den Heuvel, p. 25.
129 Van de Ven, reactie d.d. 8 oktober 2015 op het rapport van Van den Heuvel, p. 31.
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(1).

Peller: de aanwezigheid van een AGC-patroon in de eindegesprekstonen aan
het einde van tapgesprek A-1-1, wijkt af van de rest van het (analoge) tCEASgeluidsmateriaal. Daarin wordt namelijk géén AGC-patroon aangetroffen.
Dat is onverklaarbaar indien de eindegesprekstonen zijn gegenereerd door
één en hetzelfde interceptiesysteem.

(2).

Van de Ven: AGC is uitsluitend werkzaam bij aanvang van de communicatie.
Dat een AGC-patroon wordt aangetroffen aan het einde van het tapgesprek
A-1-1 is dus technisch onverklaarbaar.

De raadsvrouw vat het allemaal nog eens samen (onderstreping mijnerzijds):
“Gesprek A-1-1 laat daarnaast in het ‘einde-gesprek’-toon signaal een
volstrekt onverklaarbaar AGC patroon zien.”130
Derksen schuift de stellingen van Van de Ven en Peller ineen. Hij merkt over
tapgesprek A-1-1 het volgende op (onderstreping mijnerzijds):
“9. In de eindegesprektoon is een volstrekt onverklaarbaar AGC-patroon te
zien. Van de Ven vertelt ons dat AGC-patronen alleen optreden wanneer ‘een
nieuwe telefooncommunicatie wordt aangevangen’. Die patronen zijn niet
hoorbaar, ze zijn alleen via een signaalanalyse (voor de deskundige) te zien
op het beeldscherm. In de eindegesprektoon constateren zowel Van de Ven
alsook Peller een AGC-patroon. Hoe die AGC daar aan het eind van een
gesprek kan verschijnen, is een raadsel wanneer we alleen natuurlijke
verklaringen toelaten. Dit AGC-patroon past echter geheel binnen het
manipulatie-scenario.”131
Derksen maakt overigens niet duidelijk om welke reden in een manipulatiescenario
het aantreffen van een AGC-patroon in eindegesprekstonen mag worden verwacht.
Derksen & Grünwald benadrukken nog eens het standpunt van Van de Ven in volle
omvang te volgen (onderstreping mijnerzijds):
“een AGC in gesprek #1 [gesprek A-1-1], op een locatie waar die niet zou
behoren te zitten.
(…).

130
131

Herzieningsverzoek d.d. 18 april 2011, p. 18.
T. Derksen, Verknipt bewijs. De zaak Baybaşin, Leusden: ISVW Uitgevers 2014, p. 79.
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De V&V-metingen132 bevatten dus één anomalie, maar het is een joekel van
een anomalie. De AGC is namelijk een teken van een nieuw gesprek. Het
gesprek dat volgens het hof uit één gesprek bestaat, bestaat uit (minimaal)
twee gesprekken. Een AGC is daarmee in zijn eentje een ernstige anomalie.
De V&V-metingen impliceren dus ook op het punt van anomale frequenties
en anomale signalen een gunstige likelihood verhouding voor het
manipulatie-scenario ten koste van het hof-scenario.”133
Uit het werk van Derksen & Grünwald blijkt niet dat zij de stelling van Van de Ven
hebben geverifieerd alvorens te concluderen dat het AGC-patroon een teken vormt
van de totstandkoming van een nieuw gesprek.

Het standpunt van Van den Heuvel

Van den Heuvel deelt het standpunt van Van de Ven niet, en dat van Peller evenmin.
Ik citeer hem:
“Audiosystemen gebruiken meestal een automatische signaalniveauregeling
(AGC). Het doel van de AGC is te komen tot een optimale audioregistratie
binnen het dynamisch bereik van het systeem. Zachte passages worden
versterkt en harde passages worden gedempt. Mobiele telefoons bevatten
een dergelijke regeling, maar ook bandrecorders en digitale
registratieapparatuur zoals gebruikt in tapkamers.
Bij de digitale tapkamers is de AGC-regeling meestal uitgeschakeld voor de
kanalen die worden gebruikt voor GSM-taps. Bij de analoge tapkamers is de
AGC actief. De gebruikte bandrecorders kennen drie AGC-modes, ‘puls’, ‘slow’
en ‘fast’. Meestal is de recorderinstelling ‘slow’, maar bij een aantal
gesprekken is de AGC-recorderinstelling ‘fast’ en in dat geval is de werking
van de AGC-regeling duidelijk waarneembaar in de signaalanalyse. Het effect
is het meest duidelijk wanneer in de registratie wordt overgeschakeld van de
inhoud van het gesprek naar de ‘einde opname’-toon en vervolgens door naar
‘Tante Cor’ (de sprekende klok).
(…).
De aanwezigheid van een bij de signaalanalyse waarneembaar effect van de
AGC-regeling heeft niets te maken met de aanvang van een nieuwe
telefooncommunicatie, maar alles met de wijze van registratie en de
132

Voetnoot D.A.: Derksen & Grünwald bedoelen met “V&V-metingen” de tussentijdse rapportage
van meetresultaten die door Van den Heuvel en Van de Ven (toen nog) gezamenlijk zijn verkregen.
133 Derksen & Grünwald, Appendix naar aanleiding van het rapport van 30 september 2014 van de
heren Van de Heuvel en Van de Ven, d.d. 7 oktober 2014, p. 10.
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instelling van de apparatuur in de tapkamer. Voor de zichtbaarheid van de
werking van de AGC-regeling is een eenvoudige technische (“natuurlijke”)
oorzaak aan te wijzen. De mededeling van Derksen en Van de Ven dat AGCpatronen alleen optreden bij “nieuwe telefooncommunicatie” is evident
onjuist en op niets gebaseerd. Een AGC-regeling stelt het signaalniveau bij
indien de audio daarvoor aanleiding geeft, en dat is niet alleen aan het begin
van de audio, maar dat vindt vanzelfsprekend ook plaats gedurende de loop
van de audio, namelijk telkens bij hetzij harde, hetzij zachte passages.”
In zijn meetverslag gaat Van den Heuvel nog eens dieper op de materie in.134
Volgens Van den Heuvel is de stelling van Van de Ven onjuist: AGC is continu
werkzaam, en niet slechts aan het begin van telecommunicatie. Ook de stelling van
Peller is volgens hem niet juist. Niet alleen in de eindegesprekstonen van
tapgesprek A-1-1, ook op andere locaties in het (analoge) geluidsmateriaal is de
werking van AGC zichtbaar.

Onderzoek I: de stelling van Peller

Zoals gezegd liggen twee stellingen ter tafel. Volgens Peller wijkt het aantreffen van
het effect van AGC in de eindegesprekstonen van tapgesprek A-1-1 af van het
overige tCEAS-geluidsmateriaal, waarin zo’n AGC-patroon niet zichtbaar is.

Peller heeft uitsluitend onderzoek gedaan aan het tCEAS-onderzoeksmateriaal. Ik
heb echter ter zake het gehele (analoge) geluidsmateriaal dat afkomstig is van de

134

Van den Heuvel, meetverslag, p. 12 (vetgedrukt in het origineel):
“AGC/equivalent Congestion tone Libertel te zwak uitgestuurd.
Een AGC (Automatic Gain Control) is een schakeling die het analoge ingangssignaal in volume (energie)
bijregelt, zodat de signaalniveaus optimaal passen bij de verdere signaalverwerking (registratie). Het
dynamisch bereik wordt ingekrompen, waarbij heel harde passages worden gedempt en heel stille
passages versterkt of als ongewenste ruis aangemerkt en vervangen door stilte. Gelijktijdig wordt het
gehele signaalniveau in de richting van het gewenste signaalreferentieniveau gestuurd. Een AGC heeft
een positief effect op de kwaliteit van de spraakopname en de signaal-ruisafstand. Een ongewenst
effect is dat soms juist de (achtergrond)ruis van het binnenkomende signaal wordt versterkt; dit vindt
plaats als er geen echt signaal is.
In de gesprekken van Libertel is het effect van de AGC in de recorder duidelijk zichtbaar bij de LI-STOP.
In onderstaande plot is tussen 1.05 en 1.08 een gewenst AGC-effect zichtbaar waarbij de te zachte
signaaltonen (CONGESTION TONE ) worden versterkt. Tussen 1.10 en 1.13 is het ongewenste effect
zichtbaar waarbij de achtergrondruis ook wordt versterkt.
Dat de CONGESTION TONE wordt versterkt door de AGC is een indicatie dat Libertel deze tonen te zacht
uitstuurt en dat de AGC daarom het signaal naar het gewenste niveau van -10 dB regelt.”
Van den Heuvel geeft in zijn meetverslag op p. 14, 26, 29 en 32 het resultaat van metingen van de
snelheid van de AGC-regeling zoals zichtbaar in de tapgesprekken A-1-1, A-1-4 en twee
referentiegesprekken.
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moederbanden 3281, 3281-1A, 3285 en 3290 bestudeerd.135 Deze vier
moederbanden zijn afkomstig van twee verschillende tap-lijnen. De moederbanden
3281, 3281-1A en 3290 bevatten (volgens opgave van justitie) het volledige
geluidsmateriaal van tap-lijn X-3, waarop telecommunicatie werd onderschept dat
werd afgewikkeld over het gsm-netwerk van Libertel (Vodafone). Moederband
3285, tap-lijn X-2, betreft telecommunicatie over het gsm-netwerk van PTT
Telecom (KPN). De vastgelegde communicatie overlapt elkaar voor een belangrijk
deel in tijd. Dit betekent dat de moederbanden 3281, 3281-1A en 3290 enerzijds
niet (kunnen) zijn beschreven met hetzelfde exemplaar van de Uher 6000 als
waarmee moederband 3285 is beschreven.136

Bij bestudering van alle eindegesprekstonen in het genoemde analoge
geluidsmateriaal ontwaarde ik het volgende stramien. De amplitude van de eerste
eindegesprekstoon is niet in alle gevallen gelijk. Daarin valt betrekkelijk veel variatie
te bespeuren.137 In alle gevallen waarin de amplitude van de eerste
eindegesprekstoon lager is dan ongeveer -8 dB,138 treedt een AGC-patroon op,
waarbij vaak met snelheden van ongeveer 1 dB/sec. de amplitude in opwaartse zin
wordt bijgesteld. In alle gevallen waarin van de eerste eindegesprekstoon de
amplitude boven ongeveer -7 dB is gelegen is (vrijwel) geen AGC-patroon te
ontwaren. Bij amplitudewaarden gelegen tussen (ongeveer) -7 dB en -8 dB valt wel
een AGC-patroon waar te nemen, doch is de snelheid van bijsturing minder dan
ongeveer 1 dB/sec. De grenzen van -7 dB en -8 dB zijn niet hard, maar vloeiend.

Het geluidsmateriaal van de moederbanden 3281, 3281-1A en 3290 onderscheidt
zich slechts in die zin van het geluidsmateriaal van moederband 3285 dat in het
eerstgenoemde geluidsmateriaal de amplitude van de eerste eindegesprekstoon
(veel) vaker onder de waarde van -8 dB is gelegen dan in het laatstgenoemde

135

Mijn rapportage van metingen aan de amplitude van het analoge geluidsmateriaal betreft
uitsluitend materiaal dat in 2014 is gedigitaliseerd.
136 Zie daartoe het overzicht van moederbanden die in de Baybaşin-zaak zijn gebruikt, zoals
weergegeven in voetnoot 102 van paragraaf 3.3, onder het kopje ‘De gegevensdragers met
geluidsmateriaal uit de Baybaşin-zaak’. Zie ook het eerste schema in paragraaf 9.1, en zie het
eerstvolgende schema in de hoofdtekst.
137 Er was geen enkel verband tussen de amplitude en de vraag of het geluidsmateriaal betwist is of
niet.
138 Ik verwijs naar een eerdere voetnoot voor een toelichting op het gebruik van de ‘eenheid’ decibel
(dB) voor het rapporteren van de absolute signaalsterkte.
Nog een voorbehoud: het plaatsen van de cursor luistert nogal nauw. Een iets andere positie kan een
afwijkende amplitude opleveren, maar de verschillen zijn niet substantieel.
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geluidsmateriaal. Dat kan aan het verschil in netwerkoperator liggen, namelijk
Libertel of PTT Telecom, of aan het verschil in taperecorder.139

Wat betreft enkele afzonderlijke tapgesprekken plaats ik mijn waarnemingen aan
de eindegesprekstonen in een schema.

Code

Locatie

Tap

Datum en tijdstip

-

3281 spoor 2
3281 spoor 2
3285 spoor 1
3281 spoor 2
3281 spoor 2
3285 spoor 1
3285 spoor 1
3281 spoor 2
3281 spoor 2

X-3
X-3
X-2
X-3
X-3
X-2
X-2
X-3
X-3

02 november 1997 om 9.55 u
02 november 1997 om 14.21 u
05 november 1997 om 20.45 u
09 november 1997 om 13.11 u
09 november 1997 om 17.16 u
09 november 1997 om 21.59 u
09 november 1997 om 22.53 u
10 november 1997 om 11.51 u
12 november 1997 om 15.24 u

A-3-18

A-1-1
A-1-3
A-1-4
A-1-5
-

Amplitude bij
aanvang eerste
eindegesprekstoon
in dB
-6,4
-10,47
- 6,52
- 9,30
-11,43
- 6,92
n.v.t.
-11,58
-6,85

AGC-patroon in
eindegesprekstonen
nee
ja
nee
ja
ja
nee
ja
nee

De eerste twee tapgesprekken in dit schema (tevens de eerste twee tapgesprekken
van moederband 3281, spoor 2), alsmede tapgesprek A-3-18 waren niet aan Peller
voor onderzoek voorgelegd; de overige in dit schema genoemde tapgesprekken
behoren tot de tCEAS-selectie.
Anders dan Peller acht ik in de eindegesprekstoon van tapgesprek A-1-5 wel
degelijk een AGC-patroon waarneembaar. A-1-5 betreft het tapgesprek waarin zich
slechts één korte (m.i. afgebroken) eindegesprekstoon bevindt, zulks met een duur
van (na correctie voor versnelling) 172 milliseconden. In die zeer korte periode
loopt de amplitude van deze toon op van -11,58 dB naar -11,26 dB, en dat is bijna
1,9 dB/sec.140

De beltonen aan het begin van de onderscheidene tapgesprekken laten over het
algemeen van meet af aan hogere amplitudes zien. Bovendien bevindt zich niet
139

Voor de goede orde, in het gehele geluidsmateriaal van moederband 3281 kan exact hetzelfde
stramien worden waargenomen als door mij in de hoofdtekst geschetst, doch met één uitzondering.
Dat betreft het referentiegesprek met Colin van 22 oktober 1997, eindigend om 10.49 uur. Daar lijkt
iets meer aan de hand te zijn. De eerste eindegesprekstoon begint extreem zacht, namelijk met een
amplitude van -15,12 dB, terwijl de eindegesprekstonen vervolgens niet naar boven worden
bijgesteld. De registratie van de eindegesprekstonen ziet er in de golfvormgrafiek rommelig uit en het
heeft ervan weg dat de gehele registratie van de eindegesprekstonen op een veel te laag
geluidsniveau heeft plaatsgehad. De ruis tussen de eindegesprekstonen (tijdens de ‘off’ in de cadans
ervan) is namelijk ook zachter dan elders. Ik verbind hieraan overigens geen consequenties. Nogmaals,
het betreft hier een onbetwist referentiegesprek.
140 Ook het ruisniveau gedurende de stille periodes van de ‘tante Cor’-melding neemt duidelijk
zichtbaar toe.
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vaak meer dan één beltoon in het geluidsmateriaal van een tapgesprek. Daardoor
is het lastiger om te bepalen of het hierboven door mij geschetste stramien van de
AGC-regeling ook van toepassing is op de beltonen. Niettemin is in één geval een
AGC-patroon wel degelijk te zien. De eerste echte beltoon in het genoemde
referentiegesprek van 5 november 1997 vangt aan met een amplitude van -7,73 dB
en eindigt (na correctie voor versnelling) ongeveer een seconde later op -7,22 dB.
Dat betreft een bijstelsnelheid van 0,5 dB/sec.

De versterking van het ruisniveau valt duidelijk te zien in een dB-schaal van de
golfvormgrafiek van analoog geluidsmateriaal tijdens iets langere periodes van
stilte, bijvoorbeeld gedurende de stille momenten in de ‘tante Cor’-melding, vlak
na of voor de (volgende) ‘toon’. Als die toename van de ruis de werking van de AGC
illustreert, is in alle in het schema genoemde tapgesprekken een AGC-patroon
waarneembaar.141

Mijn bevindingen wijzen uit dat de stelling van Peller feitelijk onjuist is. Dat een
AGC-patroon zichtbaar is aan het einde van tapgesprek A-1-1 behelst geen afwijking
ten opzichte van ander analoog geluidsmateriaal.

Onderzoek II: de stelling van Van de Ven

Van de Ven stelt dat de AGC-regeling uitsluitend werkzaam is bij aanvang van de
communicatie. Voor deze stelling valt géén steun te putten uit de mededelingen
van Peller. Integendeel. Peller merkte namelijk niet op dat het AGC-patroon in de
eindegesprekstonen van tapgesprek A-1-1 zich bevond op een locatie waar dat niet
mocht worden verwacht; het ging Peller om de afwijking van dit AGC-patroon (de
aanwezigheid ervan) ten opzichte van de rest van het door hem onderzochte
geluidsmateriaal (waarin hij abusievelijk meende zo’n patroon niet te kunnen
aantreffen).

141

In een lineaire schaal van de golfvormgrafiek is dit niet goed te zien. Lang niet alle signal analyzers
faciliteren een dB-schaal van de golfvormgrafiek. Mijn versie van Cool Edit (de signal analyzer die door
Peller is gebruikt) doet dat niet. In zo’n geval kan een AGC-patroon in de ruis gemakkelijk over het
hoofd worden gezien.

886
Onderdeel 10. Audiofenomenen II

Conclusie inzake 11-02065 H

Van den Heuvel acht de stelling van Van de Ven uitdrukkelijk onjuist. Mijn
hierboven weergegeven bevindingen vormen een zeer sterke aanwijzing dat Van
den Heuvel het gelijk aan zijn zijde heeft. Ik vond AGC-patronen in
eindegesprekstonen in het analoge geluidsmateriaal van alle tapgesprekken op de
moederbanden 3281, 3281-1A, 3285 en 3290, voor zover eindegesprekstonen zijn
geregistreerd met een aanvangsamplitude onder (grofweg) -8 dB.142 Bovendien is
in het analoge geluidsmateriaal de versterking van ruis zichtbaar gedurende langere
periodes van stilte in om het even welk tapgesprek.

In de vakliteratuur wordt de kwestie niet uitdrukkelijk besproken. Zoals ik het lees
veronderstelt die literatuur steeds dat AGC een voortdurend terugkoppelingsmechanisme betreft.143 Ik citeer Wikipedia:
“A potential disadvantage of AGC is that when recording something like
music with quiet and loud passages such as classical music, the AGC will tend
to make the quiet passages louder and the loud passages quieter,
compressing the dynamic range; the result can be a reduced musical quality
if the signal is not re-expanded when playing, as in a companding system.”144

142

In zijn meetverslag merkt Van den Heuvel terecht op dat niet alleen de eindegesprekstonen zelf,
maar ook de achtergrondruis ‘meegaat’ in de bijstelling door de AGC-regeling. Volgens hem vormen
zijn waarnemingen een indicatie dat Libertel de ‘congestion tones’ te zacht instuurt. Zie Van den
Heuvel, meetverslag, p. 12.
143 D. Whitlow, Tutorial. Design and operation of automatic gain control loops for receivers in modern
communication systems, p. 2:
“Response time is an important issue when designing any AGC loop. There is usually a compromise
between having the loop respond to undesired input level fluctuations as rapidly as one would like,
and having it undesirably modify amplitude modulation on the signal. Additionally, large and/or
abrupt changes in the input level may lead to unacceptable recovery behavior, necessitating further
adjustments of the response time. The issue of excessive loop bandwidth deserves a bit more
explanation. If the loop responds too quickly, it will introduce undesired gain modulation arising from
the loop’s efforts to stabilize the output level of a signal containing legitimate amplitude modulation.
This is referred to as ‘gain pumping.’”
Internetpublicatie. Zie: http://www.analog.com/media/en/trainingseminars/tutorials/42575412022953450461111812375Design_and_Operation_of_AGC_Loops.pdf.
Zie voorts:
J. P. Alegre Pérez, S. Celma Pueyo & B. Calvo López, Automatic Gain Control, Berlin: Springer Science
Business Media 2011, p. 13-20;
I. Martinez, Automatic Gain Control (AGC) circuits. Theory and design (Term Paper University of
Toronto), 2001, p. 2, waaruit ik citeer:
“From a practical point of view, the most general description of an AGC system is presented in figure
1. The input signal is amplified by a variable gain amplifier (VGA), whose gain is controlled by an
external signal VC. The output from the VGA can be further amplified by a second stage to generate
an adequate level of VO. Some the output signal’s parameters, such as amplitude, carrier frequency,
index of modulation or frequency, are sensed by the detector; any undesired component is filtered out
and the remaining signal is compared with a reference signal. The result of the comparison is used to
generate the control voltage (VC) and adjust the gain of the VGA.”
144 Wikipedia, lemma ‘Automatic Gain Control’.
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Overigens heeft Van de Ven voor zijn stelling dat AGC uitsluitend bij aanvang van
de communicatie werkzaam is, geen enkele ondersteuning aangedragen.

Conclusie

Van de Ven, de verdediging en Derksen achten het AGC-patroon in de reeks
eindegesprekstonen

aan

het

einde

van

tapgesprek

A-1-1

“volstrekt

onverklaarbaar”. Zij beroepen zich op de rapportages van Peller en Van de Ven.

Peller heeft opgemerkt dat de aanwezigheid van een AGC-patroon in de
eindegesprekstonen van tapgesprek A-1-1 afwijkt van het overige door hem
onderzochte tCEAS-geluidsmateriaal en dat hij voor die afwijking geen technische
verklaring heeft, aangenomen dat het geluidsmateriaal afkomstig is van een en
hetzelfde interceptiesysteem. Peller heeft zich in zijn onderzoek van analoog
geluidsmateriaal moeten beperken tot een zestal tapgesprekken.
Mijn bevindingen wijzen uit dat in de eindegesprekstonen (indien aanwezig) in het
analoge geluidsmateriaal van alle tapgesprekken op de moederbanden 3281, 32811A, 3290 en 3285 een AGC-patroon zichtbaar is ingeval de aanvangsamplitude van
de eindegesprekstonen is gelegen onder (grofweg) -8 dB, zoals ook het geval is in
tapgesprek A-1-1. De stelling van Peller is dus feitelijk onjuist. Wat betreft het
stramien van het AGC-patroon wijkt A-1-1 niet af van het overige analoge
geluidsmateriaal.

Van de Ven heeft – zonder nadere onderbouwing – betoogd dat géén AGC-patroon
aanwezig kan zijn in de eindegesprekstonen van een tapgesprek, aangezien AGC
slechts werkzaam is bij het begin van communicatie.

Niet alleen wordt die stelling weerlegd door mijn bevindingen, de vakliteratuur
levert allerminst een bevestiging van de stelling van Van de Ven op. Uit de door mij
gevonden vakliteratuur leid ik af dat AGC een continu proces betreft, dat dus ook
het geluid aan het einde van een tapgesprek bestrijkt. Van den Heuvel geeft Van de
Ven eveneens ongelijk.
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Ik sluit mij om inhoudelijke redenen bij Van den Heuvel aan. Het AGC-patroon in de
eindegesprekstonen van tapgesprek A-1-1 is technisch verklaarbaar en vormt dus
geen teken van manipulatie.
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10.4. ‘Het geluid van een hefboomschakelaar’

Inleiding

Ik citeer de raadsvrouw:
“In de onderzochte gesprekken uit de analoge tapkamer zijn diverse
anomalieën gevonden die door Van de Ven worden aangeduid als ‘duidelijke
aanwijzingen voor manipulatie’. Het gaat om (…) het aantreffen van een
schakelpatroon van een elektromagnetische hefboomschakelaar midden in
een gesprek, (…).”145
De hier bedoelde elektromagnetische schakelaar, ook wel een ‘hefdraaikiezer’, en
in het Engels ‘Step-by-step switch’ of ‘Strowger switch’ genoemd, wordt in
Wikipedia als volgt omschreven:
“Deze component is in 1891 door Almon Strowger gepatenteerd en vormde
decennialang het hart van een automatische telefooncentrale. Een
hefdraaikiezer schakelt een contact vanuit de ruststand naar een van de 100
contacten die in tien boven elkaar gemonteerde cirkelsegmenten van tien
contacten zijn gerangschikt.
(…).146
De hefdraaikiezers vervingen de telefonistes in de centrale. (…). Naast het
voordeel van onpartijdigheid konden dankzij zijn uitvinding telefooncentrales
vierentwintig uur per dag beschikbaar zijn.
(…). Pas in de jaren 70 van de twintigste eeuw werd de hefdraaischakelaar
vervangen door moderner schakelingen, zoals de kruisschakelaar.
Tegenwoordig zijn telefooncentrales volledig gedigitaliseerd.”

145

Tweede aanvulling herzieningsverzoek d.d. 1 februari 2016, p. 72.
Hier vermeldt Wikipedia omtrent de werking het volgende: “De werking is als volgt: wanneer het
relais kortstondig wordt geactiveerd, zal in eerste instantie het elektrische contact na elke puls hoger
worden opgetild (het "heffen"). De pulsen worden opgewekt met behulp van een kiesschijf op het
telefoontoestel van de abonnee die een nummer kiest. Tijdens de tweede actie draait het contact bij
elke impuls een stap verder. Door meerdere reeksen hefdraaikiezers na elkaar te schakelen, worden
de te kiezen nummers telkens met twee uitgebreid. Op deze manier werkt het pulskiezen in een
telefooncentrale. Bij het beëindigen van het gesprek wordt een pal geactiveerd die het relais weer naar
zijn rustpositie doet terugkeren.
Het apparaat kan worden vergeleken met een gebouw dat tien verdiepingen heeft en op elke
verdieping tien flats.”
Bovendien vermeldt Wikipedia:
“Een register met hefdraaikiezers werd voorafgegaan door een oproepzoeker, die de binnenkomende
lijn doorverbond met het kiesregister. Dit diende om kosten te besparen: niet iedere abonnee kon
tegelijkertijd een telefoongesprek voeren. Dat was ook niet nodig. Er waren tabellen die bepaalden
hoeveel abonnees er kon worden aangesloten op een centrale met een bepaald (kleiner) aantal
uitgaande lijnen, bij een gegeven kans op congestie.”
Zie meer uitgebreid de Engelse Wikipedia.
146
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Het apparaat wordt niet alleen in de vakliteratuur beschreven,147 exemplaren in
werking zijn zichtbaar en hoorbaar op YouTube.com.148

De stelling van de verdediging houdt in dat middenin tapgesprek A-1-4 het geluid
van zo’n hefboomschakelaar te horen is. Dat is technisch onverklaarbaar, want wat
doet het geluid van een hefboomschakelaar die wordt toegepast voor het tot stand
brengen van een telefonische verbinding halverwege een tapgesprek? Voor de
verdediging vormt dit een indicatie dat van origine twee verschillende
tapgesprekken zijn samengevoegd, waarbij het geluid van een hefboomschakelaar
door slordigheid hoorbaar is gebleven.

Op 15:09 minuut149 bevindt zich in tapgesprek A-1-4 een geluid dat in het
herzieningsonderzoek de ‘puls-trein’ is genoemd. De kernvraag van deze paragraaf
houdt in: is deze puls-trein een gevolg van de toepassing van een
elektromagnetische hefboomschakelaar?
Alvorens hierop in te gaan wil ik nog eens benadrukken dat op audiofenomenen,
zoals de puls-trein, geen sticker is aangebracht met informatie over het ontstaan
ervan. Dat deze puls-trein is veroorzaakt door – en het geluid is van – een
elektromagnetische hefboomschakelaar, betreft dus niet een kwestie van
waarneming, maar een kwestie van de interpretatie van een waarneming.150

Beschrijving van de puls-trein in tapgesprek A-1-4

In dit herzieningsonderzoek heb ik een aantal tapgesprekken opnieuw door een
Turks/Koerdische tolk laten beluisteren en vertalen.151 Volgens deze tolk vindt rond

147

Veruit het meest gedetailleerd is: R.E. Rahmes, The Step-by-step Dial Telephone System, z.p.
Western Electric Company 1954, toegankelijk via een link in de Engelse Wikipedia, lemma: ‘Strowger
switch’.
148 Met alleen al de zoekopdracht ‘Strowger’ geeft YouTube tientallen verwijzingen.
149 Deze tijdsaanduiding volgt de WAV-bestanden van het analoge geluidsmateriaal dat in 2014 is
gedigitaliseerd en aan Van de Ven en Van den Heuvel ter beschikking is gesteld.
150 Zie daarover paragraaf 3.1 van deze conclusie. De in de hoofdtekst bedoelde interpretatie betreft
interpretatie op bronniveau.
151 Verslag tolkwerkzaamheden d.d. 18 juli 2016. Een toelichting hierop en een inleiding hiervan volgt
in paragraaf 15.1 van deze conclusie.
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het besproken moment van 15:09 minuut in tapgesprek A-1-4 het volgende
plaats:152
Gesprekspartner: Broer, een momentje, de batterij van dit verzwakt. De
oplader ervan..
Baybaşin:
Oké, dan heb jij nog iets te zeggen? Ik dacht, laat ik vragen
hoe het met je gaat, en ook of er iets nieuws is.
Gesprekspartner: Nee abi, een momentje.
[puls-trein]
Gesprekspartner: Hallo?
Baybaşin:
Ja mijn beste..
Gesprekspartner: Verder, alles is goed. Er zijn hier geen gekke dingen aan de
hand hier, abi.153
De laatste mededeling van Baybaşin voorafgaande aan de puls-trein (in de vertaling
aanvangend met: “Oké”) en de laatste uitspraak van de gesprekspartner154 van
Baybaşin voorafgaande aan de puls-trein (vertaald als: “Nee abi, een momentje”)
lopen in werkelijkheid door elkaar heen. Volgens mij is de gesprekspartner degene
die als laatste van de twee iets zegt (namelijk de laatste klanken van het in het
Nederlands vertaalde woord: “momentje…”).
Tussen de laatste mededeling van de gesprekspartner van Baybaşin voorafgaande
aan de puls-trein (vertaald als: “momentje…”) enerzijds en het woord “hallo?”,
uitgesproken door de gesprekspartner anderzijds, ligt een tijdsbestek van
(ongecorrigeerd) 2,73 seconden. Gecorrigeerd voor versnelling bedraagt dat
tijdsbestek iets minder dan drie seconden, namelijk 2,88 seconden.
Binnen dat tijdsbestek liggen vijf pieken (pulsen) vrij dicht bij elkaar. Tussen de
aanvang en het einde van die reeks van vijf ligt ongeveer 630 milliseconden, en dat
is na correctie voor versnelling ongeveer 666 milliseconden. Kort voorafgaande aan
die reeks van vijf zijn nog wel één of twee andere pulsjes/geluidjes hoorbaar (een
tikje en een veegje), en na afloop nog één pulsje. Als we die twee (of drie) pulsen

152

Het gesprek is volgens de tolk gevoerd in het Turks.
Verslag tolkwerkzaamheden d.d. 18 juli 2016, p. 15.
De laatste zin was in dit verslag d.d. 18 juli 2016 vertaald als: “Er zijn hier gekke dingen aan de hand
hier,” dus zonder het woordje ‘geen’. Desgevraagd corrigeerde de tolk dit bij aanvullend verslag van
13 april 2017. Het woordje ‘geen’ was abusievelijk weggevallen.
Overigens vertaalde de door NFI-deskundige Broeders ingeschakelde tolk dienovereenkomstig: “Er is
niets aan de hand.” Zie hieronder in de hoofdtekst.
154 Die gesprekspartner is volgens het strafdossier een zekere Kenan Saritas.
153
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meetellen ligt tussen de eerste en de laatste puls (na correctie voor versnelling)
ongeveer twee seconden.

De puls-trein in eerder onderzoek

Broeders

In zijn rapport van 22 december 2000 laat Broeders omtrent dit gesprek weten:
“Wel is er (…) sprake van een controle van de batterij van één van de
gebruikte telefoontoestellen waardoor mogelijk de indruk kan ontstaan dat
er een nieuw gesprek begint (…).”155
In een bijlage voegt (de tolk van) Broeders de volgende vertaling met commentaar
tussen ‘[ ]’156 bij:
Gesprekspartner: Abi, ik denk dat de batterij van dit ding leeg is [daarbij
mogelijk doelend op zijn telefoon].
Baybaşin:
Oké, heb je verder nog iets te vertellen?
Gesprekspartner: Ik belde even om te vragen hoe ’t met je was.157
Baybaşin:
Ik heb verder ook niks te melden.
Gesprekspartner: ’n Momentje.
[Er is een geluid hoorbaar dat er op wijst dat K. mogelijk met zijn telefoon
schudt.]
Gesprekspartner:
Baybaşin:
Gesprekspartner:
Baybaşin:

[mogelijk om te controleren of H. hem nog hoort] Hallo?
Nog meer?
Het gaat hier verder goed. Er is niets aan de hand.
Heb je nog iets gehoord van de oudere broer van die
jongen die wel eens bij je thuiskomt? 158

155

A.P.A. Broeders, deskundigenrapport d.d. 22 december 2000, p. 6.
mijn standaard. Uitsluitend de vertaling is hier cursief
weergegeven. Het commentaar van de tolk heb ik geplaatst tussen vierkante haakjes ‘[…]’ en in
rechtopstaand schrift.
157 Terwijl de door Broeders ingeschakelde tolk deze zin toeschrijft aan de gesprekspartner van
Baybaşin, schrijft de door mij ingeschakelde tolk deze zin toe aan Baybaşin zelf. Aangezien Baybaşin
in dit tapgesprek uitbelt ligt het meer voor de hand dat Baybaşin deze woorden heeft uitgesproken
(en dus niet de gesprekspartner).
158 A.P.A. Broeders, deskundigenrapport d.d. 22 december 2000, p. 16.
156 De tekstuele opmaak van deze passage volgt
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tCEAS

Over deze passage heeft Peller opgemerkt:
“At 15:58.676 ends a speech segment where both parties speak together.
Then there is a series of clicks: a click is heard at 15:59.135 followed by a
“swoosh” noise at 15:59.305. A click with mechanical nature is heard at
16:00.245. Then from 16:00.385 there are four clicks with a fixed distance of
about 0.154s apart. They sound to me like a mechanical disturbance of RF
interference. Then there is another click noise at 16:01.152. Both parties say
“hallo” after this sequence.”159
Bek Tek heeft opgemerkt:
“At 15:48.43 there are transients followed by each male saying “hello”; this
portion could be consistent with a telephone dropout.”160
Jacobs wijst nog eens uitdrukkelijk op deze passages, en citeert daarbij Peller en
Bek Tek.161 Géén van de tCEAS-deskundigen merkte de puls-trein aan als het geluid
van een hefboomschakelaar, terwijl het geluid door Peller en/of Bek Tek evenmin
werd voorgedragen als een aanwijzing voor manipulatie.

Prof. Künzel

In het kader van het herzieningsonderzoek heeft prof. dr. H.J. Künzel, verbonden
aan de universiteit van Marburg, aan tapgesprek A-1-4 stemvergelijkend onderzoek
verricht, mede met toepassing van ‘Forensic Automatic Speaker Recognition’ en
van ‘Automatic Speaker Separation’. Dit onderzoek betrof onder meer (kort
gezegd) de vraag of er op basis van dit onderzoek een verschil kan worden
vastgesteld tussen de identiteit van de sprekers voorafgaand aan het moment van
de puls-trein en de identiteit van de sprekers van na het moment van de puls-trein.
Die kwestie komt later aan de orde, namelijk in paragraaf 11.6. Het gaat mij nu om

159

S. Peller, Recordings Examination Report, September-October 2009, p. 21.
Zie Bek Tek, Laboratory Report d.d. 14 augustus 2009, p. 5.
161 Jacobs’ Audio Investigations Review d.d. 15 november 2009, p. 14, punt 4, onderaan, doorlopend
op p. 15.
160
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de volgende passage uit dit rapport, waarin Künzel meer concreet uitspraken doet
over de puls-trein:
“The most natural explanation is that these clicks have been caused by Spk
#1, putting the plug of the charger into the socket of his mobile phone. If
necessary, this question can be further investigated empirically. One second
later Spk #1 says “hello?”, clearly with a question intonation, as if he wanted
to make sure that the connection was still intact. Spk#2 copies “hello”
immediately, and after that the dialogue continues as before.”162
Künzel was niet bekend met de standpunten van Van den Heuvel en Van de Ven
over de oorzaak van de puls-trein.

Het standpunt van Van den Heuvel

Van den Heuvel heeft over de puls-trein het volgende opgemerkt:
“Ten derde. De inzet van een Duitse spraakdeskundige, prof. dr. H.J. Künzel,
had betrekking op de suggestie van de aanvragers dat het tapgesprek A-1-4
een gemanipuleerd telefoongesprek betrof. Het gesprek zou bestaan uit twee
delen die met een verkeerd telecomsignaal aan elkaar waren geplakt. Het
verkeerde telecomsignaal (een reeks van klikjes die in het
herzieningsonderzoek “de puls-trein” is gaan heten) zou veroorzaakt zijn door
een hefboomschakelaar die voor Van de Ven als zodanig herkenbare klikjes
liet horen. Ik deelde die opvatting niet en meen nog steeds dat die ‘puls-trein’
is veroorzaakt door het koppelen van de door Baybaşin gebruikte mobiele
telefoon aan een oplader.”163
Verderop rapporteert Van den Heuvel:
“De klikjes passen naar mijn oordeel bij het aankoppelen van een spanningvoedend component, zoals bijvoorbeeld een lader. Na de klikjes klinken de
gesprekspartners anders en is op de achtergrond een derde persoon hoorbaar
die tot tweemaal toe een vraag stelt. Het lijkt er sterk op dat de telefoon
ondertussen op handsfree is gezet; wat weer zou kunnen passen bij het
aansluiten van het toestel op een voedingsbron.
(…).

162

H.J. Künzel, Report d.d. 12 augustus 2015, p. 7. Künzel duidt de gebelde persoon aan als ‘Spk #1’
en hij duidt de bellende persoon, en dat is Baybaşin, aan als ‘Spk #2’.
163 Van den Heuvel, hoofdrapport d.d. 8 september 2015, p. 5.
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De officiële naam van de door Van de Ven bedoelde hefboomschakelaar is
een “hef-draai Strowger schakelaar”. Deze schakelaar is in 1891
gepatenteerd en vormde in 1903 de basis van de eerste automatische
telefooncentrale in Amerika. Een Strowger schakelaar is gerelateerd aan het
‘step-by-step’-schakelprincipe. Op de schakelaar zijn honderd
telefoonaansluitingen aangesloten, in de vorm van tien rijen en tien
kolommen. De zwenkarm van de schakelaar gaat eerst één tot tien stapjes
omhoog en vervolgens één tot tien stapjes opzij. Als de gewenste positie is
bereikt wordt de zwenkarm mechanisch geblokkeerd en is de elektrische
verbinding tot stand gekomen. Dit type centrales werd in de jaren zeventig
vervangen door modernere varianten.
(…).
Van de Ven lijkt bij de beantwoording van deze vraag het mechanische geluid
van de stappen-schakelaar te relateren aan de verschillende elektrische
pulsen in de opname. Bij de toepassing van een Strowger schakelaar zijn er
twee keer na elkaar één tot tien mechanische stapjes hoorbaar, maar er is
maximaal één elektrische puls waarneembaar, namelijk wanneer de
elektrische verbinding tot stand komt. De mechanische stapjes komen niet
terecht in de opname.
De ‘puls-trein’, bestaande uit meerdere pulsen, past dus niet bij het gebruik
van deze hefboomschakelaar.”164

Het standpunt van Van de Ven

Van de Ven vat zijn standpunt zelf als volgt samen:
“1. Elektromagnetische schakelaar (bijlage 6)
Ik heb een werkende hefboomcentrale kunnen achterhalen en hier
geluidsopnames van gemaakt en via een telefoonverbinding teruggespeeld.
Het ontstane spectrogram laat grote overeenkomsten zien met het
spectrogram zoals dat in gesprek A-1-4 is waargenomen. Ik kan hieraan geen
andere conclusie verbinden dan dat in genoemd gesprek sprake is van een
elektromagnetische schakelaar die midden in het gesprek hoorbaar is. Dit
fenomeen is niet verklaarbaar vanuit de telecommunicatie, want:
2.4.1. dit signaal behoort slechts voor te komen vóór aanvang van het
gesprek en niet midden in een lopend gesprek zoals door mij in het
onderzochte materiaal is aangetroffen;
2.4.2. de elektromagnetische schakelaar komt bovendien vanaf de
digitalisering van het Nederlandse telefoonnet medio jaren 70 niet meer voor.
Dit verschijnsel kan evenmin worden verklaard vanuit het plaatsen van een
GSM toestel in een car-kit. Het in het onderzochte audio-materiaal
164

Van den Heuvel, hoofdrapport d.d. 8 september 2015, p. 30-32.
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waargenomen patroon van de schakelpieken is namelijk zowel qua
tijdsintervallen als qua frequentie afkomstig uit het telecommunicatie
netwerk. Een mogelijk door een car-kit plaatsing veroorzaakt signaal is zowel
qua tijdsintervallen als qua frequentie random, d.w.z. vertoont geen
patroon.”165
Ter ondersteuning van zijn standpunt heeft Van de Ven bij het veelbesproken
rapport van 23 december 2014 gewezen op mededelingen van derden. Ik citeer Van
de Ven (vetgedrukt en onderstreept in het origineel):
“Op 26 november 2014, ben ik naar het Museum voor Communicatie
(MusCom) in Den Haag gegaan.
Dit museum wordt mede ondersteund door de KPN.
Binnen dit museum werken onder meer twee oud-medewerkers van de
KPN/PTT.
Beide heren waren actief binnen de telefooncentrales waar zij onder andere
verantwoordelijk waren voor het verzorgen van telefoontaps (o.a. in
samenwerking en in opdracht van de heer J.D. Rijnders). Zij hadden de
daartoe benodigde opleidingen gevolgd.
Elektromagnetische schakelaar
Ik heb deze heren, op de door mij meegebrachte laptop, het geluid (de
zogenaamde “7 klikken”) laten horen dat zich bevindt in de registratie van
het gesprek met de aanduiding A-1-4.
Beide heren herkenden het geluid (7 klikken) als het geluid dat door een
elektromagnetische schakelaar wordt gegenereerd welke vele jaren terug
werd gebruikt in de telefooncentrales. Deze elektromagnetische schakelaar
is al sinds de 80-er jaren niet meer in gebruik in de Nederlandse
telefooncentrales.
Het is echter niet helemaal uit te sluiten dat dit type centrale nog enige tijd in
bedrijfs- en huistelefooncentrales heeft gefunctioneerd. Of en wanneer dit
type bedrijfs- en huistelefooncentrales zijn uitgefaseerd is bij de PTT/KPN niet
bekend omdat zij dit type centrales al vele jaren niet meer ondersteunen.
Op mijn vraag of het schudden van een telefoon omdat de batterij leeg zou
zijn ook zo’n geluid zou kunnen geven vertelden ze mij dat dit onmogelijk was.
Evenzo was het onmogelijk dat dit geluid zou worden veroorzaakt door het
plaatsen van een mobiele telefoon in een lader (carkit).
Zij vertelden dat als het schudden van een kennelijk loszittende batterij in een
mobiele telefoon dit geluid zou veroorzaken dan zeer zeker de verbinding
verbroken zou moeten zijn.

165

Van de Ven, eindrapport d.d. 31 augustus 2015, ongenummerde 7 de en 8ste bladzijde.
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Het door hen beluisterde geluid was volgens de heren absoluut niet het
schudden van een mobiele telefoon.”166
Elders merkt Van de Ven het volgende op (vetgedrukt in het origineel):
“Is in gesprek 09-11-1997/22:53 (A-1-4) een elektromagnetische schakelaar
te horen?
Het antwoord op deze vraag is ja.
Dankzij het HEIM-museum in Hengelo en het MUSCOM in Den Haag is het
mogelijk geweest een werkende hefboomcentrale te achterhalen en hier
geluidsopnames van te maken. In eerste instantie lijkt deze opname niet echt
toepasbaar maar nadat deze opname via een telefoonverbinding wordt
teruggespeeld, blijkt dat het ontstane spectrogram hele grote
overeenkomsten laat zien met het spectrogram zoals dat in voornoemd
gesprek is waargenomen.
Hierdoor verbind ik de conclusie dat in genoemd gesprek weldegelijk sprake
is van een elektromagnetische schakelaar die midden in het gesprek hoorbaar
is.
Dit fenomeen is niet verklaarbaar vanuit de telecommunicatie.”
Ten slotte nogmaals Van de Ven in zijn reactie op Van den Heuvel:
“Op p. 30 probeert Van den Heuvel ook nog een eigen verklaring te geven
voor de door mij geconstateerde schakelklikken welke hoorbaar zijn midden
in gesprek A-1-4. Hij schrijft: “De klikjes passen naar mijn oordeel bij het
aankoppelen van een spanning voedend component, zoals bijvoorbeeld een
lader”.
Deze mening van Van den Heuvel is niet door enig onderzoek gestaafd en dus
volstrekt gratuite. Van den Heuvel is in de afgelopen twee jaar in staat gesteld
deze stelling te bewijzen middels een eenvoudige test. Ik heb hem hiertoe
zelfs nog een NOKIA 9400 met lader beschikbaar gesteld uit de periode
1997/1998. Toen Van den Heuvel naar de resultaten van zijn carkit onderzoek
werd gevraagd tijdens de bijeenkomst van de begeleidingscommissie op 10
juli 2015 antwoordde hij “dat hij heeft getest of hij op een betrouwbare wijze
een gesprek kon registreren. Op dit moment weet hij niet hoe hij dat voor
elkaar moet krijgen.” Ik maak uit dit antwoord op dat Van den Heuvel niet in
staat is geweest aan te tonen, dat het plaatsen van een telefoon in een carkit
kan leiden tot een klikpatroon zoals waargenomen in de opname van gesprek
A-1-4. Dat lijkt mij overigens ook onmogelijk, omdat de plaatsing van een
166

Van de Ven, rapport d.d. 23 december 2014, vierde ongenummerde bladzijde. Dit rapport is
gevoegd als bijlage 3 bij Van de Ven, eindrapport d.d. 31 augustus 2015. Zie p. 129 van het pdf-bestand
van het definitieve rapport.
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mobiele telefoon in een carkit nooit zo’n schakelklik patroon ten gevolge zal
hebben als in dit gesprek is te zien. In plaats van dit toe te geven blijft Van
den Heuvel in zijn eindrapport echter zijn in feite door hem zelf al ontkrachte
stelling herhalen dat de waargenomen schakelklikjes zouden passen bij het
aankoppelen van een spanningsvoedend element.
Mijn experiment met een in het Twents Techniekmuseum HEIM in Hengelo
nog aanwezige electromagnetische schakelaar (van het merk Philips) heeft
wel tot een interessant en controleerbaar resultaat geleid. De door deze
hefboomschakelaar geproduceerde tonen bij het kiezen van een
telefoonnummer vertonen een grote gelijkenis met de twee schakelreeksen
(pulstreinen) die we waarnemen tussen 14:00 en 15.00 minuten in gesprek A1-4 (zie mede mijn rapport van 5 december 2014, pp. 33 en 34).
Ik beschrijf dit specifieke onderzoek in het HEIM museum in mijn rapport van
1 augustus 2015 met afbeeldingen van de gelijkende signalen. Ik sluit hier
nog een bestand bij van de audio van beide schakelreeksen en een kort filmpje
waarin de betreffende centrale in mijn aanwezigheid werkend zichtbaar
wordt gemaakt.”167

Derksen en de verdediging

Ik citeer enkele uitspraken van de zijde van Derksen, Derksen & Grünwald en de
verdediging, die zich op hetzelfde standpunt hebben gesteld als Van de Ven.

Derksen & Grünwald:
“ANOMALIE
De pulstreinen met hele hoge frequenties zijn een serieuze anomalie, omdat
de
frequenties uit pulstreinen geen telecommunicatiesignalen zijn. Van de Ven
heeft deze pulstreinen herkend als een elektromagnetische schakelaar. In een
Heim museum in Hengelo en / of het MUSCOM in Den haag heeft hij opnames
gemaakt van een daar werkende elektromagnetische schakelaar. Deze
opnames laten horen dat de gewraakte tikken in A-1-4 ook van een
elektromagnetische schakelaar komen.
ANOMALIE

167

Van de Ven, reactie d.d. 8 oktober 2015 op het rapport van Van den Heuvel, p. 33.
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Zo’n elektromagnetische schakelaar geeft een nieuw begin van een gesprek
aan. In dit geval beduidt dit dat na de pauze met de schakelaar een nieuwe
gesprek begint.”168
Derksen somt enkele argumenten op die pleiten voor de stelling van Van de Ven.
“Van de Ven meende in de klikken de klikken van een elektromagnetische
schakelaar te herkennen. Dat zijn de klikken aan het begin van een gesprek.
Als de klikken van een EM-schakelaar zijn, is bewezen dat het om een nieuw
begin gaat. Wat voor ondersteuning biedt Van de Ven voor zijn claim?
Van de Ven heeft op 26 november 2014 in het Museum voor Communicatie
(MusCom) in Den Haag van twee oud-medewerkers van de KPN/PTT te horen
gekregen dat ze de klikken ‘herkenden als het geluid dat door een
elektromagnetische schakelaar wordt gegenereerd welke vele jaren terug
werd gebruikt in de telefooncentrales’.”169
Als argument 2 bespreekt Derksen zijn stelling dat de klikken de tijdsintervallen en
de frequentie van de klikken hebben van een EM-schakelaar:
“Van de Ven heeft een oude elektromagnetische schakelaar in het Twents
Techniekmuseum museum in Hengelo gevonden en heeft die nu bestudeerd.
Het resultaat is een bevestiging van zijn eerste duiding: de tikken zijn
schakelklikken van de elektromagnetische schakelaar; de klikken hebben de
tijdsintervallen en de frequentie van de klikken van een EM-schakelaar.”
Als argument 3 wijst Derksen op het patroon dat ontstaat bij het inpluggen van een
gsm-toestel op een lader.
“Er zijn hier twee te onderzoeksvragen. De eerste vraag is: Geeft het
inpluggen van de lader het patroon en frequentie van de klikken uit de
onderbreking te horen?
Van den Heuvel heeft dit onderzoek niet gedaan. We hebben zelf wel
empirisch onderzocht wat je hoort wanneer iemand anders zijn telefoon op
de lader aansluit. Het resultaat was: óf je hoort niets óf je hoort een doffe tik,
maar nooit een serie schakelklikken. Dat is weerlegging één van het idee van
de lader. Van de Ven geeft een technische weerlegging:

168

Derksen & Grünwald, De stand van zaken II: de A-1 gesprekken, een overzicht in termen van
likelihoods gebaseerd op de metingen onder leiding van mr. Aben, de Aben-metingen, d.d. 30
augustus 2015, p. 39.
169 Derksen, A-1-4, een analyse: 15 argumenten voor manipulatie, d.d. 19 oktober 2015, p. 3.
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Een mogelijk door een car-kit plaatsing veroorzaakt signaal is zowel qua
tijdsintervallen als qua frequentie random , d.w.z. vertoont geen patroon.
De hypothese van het in-de-lader-steken faalt aldus: de klikken van A-1-4
passen daar niet bij.”170
Argument 4 van Derksen houdt in een empirisch onderzoek (van Derksen) naar de
tijd die gemoeid is met het aansluiten van een telefoon op een lader.
“Er is voor het alternatieve scenario van een doorlopend gesprek met klikken
vanwege het aansluiten van de telefoon op de lader, ook een tweede
onderzoeksvraag: Kan Kenan het karweitje in enkele seconden, om precies te
zijn in 2,67 seconden klaren? Indien het gesprek doorloopt, dan moet in
tussentijd de telefoon een nieuwe batterij gekregen hebben, of moet de
telefoon in de lader zijn geplaatst. Kan dat in 2,7 seconden?
Ik heb een onderzoekje gedaan waarbij ik de meest ideale situatie voor snel
aansluiten had gekozen: ik had de mobiel in de hand, de lader was al op de
elektriciteit aangesloten, de lader lag voor mij op het bureau, ik drukte de
stopwatch in, en stopte de stekker van de lader in mijn mobiel en drukte weer
op de stopwatch. Dat kostte me ongeveer 6 seconden. De 2,7 seconden was
niet haalbaar.
Wellicht is er een onderzoeksopzet waarbij het wel in 2,7 seconden zal lukken.
Maar in veruit de meeste gevallen zal het niet lukken, zo wijst mijn
onderzoekje uit.
Het dossier zelf bevat een soort experiment. Op 8 december 1997 21.59 uur
belt een NN-man weer in met Huseyin Baybaşin: ‘Hij zegt dat de batterij even
op was’. Hij had eerder om 21.55 gebeld, te zien aan het dossier. Het was een
kort gesprekje, van ongeveer één minuut, maximaal twee minuten. Het
vinden van de lader en het aansluiten is dus een karwei dat hier één à twee
minuten kost.171

170

Derksen, A-1-4, een analyse: 15 argumenten voor manipulatie, d.d. 19 oktober 2015, p. 3-4. Zie
ook: Derksen, Stand van zaken III, deel II, ‘Van den Heuvels argumenten waarom aperte anomalieën
in de A-1 gesprekken geen anomalieën zijn’ d.d. 25 oktober 2015, p. 43.
171 Voetnoot en commentaar D.A.: Ik begrijp niet goed op welke gronden Derksen dit geval van een
tapgesprek van 8 december 1997 om 21.59 uur meent te kunnen bestempelen als een weerlegging
van de mogelijkheid dat de gesprekspartner van Baybaşin in tapgesprek A-1-4 slechts 2,7 seconden
nodig heeft gehad om zijn gsm-toestel (bijvoorbeeld) in een bureaulader te plaatsen. Dat de ene
persoon geruime tijd nodig heeft gehad om een batterijoplader te vinden betekent toch niet dat het
uitgesloten is dat een andere persoon bij een andere gelegenheid kan hebben volstaan met het enkele
plaatsen van zijn gsm-toestel in een bureaulader die binnen handbereik stond? Uitsluitend een
universele uitspraak als “alle plaatsingen in een bureaulader vinden plaats in een tijdsbestek van 2,7
seconden” kan door één tegenvoorbeeld worden weerlegd.
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Eigen empirisch onderzoek en een praktijk-experiment uit het dossier maken
het hoogstwaarschijnlijk dat 2,7 seconden te kort zijn voor het aansluiten van
de telefoon op de lader.”172

Evaluatie en onderzoek

Inleiding: de voorkansen

Zoals gezegd zijn de hefboomschakelaars van telefooncentrales reeds vervangen in
de jaren zeventig, uiterlijk de jaren tachtig van de vorige eeuw. In de periode waarin
Baybaşin volgens de hypothese van manipulatie werd afgeluisterd (op z’n vroegst
begin jaren negentig) deed dit apparaat dus al geen dienst meer. Het is daarmee
a priori onwaarschijnlijk dat de verbinding van tapgesprek A-1-4 geheel of ten dele
tot stand is gebracht met behulp van een hefboomschakelaar. De geringe
‘voorkans’173 op de aanwending van een hefboomschakelaar voor het leggen van
telefoonverbindingen zal m.i. in aanmerking moeten worden genomen bij de vraag
of de puls-trein daadwerkelijk door zo’n hefboomschakelaar is veroorzaakt.

Ik loop thans een aantal stellingen langs waarop het standpunt van de verdediging
is gebaseerd.

(1). Bij aanvang van een tapgesprek kan het geluid van een hefboomschakelaar
hoorbaar worden.

Wat betreft het ‘geluid’ van een hefboomschakelaar moet onderscheid worden
gemaakt tussen:
(a).

het geluid van een elektromagnetische hefboomschakelaar in werking, dat
wil zeggen: hoorbaar als je ernaast staat;

(b).

het spoor (geluid) dat de toepassing van zo’n hefboomschakelaar
teweegbrengt over de telefoonverbinding die daarmee tot stand is gebracht.

172

Derksen, A-1-4, een analyse: 15 argumenten voor manipulatie, d.d. 19 oktober 2015, p. 4. Zie ook
Derksen, Stand van zaken III, deel II, ‘Van den Heuvels argumenten waarom aperte anomalieën in de
A-1 gesprekken geen anomalieën zijn’ d.d. 25 oktober 2015, p. 44.
173 Zie hierover paragraaf 3.1 van deze conclusie, onder notie 5.
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Van de Ven heeft met zijn uitspraken onmiskenbaar het oog op het geluid onder
(a). De cd-rom die hij als bijlage bij zijn eindrapport heeft doen toekomen, bevat
namelijk twee WAV-bestanden die bij het afspelen ervan het geluid als bedoeld
onder (a) laten horen.174 Het ene bestand behelst het geluid van een
hefboomschakelaar in werking, zoals dat hoorbaar is als de luisteraar zich fysiek in
de buurt van die schakelaar bevindt. Het tweede bestand behelst hetzelfde geluid,
maar dan zoals het over een telefoonverbinding klinkt. Over de vraag hoe het
‘spoor’ onder (b) ‘klinkt’, doet Van de Ven geen uitspraken.

De ‘Strowger’ hefboomschakelaar is ontworpen om in een telefooncentrale
geautomatiseerd telefoonverbindingen te realiseren. In die zin gaat het
functioneren van een hefboomschakelaar in de

tijd vooraf aan de

telefoonverbinding zelf; gelijktijdig met het draaien van een telefoonnummer op
een draaischijftelefoon voeren de ‘selectors’ hun taak uit.175 Dat kan echter niet
hoorbaar zijn in de telefoonverbinding die de schakelaar nou juist nog tot stand
moet brengen. Ook onder de hypothese van manipulatie blijft dus onduidelijk en
technisch onverklaarbaar hoe het geluid onder (a), te weten dat van een
hefboomschakelaar ‘als je ernaast staat’, hoorbaar zou moeten kunnen worden
over de telefoonverbinding. Er is slechts één uitzondering: als een van de sprekers
zich tijdens het telefoongesprek (toevallig) in de buurt van een werkzame
hefboomschakelaar bevindt, vormt de hefboomschakelaar een bron van
achtergrondgeluid. Dát is echter niet de stelling van Van de Ven, en bovendien zou
dat geen teken zijn van de aanvang van (nieuwe) telecommunicatie.

Mijn conclusie luidt dat de ratels van een hefboomschakelaar in werking niet “de
klikken aan het begin van een gesprek” kunnen zijn. Dergelijke “klikken” ben ik in
het geluidsmateriaal ook niet tegengekomen aan het begin van een
(referentie)gesprek.

174

Het betreft WAV-bestanden met de namen ‘EM-schakelaar HEIM direct part schakel’ en ‘EMschakelaar HEIM via telefoon part schakel’.
175 Zie voor demonstraties daarvan bijvoorbeeld: ‘Strowger Step-by-step Demonstration’
(https://www.youtube.com/watch?v=HcvA5q8yOTo) en ‘AT&T Archives: The Step-By-Step Switch’
(https://www.youtube.com/watch?v=xZePwin92cI).
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(2). Van de Ven herkent in de puls-trein het geluid van een hefboomschakelaar.

Dit is inderdaad wat Van de Ven zegt.

(3). Van de Ven’s herkenning van een hefboomschakelaar wordt ondersteund door
twee medewerkers van het Museum voor Communicatie.

Dat Van de Ven’s herkenning van het geluid van een hefboomschakelaar wordt
ondersteund door twee medewerkers van het Museum voor Communicatie,
betreft een mededeling die uitsluitend afkomstig is van Van de Ven zelf, door hem
gerapporteerd in het veelbesproken, kwestieuze rapport van 23 december 2014.176
Van die mededeling heeft Van de Ven géén (schriftelijke) bevestiging overgelegd.
De namen van de medewerkers zijn mij onbekend.
De hier bedoelde herkenningen verliezen hun relevantie zodra de luisteraar zelf
goed kan beoordelen of het geluid van een hefboomschakelaar in werking
overeenkomt met de thans besproken puls-trein. Zoals gezegd is op YouTube een
grote hoeveelheid demonstraties van de ‘Strowger switch’ te zien en te beluisteren.
Bovendien bevat het dossier de twee genoemde geluidsbestanden die Van de Ven
zelf heeft vervaardigd van het geluid dat het exemplaar van de hefboomschakelaar
van het techniekmuseum HEIM te Hengelo produceerde, als je ernaast staat.

Ik heb vervolgens beoordeeld in hoeverre de puls-trein overeenstemt met het
geluid onder (a), met andere woorden: klinkt de puls-trein als het geluid van een
hefboomschakelaar in werking?
Ik beantwoord die vraag stellig ontkennend. De puls-trein verschilt m.i. zelfs
aanzienlijk van het geluid van een werkzame hefboomschakelaar, ook als het wordt
beluisterd over een telefoonverbinding.177

176

Op de (bewijs)waarde van dit rapport kom ik in paragraaf 12.2 uitvoerig terug.
Dat is eenvoudig na te bootsen door een gsm-toestel te leggen naast een computer waarop een
YouTube-video van een demonstratie van een hefboomschakelaar wordt afgespeeld, en het geluid
dat door dat gsm-toestel wordt geregistreerd en doorgegeven te beluisteren met een (door het eerste
gsm-toestel gebeld) ander gsm-toestel in een andere ruimte.
177
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(4). De puls-trein bevat bij signaalanalyse de kenmerken, de tijdsintervallen en de
frequentie van de klikken van een hefboomschakelaar

De vierde stelling nodigt uit tot een meer objectieve toets van mijn hiervoor
weergegeven standpunt dat de puls-trein niet overeenstemt met het geluid van
een hefboomschakelaar.

In de puls-trein liggen zoals gezegd vijf pulsen vrij dicht bij elkaar. Tussen de
aanvang en het einde van die reeks van vijf ligt (van basis tot basis) ongeveer
630 milliseconden,

en

dat

is

na

correctie

voor

versnelling

ongeveer

666 milliseconden.
Ruim een seconde voorafgaande aan deze reeks van vijf pulsen bevinden zich twee
eerdere pulsen (een tikje en een veegje). 240 milliseconden ná de laatste puls uit
de reeks van vijf volgt de laatste en achtste puls. Van basis tot basis bedraagt de
tijdsduur van de genoemde acht pulsen na correctie voor versnelling ruim twee
seconden (2,04 seconden).

Indien slechts de reeks van vijf pulsen binnen de puls-trein in ogenschouw wordt
genomen, bevat de puls-trein een zekere regelmaat.178 De snelheid van de pulstrein bedraagt gemiddeld ongeveer 133 milliseconden per puls (van basis tot
basis).179 De van-piek-tot-piek-snelheid bedraagt gemiddeld 156,5 milliseconden
per puls.180
Indien alle acht genoemde pulsen in ogenschouw worden genomen, ontbreekt de
regelmaat volkomen. De snelheid bedraagt in dat geval gemiddeld ongeveer 250
milliseconden per puls.

Ik heb de puls-trein op deze eigenschappen vergeleken met het geluid van de
hefboomschakelaar zoals hoorbaar in de door Van de Ven overgelegde WAVbestanden. In dat geluidsmateriaal liggen tien pulsen (ratels) zeer regelmatig
verspreid naast elkaar. Over die tien pulsen doet de hefboomschakelaar ongeveer

178

Van piek tot piek zijn de afstanden tussen de vijf pieken gelegen op 140 ms, 148 ms, 144 ms en
161 ms, en dat is na correctie voor versnelling: 148 ms, 156 ms, 152 ms en 170 ms. Die reeks is dus
minder regelmatig dan de raadsvrouw het doet voorkomen in haar reactie d.d. 12 juni 2017, p. 28
onderaan. Een nauwgezette blik op het spectrogram van de puls-trein laat dat ook zien.
179 Dat is 666 ms gedeeld door 5.
180 Dat is het gemiddelde van 148 ms, 156 ms, 152 ms en 170 ms.
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500 milliseconden (van basis tot basis). Dat betreft een gemiddelde snelheid van 50
milliseconden per puls, oftewel 20 pulsen per seconde.
Voor de zekerheid heb ik het geluid van de door Van de Ven aanschouwde
hefboomschakelaar (i.e. het exemplaar van het techniekmuseum) op dit punt
vergeleken met het geluid van drie hefboomschakelaars die op YouTube worden
gedemonstreerd. Ook die hefboomschakelaars genereren hun pulsen (mijns
inziens: ratels) met een snelheid van minimaal 50 tot 57 milliseconden per puls.181
Klaarblijkelijk is dat een voor hefboomschakelaars kenmerkende snelheid. Die
snelheid wijkt sterk af van de snelheid van de reeks van vijf pulsen binnen de pulstrein.
De frequentiespectra van enerzijds de puls-trein en anderzijds de ratels in het
geluid van de genoemde hefboomschakelaars vertonen bovendien géén
kenmerkende overeenkomsten.182

Mijn conclusie luidt dat de puls-trein bij signaalanalyse juist niet de kenmerken, de
tijdsintervallen en de frequentie van de klikken (ratels) van een hefboomschakelaar
bevat. Dit resultaat strookt met mijn auditieve vergelijking van de puls-trein met
het geluid van hefboomschakelaars.

(5). Het patroon van de puls-trein ontstaat niet bij het plaatsen van een gsm-toestel
op een lader

De stellingen (5) en (6), afkomstig van Van de Ven en/of Derksen strekken tot de
weerlegging van een alternatieve hypothese, namelijk de hypothese waarmee Van
den Heuvel een verklaring geeft voor het ontstaan van de puls-trein, te weten het
aansluiten van een gsm-toestel op voeding via het lichtnet (met gebruik van een
snoertje of een bureaulader) of een car-kit.
181

Zie ‘Strowger demo’ (https://www.youtube.com/watch?v=cNNKLuM8yY8), zie ‘Step-by-Step
Telephone Switch Line Finder HD’ (https://www.youtube.com/watch?v=wcFpaI1Y_SE) en zie
‘Automatic telephone exchange – operating’ (https://www.youtube.com/watch?v=n3WjgonQiJk).
Ik heb daarin gezocht naar de op het gehoor langzaamste reeks van ratels. De gedownloade
geluidsbestanden hiervan zijn door mij opgeslagen in een WAV-formaat en vervolgens geanalyseerd.
182 Van de Ven bespreekt dit onderwerp in Van de Ven, onderzoeksrapport “Metingen tapgesprekken
afkomstig van analoge banden behorend bij de zaak “Baybaşin”” d.d. 1 augustus 2015, p. 6-7. Dit
rapport is gevoegd als bijlage 6 bij Van de Ven, eindrapport d.d. 31 augustus 2015, (zie p. 232-233 van
het pdf-bestand van het eindrapport). De aldaar weergegeven grafieken betreffen (van boven naar
beneden) een spectrogram, een frequentiespectrum en een golfvormgrafiek in een lineaire schaal,
zulks van enerzijds de puls-trein en anderzijds de hefboomschakelaar die door Van de Ven in het
techniekmuseum is aanschouwd. Heel duidelijk zijn de grafieken overigens niet. Deze grafieken tonen
m.i. allerminst de door Van de Ven bedoelde overeenkomsten aan.
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Ik citeer Van de Ven:
“Een mogelijk door een car-kit plaatsing veroorzaakt signaal is zowel qua
tijdsintervallen als qua frequentie random, d.w.z. vertoont geen patroon.”183
Allereerst merk ik opnieuw op dat binnen de puls-trein uitsluitend de reeks van vijf
pulsen een betrekkelijke regelmaat vertoont. Indien daarentegen niet alleen die
reeks van vijf, maar ook de eerste twee en de laatste puls in aanmerking worden
genomen, is de puls-trein aanzienlijk meer onregelmatig (‘random’) samengesteld.
Ten tweede. Indien de puls-trein in tapgesprek A-1-4 is veroorzaakt door het
koppelen van een gsm-toestel aan het lichtnet, betreft deze handeling het gsmtoestel van de gesprekspartner van Baybaşin, en dus niet dat van Baybaşin.184
Onbekend is met welk merk en type gsm-toestel die gesprekspartner (in de jaren
negentig) heeft getelefoneerd. Onbekend is dan ook op welke wijze dit gsm-toestel
verbinding kon leggen met het lichtnet. Welke connector (welke bureaulader,
welke type snoertje) was daarvoor geschikt en in gebruik?
Zonder bekendheid met het een en ander betreft de geciteerde mededeling van
Van de Ven een loze opmerking. Het is onduidelijk hoe Van de Ven deze mededeling
meent te kunnen staven. Iedere onderbouwing ontbreekt. Met zoveel onbekende
variabelen is het verbinden van stellige conclusies aan het resultaat van
experimenten, een hachelijke onderneming.

(6). Het tijdsbestek van 2,7 seconden is te weinig voor het koppelen van een gsmtoestel aan een lader

Derksen heeft een experiment uitgevoerd waarbij hij heeft getracht in de hem
toegemeten tijd een gsm-toestel te verbinden met het lichtnet.
Het tijdsbestek na het uitspreken van ‘momentje’ tot het uitspreken van ‘hallo?’
bedraagt in het geluidsmateriaal van tapgesprek A-1-4: 2,88 seconden,185 dus iets
méér dan Derksen rapporteert (namelijk 2,67 seconden).186 Derksen deelde mee

183

Van de Ven, eindrapport d.d. 31 augustus 2015, ongenummerde achtste bladzijde.
De vertalingen van het relevante fragment van het tapgesprek laten daarover geen misverstand
bestaan.
185 Zie hierboven bij de beschrijving van de puls-trein. De gemelde tijdsduur is ná correctie voor
versnelling.
186 Mogelijk heeft Derksen verzuimd te corrigeren voor de versnelling. Hij meldt daarover althans
niets.
184
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het door hem uitgevoerde experiment te hebben geklokt met een stopwatch. Als
gevolg daarvan moet hij de tijd die is gemoeid met het indrukken van een
stopwatch hebben meegerekend. Dat komt mij niet voor als een experiment dat
een reële toedracht in voldoende mate weerspiegelt.

Ik heb een soortgelijk experiment viermaal uitgevoerd. Ik ben daarbij uitgegaan van
de volgende opzet: bij het uitspreken van het woord ‘momentje’ houd ik het gsmtoestel tegen mijn hoofd zoals in een telefoongesprek; daarna plug ik een stekkertje
in het gsm-toestel, waarna ik het toestel weer naar mijn hoofd breng en het woord
‘hallo?’ uitspreek. Ik heb het experiment in twee varianten uitgevoerd. In de eerste
variant lag het stekkertje op mijn bureau binnen handbereik. In de tweede variant
had ik het stekkertje reeds in mijn handen op het moment dat ik het woord
‘momentje’ uitsprak. De vraag is dus: binnen welk tijdsbestek ben ik redelijkerwijze
in staat om verbinding te leggen? Deze vier experimenten heb ik (zonder
tussentijdse metingen) in één keer opgenomen en vastgelegd in een (door mij
bewaard) WAV-bestand, waarna ik met Sonic Visualiser nauwkeurig en
controleerbaar het tijdsverloop kon meten. De gemeten tijdsduur betrof in deze
vier pogingen: 3,24 seconden, 2,86 seconden, 2,21 seconden en 2,06 seconden.

Er is nog een tweede mogelijk, wellicht meer waarschijnlijk scenario. Dat houdt in
dat de gesprekspartner van Baybaşin zijn gsm-toestel na het uitspreken van het
woord ‘momentje’ positioneerde op een bureaulader c.q. ‘docking station’ en
vervolgens handsfree verder sprak. Mede gelet op mijn eerdere resultaten, komt
het mij voor dat een periode van 2,88 seconden daartoe zonder meer de ruimte
biedt (“momentje” - plaatsing [puls-trein] – “hallo?”).

In het vijfde aanvullend herzieningsverzoek werpt de raadsvrouw mij tegen dat het
door mij uitgevoerde experiment niet “erg realistisch lijkt onder normale
omstandigheden”, omdat ik “klaar zat naast het stopcontact met de
verbindingskabel in de hand”.187 De raadsvrouw negeert echter de omstandigheid
dat de gesprekspartner van Baybaşin op het ogenblik dat hij “momentje” zei, reeds
wist dat de batterij leeg raakte. Hij zei immers niet lang daarvoor: “Broer, een
momentje, de batterij van dit verzwakt. De oplader ervan..” Deze uitlating maakt

187

Vijfde aanvullend herzieningsverzoek d.d. 12 juni 2017, p. 31.
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zelfs waarschijnlijk dat de gesprekspartner van Baybaşin al op zoek was gegaan naar
de oplader en “momentje” zei zodra hij gereed was om zijn gsm-toestel aan te
sluiten op de voeding.

Kortom, ik volg het argument van de Derksen en de raadsvrouw niet. Mijn conclusie
luidt dat er geen reden is om aan te nemen dat een periode van 2,88 seconden te
weinig tijd biedt om een gsm-toestel tijdens het telefoongesprek te koppelen aan
het lichtnet. De alternatieve hypothese is door het experiment Van Derksen niet
weerlegd.

Twee resterende argumenten van Derksen zijn meer gespreksinhoudelijk van aard
en zij zijn dermate weinig sterk dat ik daaraan niet meer dan een voetnoot wijd.188

Een globale evaluatie van mijn onderzoeksbevindingen volgt onder de
tegenwerpingen.

188

In: Derksen, A-1-4, een analyse: 15 argumenten voor manipulatie, d.d. 19 oktober 2015, p. 4-5,
somt Derksen nog twee argumenten voor manipulatie op (in zijn nummering):
(5). Het tapgesprek A-1-4 heeft vóór de puls-trein een totaal andere sfeer dan daarna.
(6). De twee “Hallo’s” van ná de puls-trein zijn “neutrale ‘hallo’s”.
Ik deel die opvattingen niet.
Ad (5). Ik versta geen Turks. Derksen net zo min. Uit de vertalingen van het tapgesprek maak ik een
dergelijke wisseling van sfeerbeeld geenszins op. Zowel vóór als na de puls-trein wordt er door
Baybaşin en zijn gesprekspartner meermalen gelachen. Dan laat ik nog daar dat de sfeer tijdens
telefoongesprekken nu eenmaal kan veranderen. De laatste uiting van Baybaşin vóór de puls-trein en
de eerste inhoudelijke mededeling van de gesprekspartner daarna sluiten bovendien naadloos op
elkaar aan: Baybaşin wilde weten hoe het gaat en of er nog nieuws is. Zijn gesprekspartner
beantwoordt die vraag adequaat na afloop van de puls-trein en onmiddellijk nadat Baybaşin
reageerde op het uitspreken van “hallo?” door de gesprekspartner.
Ad (6). Drie tolken, namelijk de tolk van Broeders (in de hoofdtekst aangehaald), de tolk van Künzel
(de heer Demir, zie p. 2 en p. 7 van het rapport van Künzel d.d. 12 augustus 2015), alsmede de tolk
die ik zelf heb aangesteld (in de hoofdtekst aangehaald), plaatsen onafhankelijk van elkaar een
vraagteken na het ‘hallo’/’hello’ van de gesprekspartner van Baybaşin, kortom: “hallo?” Dit betreft
een vraag (d.w.z. een controle of de verbinding nog intact is) en niet een neutrale begroeting, zoals
Derksen betoogt. Künzel deelt hierover uitdrukkelijk mede (onderstreping mijnerzijds): “One second
later Spk #1 says “hello?”, clearly with a question intonation, as if he wanted to make sure that the
connection was still intact.” Alleen een door de raadsvrouw ingeschakelde tolk laat achter het “hallo”
van de gesprekspartner een vraagteken achterwege.
Het is bovendien zeer de vraag of Baybaşin het “hallo?” van zijn gesprekspartner beantwoordt met
een “hallo”, zoals Derksen meent. De door mij ingeschakelde tolk vertaalde de reactie van Baybaşin
als: “Ja mijn beste..”, en de door Broeders ingeschakelde tolk met: “nog meer?”.
Zie ook Derksen, Stand van zaken III, deel II, ‘Van den Heuvels argumenten waarom aperte anomalieën
in de A-1 gesprekken geen anomalieën zijn’ d.d. 25 oktober 2015, p. 44-45.
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Een puls-trein in tapgesprek A-1-5

Van de Ven en Derksen zijn van oordeel dat ook in tapgesprek A-1-5 een puls-trein
waarneembaar is. Ik citeer Derksen:
“Signaal-analytisch is er ook van alles aan de hand. Na de onzin-zin van Yavuz
zijn er klikken met waarneembare frequenties van 380, 476, 760 & 1009 Hz,
terwijl er na de “on-zin” met losse woordflarden waarneembare frequenties
zijn van 380, 571, 760, 933, 1008 1141, 1466 & 1542Hz, frequenties die —
aldus Van de Ven — , gezien de tijdsduren, zeer waarschijnlijk van een EMschakelaar afkomstig zijn.”189
Volgens de door de raadsvrouw ingeschakelde tolk spreekt de gesprekspartner van
Baybaşin (“Yavuz”) op enig moment een niet-bestaand woord uit (‘Sabaxê’),
hetgeen volgens Derksen een “onzin-zin” oplevert.190 Kort daarna volgt een aantal
pulsen.191

Ik heb de hier bedoelde puls-trein in tapgesprek A-1-5 onderzocht.192 Het
onderwerpelijke geluidje vertoont opnieuw geen gelijkenis met het geluid van een
hefboomschakelaar; het heeft er meer van weg dat de vingers van een van de
gesprekspartners over de microfoon van het gsm-toestel glijden.
Bij bestudering van de golfvorm blijkt iedere regelmaat te ontbreken. Zijn het vier
of vijf pulsen? De vier of vijf pulsen nemen een tijdsbestek van (na correctie voor
versnelling) 600 tot 650 milliseconden in beslag. Dat komt niet in de buurt van de
typerende cadans van een hefboomschakelaar. Ook de frequentiespectra van de
pulsen vertonen geen kenmerkende overeenkomsten met de frequentiespectra
van de pulsen (ratels) van een hefboomschakelaar.
189

Derksen, Analyse van de overwegingen van het hof in de Öge-zaak, d.d. 19 oktober 2015, p. 23. Zie
ook p. 19 (voetnoot 34): “Aan het eind van het stuk over de krant, de Sabah, is een passage met klikken
die klinken als de klikken van een elektromagnetische schakelaar, aldus de metingen van Van de Ven.
38.002 – 38.649 Waarneembare frequenties: 1523, 1618, 1751, 2265, 2398Hz.”
Zie ook: Derksen, A-1-5, 15 argumenten voor manipulatie, d.d. 19 oktober 2015, p. 2-4, 6 en 10.
190 Ik kom in paragraaf 13.2 terug op deze “onzin-zin”. Daar zal overigens blijken dat de door de
raadsvrouw ingeschakelde tolk (Rizgar) het desbetreffende woord simpelweg niet goed heeft
verstaan.
191 Zie ook het tweede aanvullend herzieningsverzoek d.d. 1 februari 2016, p. 168: “Na het niet
bestaande woord ‘Sabaxê’ [in gesprek A-1-5, D.A.] is volgens de analyse van Van de Ven opnieuw een
frequentiepatroon waarneembaar dat klinkt als een elektromagnetische schakelaar.”
192 Het (wél bestaande) woord ‘Sabahê’ (“in Sabah”) wordt door de gesprekspartner van Baybaşin
uitgesproken na 0:37 minuut na aanvang van tapgesprek A-1-5 in het analoge geluidsmateriaal dat in
2014 is gedigitaliseerd. Onmiddellijk na dit woord volgt de hier besproken puls-trein.
In paragraaf 11.8 kom ik terug op deze passage in tapgesprek A-1-5, vanwege een klik/transiënt die
ongeveer twaalf seconden later hoorbaar is.
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Een en ander wijst uit dat de hier bedoelde pulsen (tikjes) in tapgesprek A-1-5
hoogstwaarschijnlijk niet zijn veroorzaakt door een hefboomschakelaar.

Van de Ven ‘herleidt’ nog meer tikken, pulsen e.d. in het geluidsmateriaal van
tapgesprek A-1-5 tot een hefboomschakelaar. Daarvoor presenteert hij geen enkele
onderbouwing. Ik laat deze kwestie verder rusten.

Naschrift: het vijfde aanvullend herzieningsverzoek

In haar reactie d.d. 12 juni 2017 op mijn onderzoeksverslagen doet de raadsvrouw
ongestaafd verslag van mededelingen van “een voorlichter van het Twents Techniek
Museum”. Die mededelingen leerden haar dat
“de tijd waarin pulsen van een hefboomschakelaar elkaar opvolgen
afhankelijk is van de instelling van de kiesschijf binnen de centrale. Deze was
indertijd in Nederland officieel vastgelegd op een verhouding 60-40, maar
kon worden aangepast volgens deze ervaringsdeskundige. Wat de
verhouding was, kon wereldwijd verschillen. Deze verhouding lag indertijd in
bijvoorbeeld Groot-Brittannië op 66,6 msec ‘break’ en 33,3 msec ‘make’.” 193
De raadsvrouw onderneemt echter geen poging om duidelijk te maken hoe een
enigszins afwijkende instelling van de kiesschijf ook maar enige gelijkenis kan doen
ontstaan tussen het geluid van een werkende hefboomschakelaar en de puls-trein.
Bijvoorbeeld ontbreekt toelichting op de voor de hand liggende vraag waarom een
‘brake/make’-verhouding van (in milliseconden) 60/40 enerzijds en 66,6/33,3
anderzijds veel verschil zal maken voor het geluid van een hefboomschakelaar in
werking en met name voor de voor hefboomschakelaars karakteristieke frequentie
van 20 pulsen per seconde (die in hoge mate afwijkt van de puls-trein).

193

Vijfde aanvullend herzieningsverzoek d.d. 12 juni 2017, p. 29: “Navraag hij een voorlichter van het
Twents Techniek Museum HEIM met jarenlange ervaring als monteur in oude telefooncentrales, leerde
mij dat de tijd waarin pulsen van een hefboomschakelaar elkaar opvolgen afhankelijk is van de
instelling van de kiesschijf binnen de centrale. Deze was indertijd in Nederland officieel vastgelegd op
een verhouding 60-40, maar kon worden aangepast volgens deze ervaringsdeskundige. Wat de
verhouding was, kon wereldwijd verschillen. Deze verhouding lag indertijd in bijvoorbeeld GrootBrittannië op 66,6 msec ‘break’ en 33,3 msec ‘make’.”
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Raadselachtig is de kritiek van de raadsvrouw dat ik mijn “onderzoek op basis van
het door de deskundige Van de Ven geleverde materiaal [heb] beperkt tot een
afzonderlijk kiessignaal van de ouderwetse hefboomschakelaar.” Mijn onderzoek
betrof nota bene het geluidsmateriaal dat Van de Ven zelf heeft aangeleverd ter
staving van zijn standpunt.

Ik vervolg met de raadsvrouw: “Maar wanneer we kijken naar modernere versies
van deze telefooncentrale die zich baseerden op het Crossbar-systeem, dan horen
we een veel diffusere puls-reeks. Ik wijs bijvoorbeeld op de eerste Ericsson ARF5O3
Automatic Telephone Exchange.”
Het geluidsmateriaal van zo’n ‘Crossbar systeem’194 heeft de raadsvrouw verzuimd
bij te voegen. Het blijft van haar zijde bij deze enkele (loze) opmerking. Het geluid
van de ‘Dennehys Cross Ericsson ARF Crossbar Telephone Exchange’ is overigens
wel degelijk terug te vinden op YouTube.195 Ik heb het gedownload, beluisterd en
geanalyseerd. Het geluid en de onderzochte signaalkenmerken wijken (wederom)
in alle opzichten sterk af van de puls-trein.196

De verklaring die Van den Heuvel geeft voor het ontstaan van de puls-trein, te
weten het aansluiten van het bij Saritas in gebruik zijnde gsm-toestel aan
(bijvoorbeeld) een bureaulader, acht de raadsvrouw “niet empirisch onderbouwd.”
Dat verwijt van de raadsvrouw steekt schril af bij de ‘empirische onderbouwing’ van
de hypothese van Van de Ven. Daar waar reeds zeer twijfelachtig is of het geluid
van een hefboomschakelaar überhaupt sporen kan achterlaten in een verbinding
die het apparaat nou juist nog tot stand moet brengen, had meer onderbouwing
mogen worden verwacht dan uitsluitend de mededeling van Van de Ven dat hij de
puls-trein herkent als het geluid van een hefboomschakelaar én de ongestaafde
mededeling van Van de Ven dat twee onbekend gebleven anderen dat ook zouden
hebben gedaan.197

194

Voor informatie over ‘Electromechanical switching in telephony’ zie Wikipedia, lemma ‘Crossbar
switch’.
195 https://www.youtube.com/watch?v=5lAkv_F1G3g.
196 En het geluid van deze ‘Crossbar’ vertoont overigens betrekkelijk veel overeenkomst met het geluid
van de ‘Strowger’-hefboomschakelaar.
197 Over de betrouwbaarheid van dergelijke ongestaafde mededelingen van Van de Ven kom ik
hieronder in paragraaf 12.2 nog te spreken.
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Ten slotte roept enige verbazing op dat de raadsvrouw haar betoog eindigt met de
uitspraak dat in het geluidsmateriaal van tapgesprek A-1-4 na afloop van de pulstrein géén “duidelijk hoorbare stemvervorming” optreedt, zoals men zou
verwachten na plaatsing van het toestel in een car-kit, met gebruik van de
‘microfoonstand’. Het tegengestelde standpunt van de raadsvrouw, namelijk
verschillen in stemgeluid vóór en na de puls-trein, was juist reden om het
onderzoek van prof. Künzel onderzoek te entameren.198

Tegenwerpingen

Derksen:
“Er zijn aldus twee sterke redenen om te denken dat de klikken in de
onderbreking van een elektromagnetische schakelaar afkomstig zijn en aldus
een nieuw gesprek na de onderbreking indiceren: (i) ervaringsdeskundigen
van de KPN/PTT herkennen het geluid als dat van een elektromagnetische
schakelaar; (ii) het tikkenpatroon komt zowel qua tijdsintervallen als qua
frequenties overeen met een elektromagnetische schakelaar;
We hebben ook gezien dat het alternatief, het scenario van een onderbreking
vanwege het aansluiten van de telefoon op de lader, om een drietal redenen
faalt: (i) inpluggen van de lader geeft niet het patroon en frequentie van de
klikken, (ii) de 2,7 seconden onderbreking zijn te kort om de telefoon op de
lader aan te sluiten: twee experimenten, (iii) het gesprek vóór en na de
onderbreking heeft een totale andere sfeer.
Met twee sterke argumenten voor een elektromagnetische schakelaar en met
drie sterke argumenten tegen het alternatieve scenario van een lader, zijn de
klikken van de onderbreking hoogstwaarschijnlijk de klikken van een
elektromagnetische schakelaar. Met de elektromagnetische schakelaar
indiceren die klikken tevens het begin van een nieuw gesprek na die
onderbreking. Het is derhalve veel waarschijnlijker dat om 14:20.276 een
nieuw gesprek begint dan dat het gesprek continueert.”199
Respons mijnerzijds.
De stelling (i) van Derksen dat “ervaringsdeskundigen van de KPN/PTT het geluid als
dat van een elektromagnetische schakelaar herkennen”, berust uitsluitend op
198
199

Zie paragraaf 11.6 hieronder.
Derksen, A-1-4, een analyse: 15 argumenten voor manipulatie, d.d. 19 oktober 2015, p. 5.
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mededelingen van Van de Ven, zoals opgenomen in zijn kwestieuze
onderzoeksrapport van 23 december 2014. Van dit rapport kan Derksen weten dat
er opmerkelijke tegenstellingen bestaan tussen hetgeen Van de Ven in dat rapport
als mededelingen toeschrijft aan Rohde & Schwarz, Group 2000 en Eygendaal
enerzijds, en anderzijds hetgeen deze instanties en persoon rechtstreeks, namelijk
zonder de tussenkomst van Van de Ven, schriftelijk hebben laten weten.
De vermeende herkenning door ervaringsdeskundigen is bovendien minder
relevant indien deze herkenning kan worden getoetst door de puls-trein zelf te
vergelijken met het geluid van een hefboomschakelaar. Die twee blijken op het
gehoor aanzienlijk te verschillen.
Stelling (ii) van Derksen dat “het tikkenpatroon [van de puls-trein] zowel qua
tijdsintervallen als qua frequenties overeenkomt met een elektromagnetische
schakelaar” is eenvoudigweg onwaar. Ik moet aannemen dat Derksen deze
mededeling niet zelf heeft geverifieerd. Het tikkenpatroon van het meest
regelmatige gedeelte van de puls-trein (een cadans van grofweg 7 á 8 pulsen per
seconde) vormt juist een weerlegging van de stelling dat de oorzaak van de pulstrein moet worden gezocht in het geluid van een hefboomschakelaar (met ratels in
een ijzeren regelmaat en met een typerende cadans van 18 á 20 pulsen per
seconde).
Dat het alternatieve scenario voor het ontstaan van de puls-trein, namelijk het
aansluiten van een gsm-toestel op een bureaulader, niet het patroon en de
frequentie van de puls-trein kan verklaren, “hebben we” nou juist niet “gezien”.
Derksen verzuimt te melden dat allerlei condities van tapgesprek A-1-4 onbekend
zijn (bijvoorbeeld het merk en type gsm-toestel van de gesprekspartner van
Baybaşin en de daarbij behorende connectoren), waardoor een experiment slechts
met grote slagen om de arm kan worden uitgevoerd. Van de Ven heeft overigens
ter zake helemaal geen experiment uitgevoerd, althans geeft zijn rapportage
daarvan geen blijk.
Het experiment van Derksen om aan te tonen dat een tijdsbestek van 2,7 seconden
te kort zou zijn voor de plaatsing van een gsm-toestel op een lader, leidde tot
andere meetresultaten dan een soortgelijk experiment van mij. Het aansluiten van
een gsm-toestel op het lichtnet lukte mij in een tijdsbestek van 2,88 seconden
probleemloos.
De stelling van Derksen dat de sfeer van het gesprek voorafgaande aan de pulstrein een andere is dan na afloop van de puls-trein wordt niet gedekt door een
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vertolking van het tapgesprek (zowel voor als na de puls-trein wordt door beide
gespreksdeelnemers meermalen gelachen), terwijl uitlatingen kort vóór en kort na
de puls-trein naadloos op elkaar aansluiten.200
Naast dit alles acht ik het opmerkelijk dat Derksen zich niet uitdrukkelijk afvraagt
hoe het – ook onder de hypothese van manipulatie – überhaupt technisch mogelijk
is dat de pulsen van een hefboomschakelaar die is ontworpen om in een
telefooncentrale automatisch telefoonverbindingen tot stand te brengen
voorafgaande aan die verbinding in het telefoongesprek hoorbaar kunnen zijn.

Conclusie

In tapgesprek A-1-4 valt een bepaalde onderbreking te ontwaren met een duur van
een kleine drie seconden. Voorafgaande aan de onderbreking doet de
gesprekspartner van Baybaşin (Saritas) een mededeling over de lege batterij van
zijn telefoon en iets over een oplader. Daarop zegt die gesprekspartner:
“momentje”. Gedurende dat ‘momentje’ zijn enkele geluidjes waarneembaar die
tezamen in dit herzieningsonderzoek de ‘puls-trein’ worden genoemd. Na de
onderbreking vangt de gesprekspartner van Baybaşin aan met: “hallo?”.
Van de Ven stelt dat de puls-trein is veroorzaakt door de toepassing van een
ouderwetse hefboomschakelaar. Dergelijke schakelaars waren tot de jaren
zeventig en tachtig van de vorige eeuw in telefooncentrales in gebruik teneinde
automatisch telefoonverbindingen tot stand te brengen. Van de Ven zegt het geluid
van zo’n hefboomschakelaar te herkennen in de puls-trein.
Indien juist is dat technisch onverklaarbaar en een teken dat een nieuwe
communicatie is aangevangen; het tapgesprek A-1-4 is malicieus samengesteld uit
twee tapgesprekken, aldus begrijp ik de argumentatie van Van de Ven.

Dat een hefboomschakelaar de puls-trein heeft veroorzaakt acht ik echter hoogst
onwaarschijnlijk.
Van de Ven staat met die stelling allereerst geheel alleen. Dat twee medewerkers
van het Museum voor Communicatie dit geluid evenals Van de Ven herkennen als
dat van een hefboomschakelaar, is slechts een mededeling van Van de Ven zelf, die

200

Deze kwestie heb ik in een eerdere voetnoot meer uitvoerig besproken.
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hij niet heeft onderbouwd. Ik acht een dergelijke herkenning ook onwaarschijnlijk,
omdat de puls-trein op het gehoor niet lijkt op het geluid van een
hefboomschakelaar.
Andere deskundigen, zoals Peller, Bek Tek, Broeders, Künzel en Van den Heuvel
wijzen op onschuldige, technische verklaringen voor de aanwezigheid van een pulstrein in de korte onderbreking van het gesprek in tapgesprek A-1-4. Volgens Künzel
en Van den Heuvel is het aansluiten van een gsm-toestel op het lichtnet de meest
natuurlijke verklaring. Ik deel die opvatting. Het is een mogelijkheid die niet is
weerlegd door welk experiment dan ook.
Bovendien wijst vergelijkend signaalonderzoek uit dat het ‘tikkenpatroon’ van de
puls-trein in sterke mate afwijkt van het regelmatige puls-patroon dat door een
hefboomschakelaar wordt gegenereerd. Andersluidende mededelingen van Van de
Ven en Derksen zijn onwaar.

De aanwezigheid van de zogeheten ‘puls-trein’ in tapgesprek A-1-4 vormt geen
aanwijzing van manipulatie. Datzelfde geldt overigens ook voor dergelijke geluiden
in tapgesprek A-1-5.
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10.5. De ontbrekende JTS-burst

Inleiding

In paragraaf 4.4 van deze conclusie is de justitiële tapinterface specificatie (JTS)
besproken, een vertrouwelijke lijst met afspraken tussen politiekorpsen en
netwerkoperators over het aanleveren van de audio en de verkeersgegevens van
tapgesprekken. Daarin wordt de JTS-header omschreven.201 De JTS-header is kort
gezegd een bundel met de ‘call related details’ (CRD’s) c.q. Intercept Related
Information (IRI), oftewel de verkeersgegevens van het tapgesprek. Die werden
door de ‘mediation unit’ (de DTI) bij de netwerkoperator in een pakketje digitale,
gecomprimeerde data, de ‘JTS-burst’, over de ISDN-verbinding naar de digitale
Kislev 2-tapkamer gestuurd, zulks na afloop van een succesvolle uitvoering van de
authenticatieprocedure en voorafgaande aan de audio van het tapgesprek.202

De JTS-header werd niet alleen aan de digitale Kislev 2-tapkamer toegezonden,
maar standaard ook aan de analoge tapkamer die in de Baybaşin-zaak tot medio

201

Zie JTS, p. 26.
Zie bijvoorbeeld: Group 2000, brief d.d. 22 december 2014, p. 2:
“[Dat] de DTI als protocol-converter de Intercept Related Information (IRI) in de vorm van een JTS-burst
verstuurde, waarop met enige vertraging de fysieke audio (Call Contents) afkomstig uit de RCE
omgeving werd aangeboden aan de tapkamer;
De DTI voerde een voorgeschreven “challenge/response” controle uit voordat de JTS-burst naar de
tapkamer gestuurd werd. Dit om zeker te zijn dat er verbinding is gelegd met de tapkamer;”
Zie Van den Heuvel, hoofdrapport d.d. 8 september 2015, p. 12:
“Voor de communicatie tussen de telecomproviders en de tapkamers werd gebruik gemaakt van een
protocol met de prozaïsche naam ‘Justitiële Tapinterface Specificatie’, afgekort: JTS. JTS regelt onder
andere hoe de bij het tapgesprek behorende gegevens (metadata, ook wel aangeduid als Intercept
Related Information (IRI)) moeten worden doorgegeven. Dit vindt plaats als ‘datapakketje’ (de ‘JTSburst’) voorafgaande aan het gesprek. De analoge tapkamers konden deze informatie niet verwerken,
de digitale tapkamers wel.”
Van den Heuvel, achtergrondrapport, hoofdstuk 10, p. 26:
“De intercepted related information (IRI) wordt bij JTS verstuurd als een reeks datablokken in het
gesprekskanaal. Dit datapakket staat ook bekend als de “JTS-burst”, een kort hoorbaar signaal. De
JTS-burst bestaat uit vierentwintig datablokken voorafgegaan en gevolgd door vier
synchronisatieblokken.
Elk datablok heeft een omvang van 32 bytes. De totale omvang is daarmee: (4 + 24 + 4) x 32 = 1
kilobyte.(…).
Opmerkingen:
1. (…).
2. (…).
3. (…).
4. De JTS-burst wordt bij de eerdere generatie tapkamers ook opgeslagen in de audiostream. De
audiostream is echter een factor vier gecomprimeerd. Dit heeft tot effect dat de JTS-burst in de audio
niet meer kan worden gedecodeerd.”
202
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november 1997 in gebruik was. De ontvangst daarvan, de JTS-burst, is in het
analoge geluidsmateriaal hoorbaar als een “prrtt”-geluidje met een duur van enkele
fracties van een seconde, en dit enkele seconden voorafgaand aan de beltonen.
Zoals besproken in de paragrafen 4.4 en 6.2 hierboven kon de analoge tapkamer
niet

overweg

met

digitale

signalen.

Als

gevolg

daarvan

werd

de

authenticatieprocedure tot medio november 1997 niet toegepast. De analoge
tapkamer was evenmin in staat om de JTS-header verwerken. De gecomprimeerde
digitale informatie die in de JTS-burst besloten lag, is met de analoge registratie van
het “prrrt”- geluidje dan ook niet bewaard gebleven. De netwerkoperator leverde
de verkeersgegevens van de analoog geregistreerde tapgesprekken op een later
moment separaat aan (over de post o.i.d.).

De stellingen van de Van de Ven

Van de Ven bespeurt de volgende aanwijzing van manipulatie:
“Het gesprek A-1-4 heeft geen JTS header. Daar is geen technische verklaring
voor. Ieder gesprek (analoog/digitaal) heeft formeel een JTS header.”203
In het meergenoemde rapport van 23 december 2014 doet Van de Ven naar zijn
zeggen verslag van zijn bezoek aan Group 2000. De inleiding op dat bezoek is
hierboven reeds meermalen aangehaald, en ik laat de vermelding daarvan thans
achterwege. Van de Ven deelt mede (vetgedrukt en onderstreping in het origineel):
“JTS Header
Mijn volgende vraag was of het mogelijk was dat er een registratie van een
gesprek in de tapkamer plaatsvindt als er geen JTS Header (dit is een datapacket) is of wordt waargenomen. De man vertelde mij dat je in de CDR (CaII
Detail Records) een JTS Header moet aantreffen. In de audio registratie is de
JTS-burst een goed hoorbaar geluid, lijkend op een kras, van ongeveer 5
seconde.204 Indien, volgens de medewerker de JTS Header niet in de CDR’s

203

Van de Ven, onderzoeksrapport d.d. 5 december 2014, p. 33, dat als bijlage 2 is gevoegd bij Van de
Ven, eindrapport d.d. 31 augustus 2015 (p. 106 in het pdf-bestand van het definitieve rapport met
bijlagen).
204 Voetnoot D.A.: Die “5 seconde” moet wel een verschrijving zijn. Bedoeld is vermoedelijk: 1/5de
seconde. Het krasje dat het geluid van de JTS-burst vertegenwoordigt heeft niet altijd dezelfde duur,
maar veel méér dan ongeveer 0,2 seconde duurt het in geen geval.
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wordt aangetroffen is er geen sprake van een correcte registratie van een
gesprek.”205
In zijn reactie d.d. 8 oktober 2015 op het rapport van Van den Heuvel voegt Van de
Ven daaraan toe:
“In dit verband vergeet Van den Heuvel nog te bespreken dat wij in gesprek
A-1-4 ook het merkwaardige en in ieder geval voorlopig onverklaarde
verschijnsel waarnamen van een ontbrekende, inleidende JTS-burst, hetgeen
onmogelijk is. Zonder JTS-burst zal er volgens de geraadpleegde technici
inclusief mijzelf geen opname van een telefoongesprek in de tapkamer
kunnen plaatsvinden.
Gezien het feit dat er wel een opname is, zal er volgens de gangbare theorieën
minstens een digitale representatie van de JTS-burst op het audiomateriaal
moeten kunnen worden teruggevonden. Om deze reden heb ik meerdere
keren aan Van den Heuvel verzocht mij de CDR van dit gesprek, welke uit de
JTS-burst moet zijn afgeleid, op te vragen en te tonen. Aan dit verzoek heeft
hij nooit gevolg gegeven in die zin dat ik op mijn verzoek op dit punt nooit
antwoord heb gekregen.206 Met deze stand van zaken moet ik er van uitgaan
dat ook deze digitale representatie van de JTS-burst niet kon worden
gevonden en dit gesprek dus niet vooraf is gegaan door een JTS-burst.
Het vormt voor mij één van de hoofdredenen om de authenticiteit van dit
tapgesprek A-1-4 ernstig in twijfel te trekken. Een andere belangrijke reden
vormt de waargenomen schakelreeks midden in het gesprek, die niet anders
geduid kan worden dan de signalen van een in Nederland al lang voor de
opnamen uit gefaseerde elektromagnetische schakelaar.”207
In de rapportage van Van de Ven worden dus voor zover thans relevant de volgende
stellingen opgeworpen:
(1).

zonder JTS-header kan “formeel” geen tapgesprek plaatsvinden;

205

Van de Ven, rapport d.d. 23 december 2014, vijfde ongenummerde bladzijde. Dit rapport is
gevoegd als bijlage 3 bij Van de Ven, eindrapport d.d. 31 augustus 2015. Zie p. 130 van het pdf-bestand
van het definitieve rapport.
206 Voetnoot D.A. Tapgesprek A-1-4 betreft geluidsmateriaal dat van origine in de analoge tapkamer
is geregistreerd. Daarvan hebben Van den Heuvel en Van de Ven nooit verkeersgegevens ontvangen
om de eenvoudige reden dat die in deze strafzaak niet bewaard zijn gebleven, anders dan in de
tapverbalen die aan de rechter-commissaris zijn toegezonden en die zich thans in het tapdossier
bevinden. Van den Heuvel kon die verkeersgegevens dus ook niet desgevraagd overhandigen aan Van
de Ven. Uit de (vermeende) ‘weigering’ van Van den Heuvel om die verkeersgegevens te overhandigen
mogen dan ook geen verdere conclusies worden getrokken.
207 Van de Ven, reactie d.d. 8 oktober 2015 op het rapport van Van den Heuvel, p. 31.
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(2).

de JTS-burst ontbreekt in het analoge geluidsmateriaal bij aanvang van het
tapgesprek A-1-4.

Het standpunt van Van den Heuvel

Over de architectuur van de analoge tapkamer vermeldt het meetverslag van Van
den Heuvel in aanvulling op hoofdstuk 10 van zijn achtergrondrapport:
“De recorders in de tapkamer worden gestart en gestopt (aangestuurd) via
zogenaamde spraaksturing oftewel VOX. Soms reageert de VOX-schakeling
niet goed op het startsignaal en triggert de JTS-burst, die overigens voor
analoge opnames niet relevant is, pas de opname. Het effect is dat in zo’n
geval de JTS-burst in de opname ontbreekt. Na ‘TANTE COR’ loopt de recorder
nog enkele seconden door waarna de opname door de VOX-schakeling wordt
gestopt. In onderstaande afbeelding is de schakelklik van het ontkoppelen
van TANTE COR op 1:26.6 zichtbaar, en ook het doorlopen van de opname tot
1:28.7.”208
En in datzelfde meetverslag vermeldt Van den Heuvel over tapgesprek A-1-4:
“Dit gesprek heeft geen JTS-burst. Zie onderstaande afbeelding. Blijkbaar
heeft de spraaksturing (VOX) de opname getriggerd op de JTS-burst in plaats
van op het voorafgaande ‘start opname’-signaal. Dit is overigens niet
ongebruikelijk.”209
Kortom, het standpunt van Van den Heuvel houdt in dat er voorafgaand aan
tapgesprek A-1-4 wel degelijk een JTS-burst is geweest, maar dat die in de analoge
tapkamer niet is geregistreerd.

Het standpunt van Derksen en de verdediging

Derksen c.s. en de raadsvrouw scharen zich achter Van de Ven. De mededelingen
van Van den Heuvel worden als “loos” afgedaan. Derksen:

208
209

Van den Heuvel, meetverslag, p. 13, onder ‘spraaksturing’.
Van den Heuvel, meetverslag, p. 20.
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“Conclusie: Het JTS-verhaal [van Van den Heuvel, D.A.] is het zoveelste
broodje aap verhaal. Nu de ervaringsdeskundigen een opname van een
telefoongesprek in de tapkamer onmogelijk achten zonder een JTS-burst, en
Van den Heuvel daartegenover slechts poneert dat dit ontbreken van een JTSburst ‘niet ongebruikelijk’ is, is het ontbreken van een JTS-burst bij een
opname in een analoge tapkamer een ernstige anomalie voor het hofscenario.”210

Onderzoek en evaluatie

Thans kom ik toe aan een bespreking van de standpunten van Van de Ven en Van
den Heuvel over het ontbreken van de JTS-burst in tapgesprek A-1-4. Dat doe ik op
geleide van de twee stellingen waarop het werk van Van de Ven voortborduurt.

Stelling 1 van Van de Ven: geen tapgesprek zonder JTS-header

Volgens Van de Ven kan er zonder JTS-burst geen integere registratie van een
tapgesprek tot stand komen.
Ik citeerde hierboven reeds een passage uit Van de Ven’s rapport d.d. 23 december
2014, waarin Van de Ven zich ter ondersteuning van deze opvatting beroept op
uitlatingen van (een medewerker van) Group 2000. Ook thans blijkt deze verwijzing
naar mededelingen van (een medewerker van) Group 2000 niet te worden
bevestigd door Group 2000 zelf.211
Ik heb Group 2000 bij brief van 31 augustus 2016 het citaat van Van de Ven nog
eens expliciet voorgehouden, te weten dat “er geen sprake van een correcte
registratie van een gesprek” kan zijn indien “de JTS Header niet in de CDR’s wordt
aangetroffen.” Het zij herhaald, Group 2000 antwoordde bij brief van 13 september
2016:
“uitsluitend uitspraken [te] hebben gedaan inzake de door Group 2000
Nederland B.V. geleverde producten, echter niet inzake de omgeving waar
210

Derksen, Stand van zaken III, deel II, ‘Van den Heuvels argumenten waarom aperte anomalieën in
de A-1 gesprekken geen anomalieën zijn’ d.d. 25 oktober 2015, p. 48.
211 De mededeling die Van de Ven in zijn rapport van 23 december 2014 aan Group 2000 toeschrijft,
te weten dat “indien de JTS Header niet in de CDR’s wordt aangetroffen er geen sprake is van een
correcte registratie van een gesprek”, kan niet worden gelezen in de twee brieven d.d. 22 december
2014 van Group 2000, niet in het gespreksverslag d.d. 10 december 2014 dat Van de Ven aan (de
medewerker van) Group 2000 ter accordering toezond, noch in het commentaar van Group 2000 op
dat gespreksverslag.
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deze producten hebben gefunctioneerd c.q. interoperabel zijn met producten
die door derde partijen aan betrokken instanties zijn geleverd.”212
Ook het beroep van Van de Ven op mededelingen van Jaspers (PIDS) mist grondslag
in de mededelingen van Jaspers zelf. Jaspers heeft de voorliggende kwestie niet
beantwoord in de zin als door Van de Ven bedoeld.213 Van de Ven staat in zijn
opvatting dus alleen. Dat geldt overigens ook voor Van den Heuvel.

Hoe zit het dan wel? Onbetwist was de analoge tapkamer niet in staat tot de
verwerking van de JTS-burst, zijnde een pakketje digitale data. Voor de analoge
registratie van een tapgesprek vervulde de JTS-burst derhalve geen enkele functie.
Ook zonder JTS-header zou de analoge tapkamer een tapgesprek probleemloos
212

In Van de Ven’s reactie d.d. 6 februari 2017 op de brief van Group 2000 d.d. 13 september 2016,
combineert Van de Ven de volgende drie mededelingen van Group 2000, afkomstig van drie
verschillende locaties in het commentaar dat Group 2000 heeft geleverd op het gespreksverslag d.d.
10 december 2014 van Van de Ven. Group 2000:
“De functie van de DTI is samengevat inderdaad om, zoals u dat noemt, de JTS-burst voor het te
intercepteren signaal te plaatsen.”
“De DTI voert ook de voorgeschreven “challenge/response” controle uit voordat de JTS-burst
gestuurd wordt. Dit is om zeker te zijn dat er verbinding is gelegd met de tapkamer.”
“Als er al een mogelijke systeemfout in de DTI zou optreden, zou dat leiden tot het verbreken van
alle verbinding en het automatisch herstarten van het DTI systeem en alarmering van deze
situatie.”
Mijn commentaar. Ten aanzien van tapgesprek A-1-4 betwistte Van den Heuvel niet dat de JTS-burst
door de DTI was verstuurd, doch slechts dat die JTS-burst niet was geregistreerd door de
opnameapparatuur in de analoge tapkamer. Dat kun je een ‘incorrecte registratie’ noemen, maar dat
vormt nog geen aanwijzing van manipulatie.
Group 2000 deed naar eigen zeggen géén uitspraken “inzake de omgeving waar deze producten
hebben gefunctioneerd,” en dus ook geen uitspraken over de werking van de apparatuur in de analoge
tapkamer. Van de Ven’s bewering te worden gesteund door de Group 2000 is onjuist.
213 Jaspers is gevraagd (vraag 16 in de brief van de rechter-commissaris d.d. 20 juli 2015):
“Was het in analoge tapkamers mogelijk dat verkeersgegevens (CDR’s) werden geregistreerd zonder
dat een JTS-burst is vastgelegd door de opnameapparatuur?”
Jaspers, antwoordbrief van 20 augustus 2015, p. 3, antwoordde op vraag 16 (onderstreping
mijnerzijds):
“Hier dient opgemerkt te worden dat de vraagstelling verwarrend is. JTS is immers een digitale
aanlevering van zowel verkeersgegevens als de inhoud. JTS werd bij mijn weten alleen afgeleverd bij
toenmalig moderne tapkamers die gebaseerd waren op een computersysteem noodzakelijk voor de
afhandeling van JTS, dus ook digitaal.”
Dat antwoord van Jaspers was overigens niet geheel juist, want de JTS-burst werd ook afgeleverd aan
de analoge tapkamer. Waar het hier echter om gaat is dat aan dit antwoord van Jaspers geen steun
kan worden ontleend voor de stelling van Van de Ven.
Ik verwijs ook naar de reactie van Jaspers op hoofdstuk 10 van het achtergrondrapport van Van den
Heuvel, bij brief d.d. 21 september 2015, p. 4:
“Bij JTS moet de verbinding van de DTI naar de tapkamer opgebouwd worden, de challenge response
uitgevoerd worden en als alle IRI in de DTI compleet is deze in de JTS-burst naar de tapkamer gestuurd
worden. Om geen CC verloren te doen laten gaan wordt de CC in de DTI gebufferd tot de JTS-burst is
verstuurd. Met name het beschikbaar komen van de IRI voor de DTI uit de telefooncentrale kan
meerdere seconden duren. In de praktijk werd de CC daarom meestal 3 tot 7 seconden vertraagd
afgeleverd, niet real time.”
Jaspers spreekt hier over de digitale Kislev 2-tapkamer (commentaar op p. 29 van hoofdstuk 10).
Kortom, een verwijzing naar de mededelingen van Jaspers is voor wat betreft de analoge tapkamer
misplaatst.
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kunnen vastleggen. Niettemin werd de JTS-burst door de DTI bij de
netwerkoperator wel standaard toegezonden aan de (analoge) tapkamer. Daarvan
geeft het analoge geluidsmateriaal in de regel ook blijk. De volgende vraag is dus
nog wel gerechtvaardigd: waarom zou die JTS-burst in dit geval ontbreken?

Voor het eventuele ontbreken van een JTS-burst in het analoge geluidsmateriaal
heeft Van den Heuvel een technische verklaring: de DTI heeft de JTS-burst wel
degelijk uitgestuurd, maar de opnameapparatuur van de analoge tapkamer heeft
de JTS-burst gemist doordat de VOX-detector abusievelijk niet eerder werd
getriggerd dan door de JTS-burst zelf.
Indachtig de systematiek van toondetectie, is deze verklaring op zichzelf niet
onwaarschijnlijk. Immers, niet alleen bestaat de mogelijkheid dat een toondetector
wordt getriggerd door een onbedoelde stimulus (een ‘false alarm’), de mogelijkheid
bestaat ook dat een toondetector ten onrechte niet wordt getriggerd door een als
zodanig wel bedoelde stimulus (een ‘miss’).214

Ik laat deze kwestie verder rusten vanwege het volgende.

Stelling 2 van Van de Ven: de JTS-burst ontbreekt in het analoge geluidsmateriaal
bij aanvang van het tapgesprek A-1-4

Deze stelling ontbeert feitelijke grondslag. In werkelijkheid wordt het tapgesprek
A-1-4 naar mijn inzicht wel degelijk voorafgegaan door een JTS-burst. Wat blijkt?
Bij de selectie van het onderzoeksmateriaal voor het herzieningsonderzoek is het
analoge geluidsmateriaal van tapgesprek A-1-4 uit het omvangrijke digitale WAVbestand met geluidsmateriaal van moederband 3285, spoor 1, geknipt vanaf 4,7
seconden vóór de eerste beltoon. Een JTS-burst met een duur van 150 á 200
milliseconden bevindt zich echter op 5,1 seconden vóór de eerste beltoon.215

214

S.J. Bigelow, J.J. Carr & S. Winder, Understanding Telephone Electronics, Boston: Newnes 2001,
p. 230:
“(…). The result is a compromise between the effects of noise overriding true signals and the chance of
talk-off errors.”
215 De bedoelde JTS-burst was wel aanwezig in het tCEAS-materiaal dat in 2009 aan Peller en Bek Tek
ter beschikking is gesteld.
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Er is met die JTS-burst nog wel iets aan de hand. Deze JTS-burst heeft een geringe
amplitude. Met andere woorden: deze JTS-burst is veel zachter dan gewoonlijk.216
Om die reden heb ik onderzocht of dit verschijnsel uniek is en alleen opgaat voor
de JTS-burst van tapgesprek A-1-4, dan wel of een dergelijke afwijking ook aanwezig
is andere tapgesprekken. Dat laatste bleek het geval te zijn.217, 218

Mocht ik mij in dit verband vergissen en is het door mij bedoelde audiofenomeen
op 5,1 seconden vóór de eerste beltoon in tapgesprek A-1-4 geen exemplaar van
een JTS-burst, maar een schakelklik of iets dergelijks, dan geldt dat m.i. evenzeer
voor de andere door mij in een voetnoot opgesomde tapgesprekken en haalt Van
den Heuvel alsnog zijn gelijk: het ontbreken van een JTS-burst is klaarblijkelijk “niet
ongebruikelijk”.219 Ook in dat geval vormt de ontbrekende JTS-burst in tapgesprek
A-1-4 geen teken van manipulatie.

216

De JTS-burst in tapgesprek A-1-3 belichaamt bijvoorbeeld een veelvoorkomend exemplaar: een
duur van 150 á 250 milliseconden, op 3 seconden vóór de eerste beltoon en met een amplitude ter
hoogte van –2,07 dB. Bij een vergroting van de golfvorm van deze JTS-burst zijn enkele ‘blokken’
zichtbaar.
De JTS-burst in tapgesprek A-1-4 bevat ook dergelijke ‘blokken’ en een weinig opvallende tijdsduur,
te weten: 150 á 200 milliseconden. Zoals gezegd ligt deze JTS-burst 5,1 seconden vóór de eerste
beltoon.
Een tijdsbestek van 5,1 seconden vóór de eerste beltoon, zoals in tapgesprek A-1-4, is niet heel erg
afwijkend. Zie bijvoorbeeld een JTS-burst met een duur van 160 milliseconden, en een amplitude van
–1,68 dB, gelegen op 5,4 seconden vóór de eerste beltoon, te weten in een tapgesprek van 9
november 1997, eindigend om 16.36 uur (op 06:19.16 uur in het geluidsmateriaal van moederband
3285, spoor 1).
Wél opvallend aan de JTS-burst in tapgesprek A-1-4 is de geringe amplitude ervan: –14,57 dB.
217 Ik vond vrij snel in het geluidsmateriaal van dezelfde moederband, 3285, spoor 1, niet lang vóór
tapgesprek A-1-4 de volgende vijf exemplaren van (volgens mij) een JTS-burst met een geringe
amplitude:
Datum/tijd
(op basis van ‘tante Cor’melding)
9 november 1997 om 13.23 uur
9 november 1997 om 14.08 uur
(slechts fax-contact)
9 november 1997 om 16.28 uur
9 november 1997 om 16.56 uur
9 november 1997 om 17.05 uur
(direct opgehangen;
alleen eindegesprekstonen)

Duur in ms

Amplitude
in dB

Moederband
en spoor

200
210

Tijdsduur vóór
eerste beltoon
in seconden
3,0
4,9

–14,55
–14,58

3285-1
3285-1

Locatie
op
moederband
(2014)
05:39.13 uur
05:51.30 uur

140 á 230
200
200

5,7
3,0
3,7

–14,82
–13,57
–15,58

3285-1
3285-1
3285-1

06:18.10 uur
06:27.51 uur
06:51.54 uur

Voor de goede orde: het veroordelende gerechtshof heeft géén van deze gevallen ten laste van
Baybaşin voor het bewijs gebruikt, en evenmin heeft de politie deze gevallen in het strafdossier
voorgedragen als belastend geluidsmateriaal voor Baybaşin. Ook ik lees in de vertalingen van de
genoemde tapgesprekken geen aanwijzingen voor activiteiten die het daglicht niet kunnen verdragen.
218 De als zodanig bekende JTS-burst is in het aan de Baybaşin-zaak gelieerde geluidsmateriaal op
andere moederbanden dan 3285, spoor 1, (vrijwel) steeds aanwezig, hoewel daarvan in met name
het geluidsmateriaal van tape 3281-1A/502 véél gevallen kunnen worden aangetroffen met een heel
zachte JTS-burst, geheel analoog aan de toestand in tapgesprek A-1-4 (moederband 3285, spoor 1).
219 Zie de door mij beschreven gevallen in de twee laatste voetnoten. Het vermelden waard is nog wel
dat deze gevallen van ‘zachte’ JTS-burst’s zich op willekeurige posities bevinden tussen gevallen met
gewone JTS-burst’s.
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Naschrift: de ‘ontbrekende JTS-burst’ in het vijfde aanvullend herzieningsverzoek

Beschrijving

De raadsvrouw voert in haar reactie d.d. 12 juni 2017 op mijn onderzoeksverslagen
drie argumenten aan voor haar stelling dat het audiofenomeen dat ik hiervoor als
(vermoedelijk) ‘een zachte JTS-burst’ heb aangemerkt in werkelijkheid géén JTSburst betreft.
In de eerste plaats wijst zij erop dat het ‘klikje’
“geen fase-gemoduleerd signaal [is] met de voor de JTS-burst karakteristieke
32 blokken aan informatie, die we horen voorafgaand aan de andere aan de
deskundigen voor onderzoek ter beschikking gestelde gesprekken. Het echte
JTS-signaal, zoals we dat bij alle onderzochte gesprekken behalve gesprek A1-4 aantroffen, vormt een karakteristiek signaal, (…).”220
Ter ondersteuning van haar tweede argument toont de raadsvrouw drie
afbeeldingen van golfvorm-grafieken van (onbetwiste) JTS-burst’s, die volgens haar
voldoen aan de eisen van de JTS.221 De verschijningsvorm van het onderwerpelijke
‘klikje’ (ook afgebeeld in de vijfde aanvulling) stemt hiermee niet overeen.
Ten derde corresponderen de eigenschappen van het ‘klikje’ volgens de
raadsvrouw met een gelijksoortig ‘klikje’ in een referentiegesprek (van 2 november
1997, om 9.55 uur) dat nou juist wél is voorzien van een JTS-burst. De aanwezigheid
van twee ‘JTS-burst’s’ voorafgaande aan één tapgesprek is echter onmogelijk, aldus
de raadsvrouw (en dat standpunt komt mij juist voor). Het goedgelijkende ‘klikje’ is
zodoende geen JTS-burst, en dat geldt dan (dus) ook voor het onderwerpelijke
‘klikje’ in tapgesprek A-1-4.

220

Vijfde aanvullend herzieningsverzoek d.d. 12 juni 2017, p. 11-17, met name p. 12.
JTS, generieke specificatie 1.0, p. 4: “De header bestaat uit 17 velden met parameters. Deze velden
zijn weer opgedeeld in blokken van 32 bytes. Van deze 32 bytes vormen de eerste 6 bytes de veldnaam.
De volgende 24 bytes zijn bedoeld voor de specifieke data. Tenslotte wordt elk blok afgesloten met een
Carriage Return en Line Feed (met even pariteit: HEX 8D 0A).”
221
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Beoordeling

Ik wil de raadsvrouw toegeven dat zij hier sterke argumenten presenteert voor haar
stelling dat hetgeen ik de ‘zachte JTS-burst’ heb genoemd (en door haar ‘het klikje’)
in werkelijkheid géén JTS-burst betreft. Indien zij daarin gelijk heeft, moet alsnog
worden aangenomen dat voorafgaand aan tapgesprek A-1-4 (de registratie van)
een JTS-burst ontbreekt.

Daarmee herleeft echter de relevantie van mijn bespreking van stelling 1 van Van
de Ven en krijgt – naar mijn inzicht – Van den Heuvel daadwerkelijk zijn gelijk (ik
herhaal de mededeling van Van den Heuvel):
“Dit gesprek heeft geen JTS-burst. Zie onderstaande afbeelding. Blijkbaar
heeft de spraaksturing (VOX) de opname getriggerd op de JTS-burst in plaats
van op het voorafgaande ‘start opname’-signaal. Dit is overigens niet
ongebruikelijk.”222
Zoals hiervoor vermeld heb ik in het geluidsmateriaal van de moederbanden 3285
en 3281-1A/502 zonder veel moeite gevallen aangetroffen waarin een JTS-burst
afwezig is in geluidspassages die voorafgaan aan onschuldige en onverdachte
tapgesprekken, willekeurig verspreid in het geluidsmateriaal van die twee
moederbanden. Dat strookt met de stelling van Van den Heuvel, te weten dat de
afwezigheid van een JTS-burst in geluidsmateriaal niet betekent dat die JTS-burst
niet (door de DTI) is uitgestuurd, doch slechts dat deze niet is geregistreerd.

De raadsvrouw repliceert echter dat “volgens de technisch specialisten, waaronder
Group 2000, is er zonder voorafgaande JTS header geen sprake van een correcte
registratie van een gesprek.”
Daarmee geeft de raadsvrouw de werkelijkheid onjuist weer. Group 2000 heeft dit
niet laten weten, en andere deskundigen net zo min. Het is uitsluitend Van de Ven
die zegt dat Group 2000 hem dit heeft laten weten. Over de geloofwaardigheid van
de mededelingen van Van de Ven over uitspraken die hij aan Group 2000 toeschrijft
kom ik hieronder, in paragraaf 12.2, nog uitgebreid te spreken. Mijn conclusie
aldaar luidt dat niet mag worden uitgegaan van de juistheid van de mededelingen

222

Van den Heuvel, meetverslag, p. 20.
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van Van de Ven. In werkelijkheid heeft Group 2000 namelijk laten weten géén
uitspraken te hebben gedaan “inzake de omgeving waar deze producten [de DTI’s]
hebben gefunctioneerd.”

Conclusie

De DTI bij de netwerkoperator stuurde voorafgaande aan de transmissie van de
audio van de beltonen en het tapgesprek een zogeheten JTS-burst naar de analoge
tapkamer. Deze JTS-burst liet in het geluidsmateriaal zijn sporen na in de vorm van
een kort ‘krasje’ dat hoorbaar is voor aanvang van de tapgesprekken.
De verdediging heeft het ontbreken van zo’n JTS-burst voorafgaande aan
tapgesprek A-1-4 gepresenteerd als een sterke aanwijzing voor de manipulatie van
dat tapgesprek.
Dat standpunt deel ik niet. Het ontbreken van de registratie van een JTS-burst
voorafgaande aan de audio van een tapgesprek doet zich aantoonbaar voor in meer
analoog geluidsmateriaal en is dus overeenkomstig het oordeel van Van den Heuvel
“niet ongebruikelijk”. De stelling van de raadsvrouw dat “zonder JTS-header geen
sprake is van een correcte registratie van een gesprek” is uitsluitend gebaseerd op
een ongefundeerde mededeling van Van de Ven. Kortom, het ontbreken van – de
registratie van – een JTS-burst vormt geen aanwijzing voor manipulatie.
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11.1. Het ontbreken van een tegennummer

Het ‘tegennummer’

In overeenstemming met de justitiële tapinterface specificatie (JTS)1 hebben
netwerkoperators en politiediensten afgesproken in welk het technische formaat
de netwerkoperator de verkeersgegevens die bij een specifiek tapgesprek horen
naar de tapkamer stuurt. Dit in de JTS beschreven formaat wordt de ‘JTS-header’
genoemd. Een JTS-header wordt door de netwerkoperator kort voorafgaande aan
de audio van een tapgesprek naar de tapkamer verzonden. Daaronder bevindt zich
een a-nummer (het telefoonnummer van de abonnee die het gesprek initieert) en
een b-nummer (het telefoonnummer dat wordt gebeld).
Met het ‘tegennummer’ wordt in dit verband bedoeld: het telefoonnummer van de
gespreksdeelnemer die niet onder de tap is gesteld. Dat tegennummer kan dus
zowel een inbellend telefoonnummer, als een gebeld telefoonnummer betreffen.

Het ontbreken van een tegennummer

In de tweede aanvulling op het herzieningsverzoek staat vermeld:
“In tapgesprek A-6-103 wordt Baybaşin door Priescu gebeld, die direct na de
begroeting de telefoon doorgeeft aan Nuri Korkut. De CDR’s (Call Detail
Records) laten geen registratie zien van het tegennummer van Priescu, een
fenomeen dat ook optreedt bij de binnenkomende gesprekken van de
mysterieuze Josh,2 de beweerdelijke baas van de drugskoerier Priescu in de
bewijsconstructie van het hof. Er kan bij de registratie van een tegennummer
wel eens iets misgaan, maar het consequent ontbreken van enig
tegennummer bij de telefoongesprekken met Priescu en Josh bevreemdt,
zeker nu zowel Baybaşin als Josh en Priescu verklaren elkaar niet eens te
kennen. Het vormt minimaal een eerste aanwijzing van manipulatie van deze
gesprekken voor wat betreft hun herkomst.”3

1

Zie voor toelichting over de JTS paragraaf 4.4.
Voetnoot D.A.: volgens het politiedossier is “de mysterieuze Josh” niet mysterieus, maar een zekere
Sreten Jocic. Deze persoon, die de Hoge Raad ambtshalve bekend kan zijn, is het onderwerp van het
boek: D. Ilievski, Sreten ‘Joca’ Jocic. Opkomst en ondergang van de Joego-maffiabaas, Amsterdam:
Nieuw Amsterdam Uitgevers 2013.
3 Tweede aanvulling herzieningsverzoek d.d. 1 februari 2016, p. 199-200.
2
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Ook Van de Ven is het fenomeen van het ontbrekende tegennummer opgevallen.
Ik citeer Van de Ven:
“De bij de gesprekken behorende uitdraaien van het JTS-protocol
bestuderend, is mij nog een vreemd verschijnsel opgevallen, namelijk, in alle
gesprekken waarvan de CDR’s geen tegennummer bevatten, dit zijn allemaal
inkomende gesprekken, zien we dat de bijbehorende Ringing-tone een
frequentie bereik heeft van 423,3 tot 425 Herz en een ON-periode met een
tijdsduur van 600 tot 629 msec.”
Derksen sluit zich bij de raadsvrouw aan. Ik citeer:
(A) Extern-inhoudelijke analyse
1. Geen tegennummer waar dat wel te verwachten is. Dieker, destijds hoofd
van de tapkamer te Apeldoorn, vertelde op 9 december 1999 aan rechtercommissaris Sterk dat bij inkomende nummers vanuit Turkije het
tegennummer ‘in ieder geval, onafhankelijk van de provider wordt
geregistreerd’. Bij A-1-1, dat volgens het dossier een inkomend gesprek uit
Turkije is, is echter geen tegennummer vermeld. Dit is verdacht. Het had er
wel moeten staan.”4
Nogmaals Derksen:
“A-1-3 heeft geen tegennummer, en dat is hoogst merkwaardig omdat
Baybaşin met zijn broer in Engeland belt, en vanuit Engeland mogen we,
afgezien van een storing, een tegennummer verwachten. Bij veruit de meeste
gesprekken van Baybaşin met zijn broer Sirin (Engeland) worden we niet in
deze verwachting beschaamd. Bij de gesprekken van 5, 6 en 7 november 1997
met Sirin staat er een Engels tegennummer. In de dagen rond de moord van
9 november verdwijnen de tegennummers op miraculeuze wijze tot ze op 14
november 1997 weer opduiken. De rest van de maand verschijnt in alle 24
gesprekken met Sirin het Engelse tegennummer in volle glorie. Frappant is
ook dat alle acht keer dat Baybaşin geen verbinding krijgt, het tegennummer
wel wordt opgeslagen. Was er een storing uitgerekend op 9 november, de
dag van de Ögemoord? Het ontbreken van het tegennummer alleen in de
periode rond de dag van de Öge-moord geeft te denken. Het is verdacht
genoeg om te vermelden.”5

4

T. Derksen, Verknipt bewijs. De zaak Baybaşin, Leusden: ISVW Uitgevers 2014, p. 76.
T. Derksen, Verknipt bewijs. De zaak Baybaşin, Leusden: ISVW Uitgevers 2014, p. 81. In dit boek
wordt het argument voor verschillende tapgesprekken herhaald op p. 79, 80, 85, 95, 97, 211, 216, 254
en 261.
5
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Derksen verbindt aan het ontbreken van het tegennummer ook een financieel
argument voor manipulatie. Ik citeer Derksen:
“Gesprek A-6-103 heeft net als het andere gesprek van Priescu A-6-104 geen
tegennummer. Tegennummer zijn geen speeltje, ze zijn belangrijk voor billing
purposes. Ze worden daarom opgeslagen in de JTS-header. Het is datgene
waar het bij telecommunicatiebedrijven om draait: geld verdienen aan
telefoongesprekken. Het niet-aanwezig zijn van een tegennummer, met
andere woorden het niet-aanwezig-zijn van het adres van de persoon die
moet betalen, is derhalve een inbreuk op de default. Er kan ongetwijfeld nu
en dan iets mis gaan, maar dat is de uitzondering, en twee keer achter elkaar
is bovendien in strijd met het random karakter van de fouten.”6

Het standpunt van Van den Heuvel

Van den Heuvel rapporteert het volgende over dit onderwerp:
““Regelmatig ontbreekt een tegennummer als Baybaşin wordt gebeld”
Bij de onderzochte registraties van opnames, zowel van de casus van
Baybaşin als van andere opnames, blijkt dat in 11% van de gevallen het
tegennummer ontbreekt als het een inkomend gesprek betreft.
Nadere analyse van de wel geregistreerde tegennummers maakt duidelijk dat
de gesprekken zonder tegennummer gesprekken betreffen vanaf netwerken
die via een speciale rechtstreekse koppeling verbonden zijn met de centrale
voor het mobiele telefoonnet. Bij de analyse is een matrix gemaakt van het
verkeer tussen de telefoonnetwerken. Bij de analyse van duizenden
gesprekken zowel van de casus als andere registratie uit die tijd valt het
systematisch ontbreken van een tegennummer op bij netwerken waarmee
een directe routering is. Dergelijke verbindingen worden gebruikt om druk
verkeer tussen netwerken over een afzonderlijke infrastructuur af te
handelen, de zogenaamde ‘high usage’ routering. (zie 6.3.8 Extra aanbieders
van telefoondiensten, 6.5.2. De signalen in beeld en 11.2.6 De identificatie
van de verschillende providers en routes op een netwerk).

6

Derksen, A-6-103, deel I: een nieuwe vertaling en een analyse, 16 argumenten voor manipulatie,
d.d. 26 juni 2015, p. 5. Zie ook Derksen, A-6-103, deel II: Analyse en transcriptie van het deelgesprek
met Priescu, dertien argumenten voor manipulatie, d.d. 29 juni 2015, p. 1. Zonder pretentie van
volledigheid: Derksen wijst tevens op het ontbreken van tegennummers in de tapgesprekken A-1-1,
A-1-3, A-1-4, A-1-5, A-3-18, A-3-22, A-3-24, A-6-104.
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Dat het tegennummer in de toenmalige tapregistratie soms ontbreekt wil niet
zeggen dat het ook binnen het telecomnetwerk ontbreekt of niet beschikbaar
is geweest. Het probleem van het ontbreken van het tegennummer in de
toenmalige tapregistratie werd veroorzaakt doordat er in de
computerprocedure geen of geen tijdig antwoord kwam op de vraag naar het
tegennummer bij interceptie van telefoongesprekken die via de ‘high usage’route werden afgehandeld. Vaak wordt bij alternatieve routering van het
verkeer ook een daarbij passende signalering gebruikt, of zoals in hoofdstuk
6 (6.4) wordt gemeld: de signalering voor de besturing moet aansluiten bij
het type verbinding. De alternatieve routes zijn veelal IP-verbindingen, met
een eigen signaleringsmechanisme. Bij alternatieve routering kan derhalve
een alternatieve vorm van het uitwisselen van het tegennummer horen. Dit
tegennummer moet nu juist binnenkomen vanaf de “alternatieve route” en
niet vanaf de reguliere route.
Dat het tegennummer meestal wel degelijk te achterhalen is, valt af te leiden
uit het feit dat nummerweergave meestal wel beschikbaar is als alternatief
wordt gerouteerd.
In augustus 1998 introduceerde de KPN de dienst ‘Nummerweergave’ op het
analoge telefoonnet. Een abonnee op het vaste telefoonnet kan na het
afsluiten van een extra abonnement het nummer van de beller te zien krijgen.
De provider stuurt hiervoor een CLIP5-signaal, direct na de eerste beltoon
over de telefoonlijn. Het facultatief versturen van dit CLIP-signaal heeft dus
niets te maken met het beschikbaar zijn van een tegennummer.”7
Verderop in zijn rapport heeft Van den Heuvel het volgende opgenomen:
“Derksen betoogt in zijn rapport van 29 juni 2015, pagina 1:
“Gesprek A-6-103 heeft net als het andere gesprek van Priescu A-6104 geen tegennummer. Tegennummer zijn geen aardigheidje, ze zijn
belangrijk voor billing purposes. Ze worden daarom opgeslagen in de
JTS-header. Ze zijn belangrijk voor datgene waar het
telecommunicatiebedrijven om gaat: geld verdienen aan
telefoongesprekken. Het niet-aanwezig zijn van een tegennummer,
van de persoon die moet betalen, is derhalve een inbreuk op de
default.”
Het gaat in beide gevallen om gesprekken waarbij Baybaşin wordt gebeld.
Het tegennummer is in dit geval het nummer waarvandaan wordt gebeld,
oftewel het “jts_a”-nummer. De kosten van een gesprek worden standaard
in rekening gebracht bij de persoon die belt, niet bij de persoon die wordt

7

Zie Van den Heuvel, hoofdrapport d.d. 8 september 2015, p. 20-21.
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gebeld. In het geval dat Baybaşin wordt gebeld worden de kosten dus in
rekening gebracht bij de persoon die Baybaşin belt. Voor de kostenregistratie
moet die persoon bekend zijn in de eerste centrale en hoeft niet bekend te zijn
in de laatste centrale. De laatste centrale is de centrale waar het gesprek
wordt afgeleverd voor de persoon die wordt gebeld. De interceptie van
telefoongesprekken in de zaak van Baybaşin vond plaats in de laatste
centrale. Als al uit het ontbreken van een tegennummer kan worden afgeleid
dat het tegennummer onbekend was, is dat nummer onbekend bij de laatste
centrale. De ‘billing’ vindt echter plaats bij de eerste centrale. Er is dus, anders
dan Derksen meent, geen “inbreuk op de default” aangetoond.
Op het belang van gebruiksidentificatie op een telefoonnetwerk wordt in het
achtergrondrapport hoofdstuk 6 onderdeel 6.6 vanaf pagina 43 dieper
ingegaan.”8

Onderzoek, evaluatie en conclusie

Van de Ven is op het onderwerp van het ontbrekende tegennummer niet meer
teruggekomen in zijn reactie d.d. 8 oktober 2015 op het rapport van Van den
Heuvel. Het komt mij op zichzelf voor dat Van den Heuvel adequaat heeft
gerespondeerd op de argumenten van Van de Ven, Derksen en de verdediging.

Ik heb een blik geworpen op een reeks van de vele verkeersgegevens uit de digitale
Kislev 2-tapkamer. Overeenkomstig de mededelingen van Van den Heuvel
ontbreekt in een substantieel aantal gevallen het zogeheten tegennummer. Ik zie
hierin geen correlatie met betwiste gesprekken; met andere woorden, het
fenomeen komt – ook – in groten getale voor bij onbetwiste tapgesprekken. Ook
overigens zie ik geen grondslag voor de veronderstelling dat het ontbreken van een
tegennummer een teken van manipulatie betreft.
Terzijde, Derksen veronderstelt met zijn financiële argument van de ‘billing
purposes’ dat de netwerkoperator voor het aanleveren van de JTS-gegevens aan de
tapkamer gebruik maakt van zijn financiële administratie. Het is mij niet duidelijk
waarop die veronderstelling is gebaseerd.9
8

Zie Van den Heuvel, hoofdrapport d.d. 8 september 2015, p. 39. Op p. 41 voegt Van den Heuvel
hieraan toe: “Ontbrekende tegennummer. In 11% van alle onderzochte tapregistratie, zowel van
gesprekken “binnen” als “buiten de casus” ontbreekt het tegennummer. Systematisch ontbreekt een
tegennummer als het verkeer tussen twee netwerken via een alternatieve route (high-usage) wordt
gerouteerd.”
9 De veronderstelling betreft in elk geval geen vanzelfsprekendheid, zo wijst het volgende uit.
Rechercheur C. van Tent legde bij faxbericht van 7 mei 2002 aan de heer H. Smit, werkzaam bij BEN
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Mijn conclusie luidt dat het ontbreken van een tegennummer geen aanwijzing van
manipulatie vormt.

Security, onder meer de volgende stelling (van de verdediging) voor: “Indien een abonnee van een
Nederlandse provider een communicatie initieert, onafhankelijk of hij zich in Nederland of daarbuiten
bevindt, wordt de “billing” via de Nederlandse operator gedaan en is de abonnee in Nederland
aftapbaar.”
Daarop reageerde de heer Smit bij faxbericht van gelijke datum als volgt: “Niet waar, billing file’s zijn
geen CDR’s en zeker geen gesprekken. Billing file’s worden niet live door gezet. Zeker niet in
1997/1998.”
Dit alles is niet nieuw. Een afschrift van beide faxberichten is gehecht aan het bestreden arrest.
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11.2. Een te goede signaal-ruisverhouding voor een gsm-gesprek

Inleiding op het onderwerp van de signaal-ruisverhouding

De ‘signaal-ruisverhouding’ is een begrip dat staat voor de verhouding tussen de
sterkte van het (gewenste) signaal en de sterkte van de (ongewenste) ruis.10 De
sterkte (het vermogen) van een sinusvormige geluidsgolf wordt geheel bepaald
door de amplitude.11 Een golfvormgrafiek geeft informatie over de amplitude van
het geluidssignaal en over de amplitude van de ruis.12

10

Onder veel meer geeft Wikipedia de volgende informatie:
“SNR of S/N (Engels: Signal to Noise Ratio), is een maat voor de kwaliteit van een signaal waarin een
storende ruis aanwezig is. De SNR geeft het vermogen (sterkte) van het gewenste signaal in verhouding
tot het vermogen van de aanwezige ruis.
De SNR wordt meestal gegeven als het quotiënt van de gemiddelde vermogens Pgewenst van het
gewenste signaal en Pruis van de achtergrondruis [met de ‘P’ van gemiddelde ‘power’ (vermogen),
D.A.]:
SNR =

𝑃𝑔𝑒𝑤𝑒𝑛𝑠𝑡
𝑃𝑟𝑢𝑖𝑠

of op logaritmische schaal in dB (decibel):
SNRdB = 10 log10 (

𝑃𝑔𝑒𝑤𝑒𝑛𝑠𝑡
𝑃𝑟𝑢𝑖𝑠

) dB”

Wikipedia Engels: “Signal-to-noise ratio (abbreviated SNR or S/N) is a measure used in science and
engineering that compares the level of a desired signal to the level of background noise. It is defined
as the ratio of signal power to the noise power, often expressed in decibels.”
11 De amplitude van een (periodieke) trilling is de grootste afwijking ten opzichte van de
evenwichtsstand, of, anders gezegd, de maximale uitslag. Zie paragraaf 3.3 van deze conclusie onder
‘Signaalanalyse’. Zie ook Wikipedia (Nederlands en Engels), lemma ‘amplitude’.
12 Zie hierover paragraaf 3.3 van deze conclusie, onder ‘Signaalanalyse. Het visualiseren van audio’.
Voor de goede orde: in een golfvormgrafiek is de amplitude van het signaal op een specifiek moment
zichtbaar, maar in die amplitude van dat signaal ligt tevens de ruis besloten. Het signaal wordt als het
ware ‘gesuperponeerd’ op de ruis. Term ‘gesuperponeerd’ ontleend aan: A.P.A. Broeders,
‘Authenticiteits- en integriteitsonderzoek van bandopnamen. Het Forensisch Onderzoek van Audioopnamen (V)’, Modus 1993 (1), p. 44-47, waarvan met name p. 45.
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Die amplitude kan worden uitgedrukt in de decibel (dB).13, 14, 15 De signaalruisverhouding uitgedrukt in dB kan op een logaritmische schaal worden gevonden
door een vaststelling van het verschil tussen de amplitude van het signaal
(uitgedrukt in dB) en de amplitude van de ruis (uitgedrukt in dB).16

Over het meten van de signaal-ruisverhouding van bijvoorbeeld een audiosysteem
of een telecommunicatieverbinding is op internet veel informatie ontsloten. Over
het meten van de signaal-ruisverhouding van een bestaand geluidsbestand niet.
Het is daardoor niet manifest onder welke condities en op welke wijze de signaalruisverhouding binnen bestaande geluidsbestanden optimaal kan worden
vastgesteld.

13

Zie ITU-R Recommendation V.574-3 (1990), ‘Use of the decibel and the neper in telecommunications’.
14 Gedeeltelijke herhaling van een voetnoot uit paragraaf 10.3:
De decibel, symbool dB, is geen eenheid, maar een verhouding op een logaritmische schaal. In decibel
kan dus de verhouding tussen twee grootheden worden uitgedrukt, bijvoorbeeld de sterkte van geluid
ten opzichte van de sterkte van ander geluid.
Daar waar in deze conclusie de decibel (dB) niet wordt toegepast als de uitdrukking van een
verhouding, maar als aanduiding van de absolute sterkte (de amplitude) van geluid, gebruik ik de dB
in essentie als maat voor de sterkte van geluid ten opzichte van een referentiemaat (0 dB). Dat is hier
steeds de referentiemaat ‘0 dB’ van Sonic Visualiser. Andere systemen kunnen een andere
referentiemaat hanteren, en dat leidt in dat geval tot een andere waarde van (de absolute sterkte
oftewel) de amplitude op een bepaald moment in het signaal. Het verschil tussen de twee amplitudes
uitgedrukt in dB is echter onafhankelijk van de referentiemaat en zal dus voor dezelfde signalen steeds
identiek zijn.
15 In de hoofdtekst hanteer ik als de definitie voor decibel: dB = 10 10log 𝐴
𝐵
‘A’ en ‘B’ betreffen in die formule de twee grootheden die zich in een bepaalde mate tot elkaar
verhouden, en waarvan de verhouding vervolgens wordt uitgedrukt in een logaritmische schaal, de
decibel.
Het is nog wel van belang om te vermelden dat ingeval de sterkte van het signaal c.q. de ruis wordt
bepaald aan de hand van de amplitude, ook de volgende dB-definitie wel wordt gehanteerd, namelijk:
𝐶
dB = 20 10log
𝐷
Ik noem die definitie hieronder voor het gemak de ‘20-bel’. Deze formule is het resultaat van de
toepassing van de hierboven eerder vermelde definitie van de decibel, en waarbij de amplitudes (hier:
𝐶
C en D) om bepaalde redenen (zie hieronder) zijn gekwadrateerd, oftewel: 10 10log( )2. Daaruit vloeit
𝐷

𝐶

20 10log onmiddellijk voort.
𝐷
M. Kuylman past deze tweede definitie van de decibel toe in zijn rapport van 16 juli 2002. Daarop kom
ik terug.
16 Dit volgt uit een van de basale rekenregels voor logaritmen, namelijk dat de logaritme van een
𝑆
quotiënt gelijk is aan het verschil van de logaritmen, oftewel: log = log S – log N. Hier als voorbeeld
𝑁
met ‘S’ voor de sterkte van het signaal en ‘N’ (noise) voor de sterkte van de ruis.
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De signaal-ruisverhouding in deskundigenrapportages

Kuylman

Derksen en Van de Ven verwijzen allereerst naar een rapport van wijlen M. Kuylman
d.d. 16 juli 2002. Dat rapport uit 2002 is gebaseerd op een analyse van het
geluidsmateriaal van tapgesprek A-1-4 (“gesprek 4”). Dat tapgesprek maakte
onderdeel uit van geluidsmateriaal dat door justitie in 2002 aan de raadsvrouw in
de vorm van (analoge) cassettebandjes was verstrekt.17 Ik citeer uit het rapport van
Kuylman:
“De maximale signaal/ruis verhouding (S/N) is dan (20log(11694/4,488)) =
68,3 dB. De S/N voor 9971/4,851 is 66.3 dB.
Deze waardes zijn voor een vaste telefoonlijn al erg goed. Voor een GSM
verbinding is deze S/N niet beter dan 48 dB.
(…).
De signaal/ruisverhouding is bijzonder goed (beter dan 66 dB), iets wat niet
te rijmen is met een GSM telefoon opname. (…).”18
Aandacht vraagt dat Kuylman voor ‘decibel’ de definitie 20 10log

𝑆
𝑁

hanteerde.19 De

toepassing van de ‘20-bel’ (mijn woord) is gebruikelijk indien de amplitudes van

17 Die cassettebandjes zijn reeds besproken in o.a. paragraaf 9.1. Kuylman ontving dit geluidsmateriaal

(na digitalisering) op een SSD. Kuylman vermeldt dat het geluidsmateriaal PCM-gesampled was, met
een ‘sampling rate’ van 11,025 kHz en een bit-diepte van maar liefst 32 bits.
18 Zie M. Kuylman d.d. 16 juli 2002, p. 3-4. Kuylman gebruikte Cool Edit voor zijn analyse. Voor de FFT
paste Kuylman naar zijn zeggen een Blackmann-Harris window toe met een omvang van 2048 (dat is
telkens de standaardinstelling voor Cool Edit; zie voor een toelichting op de termen ‘FFT’ en ‘window’
in dit verband paragraaf 3.3 van deze conclusie). Een en ander vormt op zichzelf geen bijzonderheid.
De door Kuylman gerapporteerde getallen 11694 en 9971 voor signaal enerzijds, en de getallen 4,488
en 4,851 voor ruis anderzijds betreffen (rekenkundige) gemiddelden van (voor het signaal telkens)
120 en (voor de ruis telkens) 800 ‘sample values’ (smpl), aldus wijst Kuylman’s rapport, p. 3, uit.
Over het begrip ‘sample value’ het volgende. Cool Edit brengt de amplitude van het geluidssignaal
standaard in de eenheid ‘sample value’ tot uitdrukking. Kuylman noemt dat “de absolute waarde”.
Het aantal mogelijke ‘sample values’ (absolute waarden) van het signaal is rechtstreeks gerelateerd
aan de bit-diepte bij de A/D-conversie met PCM. Met een bit-diepte van 32, zoals door Kuylman
vermeld, zijn er 232 ‘absolute waarden’ beschikbaar. Dat is een verzameling met een bereik van ruim
–2 miljard tot ruim +2 miljard.
19 De ‘20-bel’ (mijn woord) is van toepassing indien niet een verhouding van vermogens (nl. P /P )
1 2
logaritmisch tot uitdrukking moet worden gebracht, maar een verhouding van elektrische spanning
(nl. U1/U2). Uit twee fysische wetten volgt (bij gelijke weerstand (en dus bij: R1 = R2)) immers de
volgende gelijkheid:
P1/P2 = (U1)2/(U2)2.
Substitutie van het rechter lid van deze vergelijking in ‘10 10log (P1/P2)’ leidt met een eenvoudige
rekenregel voor logaritmen tot: 20 10log (U1/U2), door mij hier de ‘20-bel’ genoemd.
Voor de geïnteresseerden: die twee fysische wetten betreffen de wet voor vermogen in de
elektriciteitsleer (P = U x I) en de wet van Ohm (U = I x R), met P: het vermogen, uitgedrukt in de
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signaal en ruis zijn uitgedrukt in volt (de eenheid van elektrische spanning) en indien
het kwadratische gemiddelde20 van de amplitude van het signaal en dat van de ruis
bekend zou zijn21 (en daarvan maakt het rapport van Kuylman nou juist geen
melding). Kuylman doet in zijn rapport daarentegen niets anders dan het delen van
het rekenkundig gemiddelde van de ‘sample values’ van het signaal door het
rekenkundig gemiddelde van de ‘sample values’ van de ruis, aangetroffen op twee
locaties in het geluidsmateriaal.
Dat roept, althans bij mij, de vraag op of Kuylman’s berekening van de signaalruisverhouding uitgedrukt in 20-bel onder de juiste condities is uitgevoerd. Zo nee,
dan betekent dit dat de door Kuylman gerapporteerde signaal-ruisverhouding van
66 ‘20-bel’ moet worden gehalveerd indien en voor zover uitgedrukt in een ‘echte’
decibel, en dat wordt dan dus: 33 dB. Het doet ten slotte nog de vraag rijzen of
Kuylman niet ‘appels met peren’ vergeleek. We kunnen het Kuylman helaas niet
meer vragen.

eenheid watt (W), U: de effectieve waarde van de elektrische spanning, uitgedrukt in de eenheid volt
(V), I: de effectieve waarde van de elektrische stroom(sterkte), uitgedrukt in de eenheid ampère (A),
en R: de elektrische weerstand, uitgedrukt in de eenheid ohm (Ω).
Hierover is een dermate grote hoeveelheid literatuur publiekelijk beschikbaar dat ik een verwijzing
daarnaar overbodig acht. Zie bijvoorbeeld de reeds genoemde ITU-R Recommendation V.574-3
(1990), ‘Use of the decibel and the neper in telecommunications’, en met name p. 2 en p. 5
20 Het ‘kwadratische gemiddelde’, ook wel de ‘quadratic mean’, de ‘root mean square’ of RMS
genoemd, is de vierkantswortel van het gemiddelde van de kwadraten van de gemeten waarden.
21 Wikipedia Engels, lemma ‘decibel’ vermeldt:
“There are two different scales used when expressing a ratio in decibels depending on the nature of
the quantities: field quantity ratio or power quantity ratio. (Field quantity ratio is also referred to as
root-power ratio or amplitude ratio.)
When expressing power quantities, the number of decibels is ten times the logarithm to base 10 of the
ratio of two power quantities. That is, a change in power by a factor of 10 corresponds to a 10 dB
change in level.
When expressing field quantities, a change in amplitude by a factor of 10 corresponds to a 20 dB
change in level. The difference in scales relates to the inverse square law of fields in three-dimensional
linear space. The decibel scales differ so that direct comparisons can be made between related power
and field quantities when they are expressed in decibels.”
Wikipedia Engels, lemma ‘Signal-to-noise ratio’: “If the signal and the noise are measured across the
same impedance, the SNR can be obtained by calculating the square of the amplitude ratio (…). In the
above formula, P is measured in units of power, such as Watts or miliWatts, and signal-to-noise ratio
is a pure number. However, when the signal and noise are measured in Volts or Amperes, which are
measures of amplitudes, they must be squared to be proportionate to power as shown below (…).”
Wikipedia Engels, lemma ‘amplitude’ vermeldt:
“Root mean square (RMS) amplitude is used especially in electrical engineering: the RMS is defined as
the square root of the mean over time of the square of the vertical distance of the graph from the rest
state, i.e., the RMS of the AC waveform (with no DC component).
For complicated waveforms, especially non-repeating signals like noise, the RMS amplitude is usually
used because it is both unambiguous and has physical significance. For example, the average power
transmitted by an acoustic or electromagnetic wave or by an electrical signal is proportional to the
square of the RMS amplitude (and not, in general, to the square of the peak amplitude).
For alternating current electric power, the universal practice is to specify RMS values of a sinusoidal
waveform. One property of root mean square voltages and currents is that they produce the same
heating effect as direct current in a given resistance.”
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Van den Heuvel acht de berekening van Kuylman op zichzelf kennelijk niet
problematisch,22 zodat ik ernaar neig over deze vraagpunten heen te stappen. In
dat geval geldt het volgende.
De door Kuylman gerapporteerde gemiddelde waarde van het signaal, te weten
11694, ligt binnen een getalleninterval van ongeveer –2 miljard tot +2 miljard
mogelijke ‘sample values’ relatief dicht bij nul.23 Die signaalwaarde betreft dus op
de desbetreffende locatie in het geluidsmateriaal een (zeer) geringe amplitude.
Kuylman heeft kennelijk de signaal-ruisverhouding gemeten in een moment van
relatieve stilte. Hij vond op die locatie een signaal-ruisverhouding van meer dan
66 dB. Ik kom daarop hieronder terug, want Van den Heuvel houdt die signaalruisverhouding voor het resultaat van de inwerking van Dolby B bij de opname van
het geluidsmateriaal met behulp van een cassetterecorder. ‘Dolby B’ was in 2002
een populair systeem voor de onderdrukking van ruis in audio-elektronica, en met
name cassetterecorders. Zeer wel mogelijk was de cassetterecorder waarmee het
geluidsmateriaal van de moederbanden is overgezet op cassettebandjes voorzien
van dit ruisonderdrukkingssysteem.24
Ik beschik niet over het oude geluidsbestand waarop Kuylman zijn onderzoek heeft
verricht, en ik kan zijn meetresultaten dus niet verifiëren. Onderbouwing van de
door Kuylman genoemde drempelwaarde van 48 dB ontbreekt bovendien, en dat
is hier essentieel.

Peller

De tCEAS-deskundige Peller heeft in zijn rapport het volgende opgemerkt over
tapgesprek A-1-1:
“The signal-to-noise (SNR) occasionally exceed 52dB (including the noise of
the analog recording and the tape duplication and sampling), which seems to
be somewhat too good for a GSM phone line.”25

22

In de rapportage van Van den Heuvel wordt dit probleem niet besproken. Daaruit maak ik op dat er
volgens Van den Heuvel mogelijk c.q. waarschijnlijk geen probleem is.
23 Ik herhaal: het aantal mogelijke ‘sample values’ (absolute waarden) van het signaal is rechtstreeks
gerelateerd aan de bit-diepte bij de A/D-conversie. Met een bit-diepte van 32, zoals door Kuylman
vermeld, zijn er 232 ‘absolute waarden’ beschikbaar. Dat is een verzameling met een bereik van ruim
–2 miljard tot ruim +2 miljard.
24 Zie over ‘Dolby’ de Nederlandstalige Wikipedia, over ‘Dolby noise-reduction system’ de Engelstalige
Wikipedia.
25 S. Peller, Recordings Examination Report, September-October 2009, p. 14 (onder 10).
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Over tapgesprek A-1-5 merkt Peller op:
“The call has a high SNR, sometimes exceeding 56dB. At certain points
throughout the call the noise level nears zero (despite playback and
duplication of the material, and the background noise of the original
recording). This would be slightly too good SNR for a cellular GSM call.”26
Op welke wijze Peller tot zijn bevindingen met betrekking tot tapgesprek A-1-1 en
tapgesprek A-1-5 is gekomen, maakt hij telkens niet duidelijk. Peller onderbouwt
zijn drempelwaarde bovendien niet. Peller is trouwens niet heel stellig in zijn
mededelingen; die reiken niet verder dan dat de SNR “seems to be somewhat too
good for a GSM phone line”, respectievelijk “this would be slightly too good SNR for
a cellular GSM call.” Onderstreping mijnerzijds.

Over de (te goede?) signaal-ruisverhouding in tapgesprek A-1-4 doet Peller géén
uitspraken, ofschoon dat tapgesprek door hem wel degelijk is onderzocht.

Van de Ven

Van de Ven is stelliger dan Peller inzake de (te goede) signaal-ruisverhouding in het
geluidsmateriaal, doch thans alleen van dat van tapgesprek A-1-4 en dus juist niet
van de tapgesprekken A-1-1 en A-1-5, die ook door hem zijn onderzocht. Ik citeer
Van de Ven uit zijn onderzoeksrapport van 5 december 2014. Tussentijds geef ik
enig commentaar op mededelingen van Van de Ven.
Ik citeer Van de Ven:
“Het verschil in dB tussen een geluid en een ander, storend, geluid wordt
signaal/ruis verhouding (S/N) genoemd. De S/N mag daarom worden
uitgelegd als de relatie tussen twee akoestische signalen. De S/N wordt
gebruikt om verschillende testsituaties aan te geven bij het testen van
hoortoestellen en evaluatie van de hoortoestel aanpassing. Als het
spraaksignaal bij een bepaalde test een sterkte heeft van 65 dB, dan kan het
niveau van het stoorsignaal worden gevarieerd om verschillende
testomstandigheden te creëren. Wordt het stoorlawaai aangeboden met een
sterkte van 60 dB, dan bedraagt de S/N +5 dB. Is daarentegen het stoorlawaai

26

S. Peller, Recordings Examination Report, September-October 2009, p. 26 (onder 5).
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sterker, bijvoorbeeld 70 dB, dan spreken we over een S/N van –5 dB, een
aanzienlijk slechtere situatie met name voor slechthorenden.
Het signaal van een GSM-gesprek gaat een gedeelte van zijn traject door de
lucht, namelijk van het mobieltje(gsm) naar het basisstation. Een GSMgesprek zal dus altijd enige last hebben van ruis, meer dan een
telefoongesprek via een vaste telefoonlijn. Technisch gezegd: “de signaalruisverhouding van een GSM-gesprek zal niet beter zijn dan –56dB.” Heeft
een telefoongesprek wel een betere signaal-ruisverhouding dan zal dit
waarschijnlijk geen GSM-gesprek zijn.”
Merkwaardig is Van de Ven’s mededeling dat de signaal-ruisverhouding van een
gsm-gesprek “niet beter zal zijn dan –56 dB”, een negatief getal dus. Een negatieve
signaal-ruisverhouding is theoretisch mogelijk. ‘–56 dB’ betekent dat de ruis
ongeveer 400.000 keer sterker is dan het signaal. Dat wil zeggen: het
geluidsmateriaal van ieder (zinvol) telefoongesprek zal een betere signaalruisverhouding laten zien dan –56 dB.

Ik vervolg met de volgende passage uit dit onderzoeksrapport van Van de Ven:
“De betreffende ETSI specificatie is bijgevoegd als bijlage 3: ETSI, TR 101 362,
V6.0.1 (1998-07), GSM, Global System for Mobile Communication.”27
Dit ‘technical report’ (TR) van het ETSI heeft als onderwerp ‘Radio network planning
aspects’. In dit TR kan allerminst steun worden gevonden voor de stelling van Van
de Ven dat “de signaal-ruisverhouding van een GSM-gesprek niet beter zal zijn dan
–56dB.” Het TR heeft onder meer betrekking op het vermogen, het
vermogensverlies en daardoor het bereik van het radiosignaal van antennes en
‘repeaters’.28 Alleen “–56 dBm” komt daarin één keer voor, namelijk bij wijze van
voorbeeld voor de berekening van het vermogen van het radiosignaal van een
combinatie van antennes en indoor-repeaters.

Ik vervolg met Van de Ven:

27

ETSI TR 101 362, Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Radio network planning
aspects, version 6.0.1 van juli 1998 is door Van de Ven niet bijgesloten, doch het is betrekkelijk
eenvoudig op internet te achterhalen.
28 “This ETSI Technical Report (TR) is a descriptive recommendation to be helpful in cell planning”, staat
vermeld op p. 6. Besproken onderwerpen zijn (dan ook) onder meer ‘path loss’ en ‘propagation loss’.

945
Onderdeel 11. Audiofenomenen III

Conclusie inzake 11-02065 H

“Zie in dit verband ook bijlage 4: Tim de Backer, 2009-2010, hoofdstuk 4 en
bijlage 5: How to: Define Minimum SNR Values for signal Coverage, Jim Geier,
Wireless-nets, 2013.”
Deze bijlagen heeft Van de Ven niet gevoegd bij zijn rapport. Ik heb deze op internet
toegankelijke literatuur erop nageslagen. Het werk van De Backer betreft zeer
bondige en algemene informatie over het onderwerp van de signaalruisverhouding, en ook niet meer dan dat. Het artikel van Geier heeft (de titel zegt
het al) alleen betrekking op het vermogen en het bereik van radiosignalen en -ruis
van ‘wireless LAN’s’. De door Van de Ven toegepaste meetmethode en de door Van
de Ven opgegeven drempelwaarde (grenswaarde) ter hoogte van “–56 dB” vinden
in deze literatuur geenszins bevestiging.

Ik vervolg met Van de Ven:
“Zoals ik al eerder heb aangegeven is de OC 6040 geen meetinstrument. Het
is dus niet goed mogelijk om een absolute meting van de SNR over de hele
gesprekken uit te voeren. Wel is het mogelijk om een zgn. PDS (Power Density
Spectrum) over de gehele gesprekken uit te voeren.
Vanuit de PDS is het mogelijk om een meting uit te voeren over een beperkte
tijdsduur waarin zich slechts een enkele frequentie bijv. Congestion Tone,
Ring Tone etc.) bevindt.
Deze SNR meting biedt niet al te veel informatie omdat op de taps, zoals deze
beschikbaar zijn, de Congestion Tone en de Ringing tone niet afkomstig zijn
uit het GSM-signaal zelf, doch gegenereerd zouden worden in de DTI (Digitaal
Tap Interface) en het ATR/ISDN2-interface.
De PDS-meting geeft wel degelijk een inzicht in de kwaliteit van het signaal
zoals dit is geregistreerd en is het dus mogelijk om, aan de hand van deze
kwaliteit, uitspraken te doe met betrekking tot de bruikbaarheid van een
geregistreerd signaal.

Verband tussen SNR en PDS
SNRpeak = PDSpeak – 10 log (tijdsduur(sec) * Sample rate/seconde)/2
Voorbeeld:
gemeten PDS = 58dB
tijdspanne = 10 sec
Sample rate = 22.05kbps = 22050 samples per sec
SNRpeak = 58 – 10log(10*22050)/2 = 58 – 10log(110250)
= 58 – 10*5,042 = 58 – 50,42 = 7,958dB
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Als het signaal gedurende 10 seconde random zou zijn, is er een SNR peak van
ca. 0 dB te verwachten. Gezien het feit dat hier duidelijk een waarde groter
dan 0 uitkomt, is het in ieder geval duidelijk dat er binnen deze 10 seconden
een aantal overheersende frequenties aanwezig zijn.”29
De signaal-ruisverhouding die Van de Ven hier rapporteert, op basis van een
berekening van de ‘PDS’,30 bedraagt bijna 8 dB. Dat is dan wel weer zéér gering en
dus beslist geen teken van een ‘te goede’ signaal-ruisverhouding.

Over tapgesprek A-1-4 rapporteert Van de Ven meer specifiek:
“De signaal-ruis verhouding van het gesprek A-1-4 is te goed voor een gsmverbinding. Gemeten is –36dBm. Volgens specificatie van ITU is de
grenswaarde –56 dBm. Tevens werd dit gesprek in 2002 ook geanalyseerd
door de heer Ing. M. Kuylman. Zijn conclusie luidde: “dat de signaal-ruis
verhouding in dit gesprek zo goed was dat het uitgesloten was dat het hier
een van een GSM-aansluiting afgetapt telefoongesprek betrof.” ”31
Eigenaardig is dat Van de Ven de door hem vastgestelde signaal-ruisverhouding van
“–36dBm” wederom tot uitdrukking brengt in een negatief getal. Daarin ligt
besloten dat het ruisniveau het signaalniveau (i.c. ongeveer 4000 keer) overstijgt,
hetgeen dus juist een heel slechte signaal-ruisverhouding van geluid zou opleveren.
Merkwaardig is bovendien dat Van de Ven de signaal-ruisverhouding uitdrukt in de
eenheid dBm. Deze eenheid (de decibel-milliwatt) bestaat op zichzelf wel, het is
namelijk “an electrical power unit in decibels (dB), referenced to 1 milliwatt
(mW)”.32 Het is echter op z’n minst zéér ongebruikelijk om de signaalruisverhouding van geluid in een ‘electrical power unit’ tot expressie te brengen.
29

Deze en voorgaande citaten zijn telkens afkomstig van Van de Ven, onderzoeksrapport d.d. 5
december 2014, p. 14-15, dat als bijlage 2 is gevoegd bij Van de Ven, eindrapport d.d. 31 augustus
2015 (zijnde p. 87-88 van het pdf-bestand van het eindrapport met bijlagen). Zie (vrijwel)
gelijkluidend: Van de Ven, onderzoeksrapport d.d. 31 augustus 2014, dat als bijlage 1 is gevoegd bij
Van de Ven, eindrapport d.d. 31 augustus 2015, ongenummerde dertiende bladzijde, zijnde p. 23 van
het pdf-bestand van het eindrapport met bijlagen.
30 ‘Power Density Spectrum’, ook wel ‘Power Spectral Density’ genoemd. Toelichting is voor het
betoog in de hoofdtekst niet nodig; Wikipedia heeft er een lemma over. Zie voorts: ITU-R
Recommendation V.574-3 (1990), ‘Use of the decibel and the neper in telecommunications’, p. 4.
Voor de door Van de Ven toegepaste rekenformule heb ik geen ondersteuning kunnen vinden.
31 Van de Ven, onderzoeksrapport d.d. 31 augustus 2014, dat als bijlage 1 is gevoegd bij Van de Ven,
eindrapport d.d. 31 augustus 2015, ongenummerde 35ste bladzijde, tevens p. 45 van het pdf-bestand
van het eindrapport met bijlagen. Zie ook het schema op de 53ste ongenummerde bladzijde van
datzelfde rapport (p. 63 van het pdf-bestand van het eindrapport met bijlagen), dat eveneens
uitsluitend betrekking heeft op tapgesprek A-1-4.
32 Zie Wikipedia, lemma ‘dBm’. Zie ook ITU-R Recommendation V.574-3 (1990), ‘Use of the decibel
and the neper in telecommunications’, p. 5: “dBm: absolute power level with respect to 1 milliwatt,
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Van de Ven verwijst ter onderbouwing van zijn mededelingen naar een specificatie
van de ITU, doch verzuimt om te melden naar welke precies. Ik heb gezocht maar
niet gevonden. Ik trof de waarde van –56 dBm in de ITU-documentatie uitsluitend
aan in verband met het vermogen van het radiosignaal van antennes, waarvoor de
‘dBm’ wél een toepasselijke eenheid is en waarvoor het gebruikelijk is dat de met
de afstand afnemende signaalsterkte in negatieve getallen wordt uitgedrukt.33

Wellicht bedoelt Van de Ven hier niet de ITU, maar het ETSI. In ETSI GSM 05.05 van
maart 1996 komt “–56 dBm” bijvoorbeeld voor, maar deze ‘technical specification’
(TS) van het ETSI heeft betrekking op “power levels at the antenna connector of the
equipment.” Dit betreft dus wederom het vermogen, het vermogensverlies en (dus)
het bereik van een radiosignaal (en derhalve niet de signaal-ruisverhouding van
geregistreerd geluid).34

Over de (te goede?) signaal-ruisverhouding in het geluidsmateriaal van de
tapgesprekken A-1-1 en A-1-5 doet Van de Ven zoals gezegd geen uitspraken,
hoewel hij dit materiaal wel degelijk uitgebreid heeft onderzocht.

expressed in decibels.” Zie voorts: ETSI Technical Report TR 101 802 V1.1.1 (2000-06), ‘Speech
processing, Transmission and Quality aspects (STQ)’, p. 5 e.v.
33 Zie Wikipedia onder het lemma ‘Signal strength in telecommunications’ (onderstreping mijnerzijds):
“In telecommunications, particularly in radio frequency, signal strength (also referred to as field
strength) refers to the transmitter power output as received by a reference antenna at a distance from
the transmitting antenna. High-powered transmissions, such as those used in broadcasting, are
expressed in dB-millivolts per metre (dBmV/m). For very low-power systems, such as mobile phones,
signal strength is usually expressed in dB-microvolts per metre (dBµV/m) or in decibels above a
reference level of one milliwatt (dBm).”
Wikipedia onder het lemma ‘Mobile phone signal’:
“A mobile phone signal (also known as reception and service) is the signal strength (measured in dBm)
received by a mobile phone from a cellular network (on the downlink).
(…).
Arbitrary Strength Unit (ASU) is an integer value proportional to the received signal strength measured
by the mobile phone.
It is possible to calculate the real signal strength measured in dBm (and thereby power in Watts) by a
formula. However, there are different formulas for 2G, 3G and 4G networks.
In GSM networks, ASU maps to RSSI (received signal strength indicator, see TS 27.007 sub clause 8.5).
dBm = 2 × ASU - 113, ASU in the range of 0..31 and 99 (for not known or not detectable).”
Zie bijvoorbeeld ook ITU-R M.2292-0 ‘Characteristics of terrestrial IMT-Advanced systems for
frequency sharing/interference analyses’.
34 Dat geldt eveneens voor andere ETSI-documenten.
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Kuylman, Peller en Van de Ven nader beschouwd

Kuylman verrichtte zijn onderzoek naar de signaal-ruisverhouding op een digitale
kopie (op SSD) van een analoge kopie (op cassettebandje) van het analoge
geluidsmateriaal van tapgesprek A-1-4, waarbij het tussentijdse gebruik van een
ruisonderdrukkingssysteem geenszins kan worden uitgesloten.

Peller doet in zijn tCEAS-rapportage voorzichtige uitspraken over de (te goede?)
signaal-ruisverhoudingen in tapgesprekken A-1-1 en A-1-5, doch laat onvermeld
langs welke weg hij tot die conclusies is gekomen en op welke gronden zijn
drempelwaarde is gebaseerd. Peller doet daarentegen geen uitspraak over de
signaal-ruisverhouding van het geluidsmateriaal van tapgesprek A-1-4, ofschoon
dat materiaal wél door hem is onderzocht.

Van de Ven doet, in navolging van Kuylman, uitsluitend een uitspraak over de
signaal-ruisverhouding in het geluidsmateriaal van tapgesprek A-1-4, en dus niet
over de (te goede?) signaal-ruisverhouding in het geluidsmateriaal van de
tapgesprekken A-1-1 en A-1-5, ofschoon dat wel degelijk door Van de Ven is
onderzocht. Peller enerzijds en Van de Ven c.q. Kuylman anderzijds bevestigen
elkaar op dit punt dus juist niet.

De verhandeling van Van de Ven roept naar mijn inzicht meer vragen op dan zij
beantwoordt. Van de Ven wekt op z’n minst sterk de indruk dat hij het concept van
de signaal-ruisverhouding van geregistreerd geluid verwart met het concept van de
signaalsterkte van radiozendapparatuur, zoals een gsm-toestel en een basisstation
uit een gsm-netwerk. Van de Ven’s verwijzingen schieten tekort. De
ongeclausuleerde verwijzing naar het rapport van Kuylman vergroot de
spraakverwarring alleen maar: Kuylman gebruikte namelijk een andere definitie
voor de decibel.35

35

Zie de voetnoot hierboven. Kuylman hanteerde de volgende definitie van ‘decibel’ voor een
𝑆
weergave van de signaal-ruisverhouding: dB = 20 10log . Uit de verwijzing van Van de Ven naar De
𝑁
Backer en uit Van de Ven’s voorbeeldberekening van de SNR maak ik op dat Van de Ven evenals Van
𝑆
den Heuvel als definitie van ‘decibel’ voor een weergave van de signaal-ruisverhouding dB = 10 10log
𝑁
hanteert.
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Van den Heuvel

Van den Heuvel rapporteert het volgende:
“Van de Ven vermeldt in zijn rapport van 5 december 2014 het volgende:
“Het signaal van een GSM-gesprek gaat een gedeelte van het traject
door de lucht, namelijk van het mobieltje(GSM) naar het basisstation.
Een GSM-gesprek zal dus altijd enige last hebben van ruis, meer dan
een telefoongesprek via een vaste telefoonlijn. Technisch gezegd: “de
signaal-ruisverhouding van een GSM-gesprek zal niet beter zijn dan
–56 dB.”
Heeft een telefoongesprek wel een betere signaal-ruisverhouding
dan zal dit waarschijnlijk geen GSM-gesprek zijn.”
De opmerking over een qua “signaalruisverhouding te goed gesprek voor een
GSM verbinding” is enigermate curieus. De signaalruisverhouding (SNR) is bij
gelaagde complexe communicatie systemen - zoals het GSM-netwerk - in het
geheel geen maat voor de kwaliteit van een verbinding, simpelweg omdat
deze parameter niet kan worden bepaald.
Maar de argumentatie van Van de Ven bevat meer tekortkomingen.
Zowel bij het GSM-systeem als bij de moderne vaste telefoonsystemen wordt
het signaal digitaal verstuurd. Storingen onderweg leiden tot bit-fouten,
maar juist niet tot extra ruis. De audio wordt vanuit het telefoonnetwerk met
a-law codering verstuurd naar de tapkamer. A-law heeft een bovengrens qua
dynamisch bereik van iets meer dan 38 dB. Het dynamisch bereik is eenvoudig
gezegd het maximale audiosignaalniveau plus het ruisniveau. De signaalruisverhouding kan derhalve nooit groter zijn dan 38 dB.
‘Te goed’ impliceert dat er een grenswaarde is voor de signaalruisverhouding
binnen het GSM-systeem. De door Van de Ven gegeven grenswaarde van
–56 dB is opmerkelijk, omdat deze negatieve waarde zou impliceren dat de
ruis 10 (56/10) = 397.107 keer harder kan zijn dan het gesprekssignaal. Zie
het voorbeeld in het blauwe vlak, waarbij 1.000 door 100.000 wordt gedeeld,
wat de exponent –2 oplevert.
De herkomst van de –56 dB blijkt de radiosignaalsterkte (–56 dBm) te zijn. Als
een mobiele telefoon een radiosignaal ontvangt dat sterker is dan of gelijk is
aan –56 dBm verschijnt het maximaal aantal ontvangststreepjes.
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Toch heeft Van de Ven een SNR-waarde van meer dan 52 dB gerapporteerd;
Ing. Kuylman mat eerder zelfs een waarde “beter dan 66 dB”.
Bij Van de Ven zijn de gepresenteerde resultaten zowel rapportagefouten als
meetfouten.

De rapportagefouten hebben betrekking op metingen waarvan Van de
Ven de gepresenteerde resultaten:
o met andere systemen en apparatuur niet kan reproduceren;
o met de apparaat waarmee de meting zou zijn gedaan in
aanwezigheid van anderen niet kan reproduceren.
 De meetfouten betreffen een onjuiste meetmethode voor de
signaalruisverhouding. Van de Ven heeft niet de SNR maar het verwante
Power Density Spectrum (PDS) gemeten. Om van het resultaat van de
PDS-meting de SNR af te leiden, moet deze worden gecorrigeerd voor
het aantal gemeten samples.
Deze correctie van de zogenaamde ‘processing gain’ is vergelijkbaar met
het uitrekenen van een gemiddelde van de getallen 3, 9 en 12. De som is
wel 24 maar voor het gemiddelde moet worden gedeeld door het aantal
waardes (3). De reeks 1, 3, 7, 9, 12 en 16 heeft een som van 48 en een
gemiddelde van 8.
 In het rapport van december 2014 voerde Van de Ven de noodzakelijke
correctie van de PDS-metingen wél door en daalden de door hem
gerapporteerde SNR-waardes van meer dan 52 dB naar 7.9 dB. Echter,
in zijn rapportage van augustus 2015, komt hij ongemotiveerd weer
terug op zijn conclusie dat de geregistreerde gesprekken qua SNR “te
goed” zijn voor een GSM-gesprek.
De waarde van (meer dan) 66 dB die in 2002 is gerapporteerd door ing.
Kuylman heeft een andere achtergrond. Hij heeft metingen gedaan aan de
kopieën van de telefoongesprekken die waren opgeslagen op
cassettebandjes. De cassettebandjes waren opgenomen met gebruik van een
Dolby compressie- en ruisonderdrukkingssysteem. De gerapporteerde 66 dB
is de karakteristieke waarde van het dynamisch bereik van een met ‘Dolby B’
gecomprimeerde opname.”36
Verderop in zijn rapport vat Van den Heuvel samen:
“6. ‘te goede’ signaal-ruisverhouding (SNR) bij GSM-gesprekken.
De signaalruisverhouding is geen parameter voor de kwaliteit van een GSMgesprek. De parameter kan in geslaagde complexe communicatiesystemen,
zoals het GSM-systeem, ook niet worden bepaald.

36

Zie Van den Heuvel, hoofdrapport d.d. 8 september 2015, p. 22-24.
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De metingen die horen bij dit argument bevatten naast rapportagefouten en
meetfouten, een principale fout in de meetmethode. Niet de SNR maar de
verwante PDS wordt gemeten en dat betreft heel grote correcties in de
meetwaardes.”37
In zijn meetverslag bespreekt Van den Heuvel het volgende:
“2.1.2. Indicatief overzicht SNR van de zes tape gesprekken
De signaalruisafstand is een maat voor de kwaliteit van het signaal. De
signaal-ruisafstand kan alleen worden bepaald als het ingangssignaal bekend
is. Bij een normale signaalruisafstandmeting wordt het ingangssignaal (een
toon waarvan de frequentie en energie bekend zijn) vergeleken met het
gemeten uitgangssignaal. Het uitgangssignaal bevat daarbij de energie van
het ingangssignaal én de energie van de toegevoegde ruis. Bij een complex
en gelaagd communicatie systeem is een dergelijke meting niet mogelijk en
de SNR is mede daarom geen maat voor de kwaliteit van een gesprek.
Een indicatie van de signaal-ruisafstand kan worden verkregen door de
hoogste signaalniveaus in de opname te vergelijken met de hoogste
signaalniveaus tijdens een stilte. Deze indicatieve bepaling van de signaalruisafstand kan een te hoge indicatie geven als de ruisonderdrukking de
stiltes dempt. Tevens wordt de kwantiseringsruis onvoldoende meegewogen,
terwijl deze wel invloed heeft op de waargenomen kwaliteit van de
verbinding.
(…)
2.1.3 De verklaring voor de (foute) 66 dB SNR-waarde van Kuylman
Van de Ven en ik hebben ook gemeenschappelijke onderzoek gedaan naar de
resultaten van de meting van ing. Kuylman die een signaalruisafstand van 66
dB rapporteerde. Van de Ven had daartoe nog de beschikking over de oude
opnames die voor het onderzoek zijn gebruikt.
De signaalruisafstand van 66 dB heeft m.i. niets met de oorspronkelijke
opnames te maken, maar alles met de werking van het Dolby-B
ruisonderdrukkings- en compressiesysteem. De 66 dB is de karakteristieke
waarde van Dolby B, zoals een query op Google laat zien.38 Na dit resultaat
van onze gemeenschappelijke inspanning kwam feitelijk het einde van de
gemeenschappelijke meetsessie.”39

37

Zie Van den Heuvel, hoofdrapport d.d. 8 september 2015, p. 41.
Ik heb gezocht en vond op internet inderdaad een grote hoeveelheid associaties van
een signaal-ruisverhouding van 66 dB met Dolby B.
39 Van den Heuvel, meetverslag, p. 10-11. Inzake de door Kuylman gevonden waarde van 66 dB
rapporteert Van den Heuvel meer uitgebreid in Van den Heuvel, achtergrondrapport, hoofdstuk 11,
p. 20:
“De werking van Dolby B bij opnames van audio speelt een rol in een casus waarbij van de opname die
is geregistreerd in de tapkamer, een kopie is gemaakt op een cassettebandje. In deze kopie van het
cassettebandje kunnen extreem goede signaalruisafstanden worden gemeten, tot wel 66 dB (of
hoger).
38 Voetnoot D.A.:
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Van den Heuvel rapporteert enkele meetresultaten, waarbij hij in het
geluidsmateriaal van zes tapgesprekken, met inbegrip van twee referentiegesprekken, signaal-ruisverhoudingen heeft gemeten variërend van maximaal
17 dB tot maximaal 30 dB.40

De reactie van Van de Ven

In zijn reactie d.d. 8 oktober 2015 op het rapport van Van den Heuvel komt Van de
Ven slechts kort terug op de hierboven weergegeven discussie. Hij deelt mee (ik
citeer volledig):
“Waar Van den Heuvel het effect Dolby B bespreekt op de registratie van
stiltes in bandopnamen, moet ik hem er op wijzen dat het Dolby B systeem
niet is ingebouwd in de in ons onderzoek gebruikte UHER6000 bandrecorder.
De verklaring door Van den Heuvel van de door mij in het onderzochte
gespreksmateriaal gemeten stiltes — dat wil zeggen signaalarme perioden
waarin slechts sprake is van systeemruis — gaat dan ook niet op.41
En Dolby B vormt dus evenmin een afdoende verklaring voor de door mij en
de deskundige Shlomo Peller van de TCEAS, gemeten te hoge signaalruisverhouding (SNR) op enkele analoog, op band opgenomen GSM
gesprekken.”42
Commentaar mijnerzijds. Correct is dat de Uher 6000 niet was uitgerust met
Dolby B. De uitweiding van Van den Heuvel over Dolby B had dan ook uitsluitend

Deze signaalruisafstand van 66 dB heeft m.i. niets met de signaalruisafstand van de oorspronkelijke
opnames te maken, maar met de werking van het Dolby B ruisonderdrukkings- en compressiesysteem.
Een signaalruisafstand van 66 dB vormt de karakteristieke waarde van Dolby B, zoals een query op
Google laat zien. Bij opnameapparatuur voorzien van Dolby B, wordt aangegeven dat als bij de
opname Dolby B is ingeschakeld, een signaalruisafstand van 66 dB kan worden gerealiseerd. Voor
Dolby C geldt een waarde van 73 dB.”
40 Van den Heuvel, meetverslag, p. 10 (overzicht), en op de bladzijden 14, 17, 20, 25, 28 en 31. Van
den Heuvel heeft dit onderzoek naar ik begrijp verricht door in een golfvormgrafiek van het
geluidsmateriaal van een geheel tapgesprek het verschil te bepalen tussen het maximale
signaalniveau enerzijds en het minimale ruisniveau anderzijds. Van ieder tapgesprek is in een
golfvormgrafiek gegenereerd door Sonic Visualiser in dB-schaal in één oogopslag te zien dat Van den
Heuvel’s meetresultaten reproduceerbaar zijn. Met deze methode bepaalt Van den Heuvel in essentie
𝑆+𝑁
de uitkomst van de deling (S+N):N, uitgedrukt in decibel (dus: 10 10log
), aan de hand van de
𝑁
waargenomen amplitudes in het geluidsmateriaal van een geheel tapgesprek en ongeacht voor welke
frequenties. Met: S = signaalniveau, N = ruisniveau.
41 Voetnoot D.A. Op het begrip ‘systeemruis’ kom ik terug in paragraaf 11.10.
42 Van de Ven, reactie d.d. 8 oktober 2015 op het rapport van Van den Heuvel, p. 26.
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betrekking op de door Kuylman gerapporteerde signaal-ruisverhouding van 66 dB
in geluidsmateriaal dat op cassettebandjes was vastgelegd.
Van de Ven verzuimt te melden dat de Uher 6000 daarentegen wel was voorzien
van DNR (dynamic noise reduction).43 Daarmee kan een Uher 6000 bij het afspelen
van een tape op een nominale bandsnelheid van 1,2 cm/s signaal-ruisverhoudingen
van 58 dB, respectievelijk 67 dBA bereiken.44

Over de door Van de Ven gerapporteerde ‘stiltes’ kom ik hieronder nog afzonderlijk
te spreken.

Onderzoek, evaluatie en voorlopige conclusie

Op 27 augustus 2014 is Van de Ven in het gebouw van de Landelijke Eenheid van
de Nationale Politie te Driebergen in de gelegenheid gesteld zijn resultaten van de
metingen van de signaal-ruisverhouding te reproduceren in aanwezigheid van Van
Dreunen en Van den Heuvel. Daarin is Van de Ven niet geslaagd.45
Op een bijeenkomst in datzelfde gebouw te Driebergen d.d. 8 september 2014 is
Van de Ven in aanwezigheid van Van Dreunen, Van den Heuvel, de raadsvrouw en
mijzelf andermaal in de gelegenheid gesteld te demonstreren op welke wijze hij de
signaal-ruisverhouding in enkele tapgesprekken had bepaald en welke resultaten
hij daarbij had bereikt. Het lukte hem bij deze gelegenheid wederom niet om zijn
eerder gerapporteerde meetwaarden te reproduceren.

43

Dynamic Noise Reduction. Zie hierover Wikipedia, lemma ‘Noise reduction’: “Dynamic noise limiter
(DNL) (..) was further developed into dynamic noise reduction (DNR) (…). DNL and DNR are playbackonly signal processing systems that do not require the source material to first be encoded, and they
can be used together with other forms of noise reduction. Because DNL and DNR are noncomplementary, meaning they do not require encoded source material, they can be used to remove
background noise from any audio signal, including magnetic tape recordings and FM radio broadcasts,
reducing noise by as much as 10 dB.” Zie ook paragraaf 6.2 van deze conclusie.
44 Zie de ‘service manual’ van de Uher 6000 onder de specificaties voor een bandsnelheid van 1,2 cm/s.
De eenheid ‘dBA’ staat voor een ‘A-gewogen’ decibel. “A-weighted decibels, abbreviated dBA, or dBa,
or dB(a), are an expression of the relative loudness of sounds in air as perceived by the human ear. In
the A-weighted system, the decibel values of sounds at low frequencies are reduced, compared with
unweighted decibels, in which no correction is made for audio frequency. This correction is made
because the human ear is less sensitive at low audio frequencies, especially below 1000 Hz, than at
high audio frequencies.” Citaat uit http://whatis.techtarget.com/definition/A-weighted-decibels-dBAor-dBa-or-dBa.
45 Zie Van Dreunen, Verslag inbeslagneming, bewaring en omzetting van de gegevens naar de WAVbestanden d.d. 1 februari 2016, p. 3.
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Ikzelf heb het geluidsmateriaal van de tapgesprekken A-1-1, A-1-4 en A-1-5 op het
punt van de signaal-ruisverhouding nog eens vergeleken met het geluidsmateriaal
van verscheidene andere tapgesprekken, waaronder onbetwist geluidsmateriaal,
zulks door het hoogste niveau van het signaal af te zetten tegen het laagste niveau
van de ruis. Ik vond tussen het een en het ander op dit punt géén betekenisvolle
verschillen.

Ik vat samen. In dit herzieningsonderzoek zijn:
-

het begrip signaal-ruisverhouding,

-

de toepassing ervan als maat voor de kwaliteit van geregistreerd
geluidsmateriaal,

-

de meetmethode(s),

-

de reproduceerbaarheid van meetresultaten en

-

de niet-onderbouwde drempelwaarde (grenswaarde) van de signaalruisverhouding van een gsm-gesprek

dermate problematisch van aard gebleken dat ik de resultaten van metingen van
de signaal-ruisverhouding niet geschikt acht om te differentiëren tussen
gemanipuleerd geluidsmateriaal enerzijds en authentiek geluidsmateriaal
anderzijds.

Tegenwerpingen

Derksen ziet daarentegen geen enkel probleem in de rapportages van de signaalruisverhouding en concludeert stellig (respons mijnerzijds tussendoor):

“2. De signaal-ruisverhouding is te goed voor een mobiele telefoon
Het signaal van een vaste verbinding gaat via een lijn door de grond. In
tegenstelling hiermee gaat bij een mobiele telefoon de verbinding een
gedeelte door de lucht, namelijk van het basisstation naar de centrale. Het is
dan ook onvermijdelijk dat een gsm-verbinding meer ruis vertoont dan een
vaste verbinding. Dit verschil biedt een aanknopingspunt voor de
signaalanalyse: de signaal-ruisverhouding kan te goed zijn voor een mobiele
verbinding.”46

46 Deze,

en de volgende drie citaten zijn afkomstig van: T. Derksen, Verknipt bewijs. De zaak Baybaşin,
Leusden: ISVW Uitgevers 2014 (tweede druk), p. 76. Zie ook p. 66, 79, 88-89, 90, 91, 93 en 184.
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Respons. In de eerste plaats vergist Derksen zich in de architectuur van een gsmnetwerk. Binnen een gsm-netwerk loopt de verbinding tussen een gsm-basisstation
enerzijds en uiteindelijk de gsm-centrale (de ‘switch’) anderzijds, geheel door de
aardbodem, al zijn er in de praktijk sporadisch uitzonderingen op deze regel.47
Waarschijnlijk heeft Derksen in dit citaat het oog op de verbinding tussen het gsmtoestel en het gsm-basisstation, oftewel de ‘air interface’, maar dat terzijde.
Of de aanwending van de ‘air interface’ het “onvermijdelijk” maakt dat de gsmverbinding meer ruis vertoont dan een vaste-telefoonverbinding is een nietonderbouwde uitspraak die ik voor rekening van Derksen laat. Op zichzelf kan de
toepassing van radioverbindingen zoals in een gsm-netwerk (inderdaad) een –
additionele – bron van verstoringen en interferenties zijn,48 maar daarmee is nog
niet gezegd dat telefonie over vaste verbindingen (PSTN) altijd een betere signaalruisverhouding vertoont dan (mobiele) telefonie over een gsm-netwerk. Derksen
veronderstelt ten onrechte dat gsm-netwerken en (vaste) PSTN-netwerken
behoudens de toepassing van de ‘air interface’ voor het overige identiek zijn en
onder alle omstandigheden gelijk functioneren.
Ik vervolg met Derksen:
“Dit is Pellers oordeel ten aanzien van A-1-1. Hij concludeert voorzichtig:
‘there is a reason to argue that this call was made to a landline phone rather
than to a mobile phone’. Signaalanalyse-deskundige Van de Ven is over de
gemeten 52 dB meer uitgesproken: die is te goed voor een gsm-lijn.”
Respons. De laatste uitspraak kan ik in de rapportages van Van de Ven over
tapgesprekken A-1-1 en A-1-5 niet terugvinden en laat ik dus wederom geheel voor
rekening van Derksen. Ik vervolg met Derksen:
“Bedenk dat het gebruik van een kopie in plaats van het origineel de waarde
van het argument niet vermindert, eerder versterkt, omdat op een kopie meer
ruis te verwachten is.”
Respons. Derksen negeert in dit citaat de mogelijkheid van ruisonderdrukking
waarmee audio-elektronica kan zijn uitgerust. Ruisonderdrukking kan de signaalruisverhouding van een kopie van geluidsmateriaal ten opzichte van het origineel
47

Die verbinding tussen een gsm-basisstation enerzijds en uiteindelijk de gsm-centrale (de ‘switch’)
anderzijds, ook wel de ‘A interface’ genoemd, loopt overigens via een ‘base station controller’. Zie
over de architectuur van een gsm-netwerk paragraaf 7.2 en de aldaar genoemde literatuur.
48 Zie paragraaf 11.7.
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sterk verbeteren.49 Bij het afspelen van een tape, zelfs met een nominale
bandsnelheid van 1,2 cm/s, kan een Uher 6000 met toepassing van DNR (dynamic
noise reduction) bijvoorbeeld signaal-ruisverhoudingen van 58 dB en 67 dBA
bereiken.50
Ik vervolg met Derksen:
“Bedenk ook dat Baybaşin volgens het dossier in alle getapte gesprekken
mobiel belde. Dit bestrijkt de periode van 1 oktober 1997 tot 26 maart 1998.
Een vastelijngesprek moet dus in elk geval vóór 1 oktober 1997 hebben
plaatsgevonden.
De consequentie is simpel: indien A-1-1 geen gsm-gesprek is, moet dat
gesprek van vóór oktober 1997 zijn. Het hof meent dat dat gesprek reageert
op een gebeurtenis van 9 november. Dat kan dus niet.
De enige twijfel die resteert is of de heel goede signaalruisverhouding een
mobiele verbinding uitsluit. De beide deskundigen zijn het erover eens: de
signaal-ruisverhouding is te goed. We hebben dus een excellente reden om te
denken dat gesprek A-1-1 niet over de Öge-moord van 9 november 1997
gaat.”
Respons. Zoals blijkt valt op iedere stap in de redenering van Derksen iets aan te
merken. Derksen verzuimt bovendien te vermelden dat “de beide deskundigen” het
nou juist niet met elkaar eens zijn. Uitsluitend Peller – en niet Van de Ven of
Kuylman – deed een (voorzichtige) uitspraak over de (te goede?) signaalruisverhouding in het geluidsmateriaal van tapgesprek A-1-1, en dit zonder verder
enige onderbouwing.

Conclusie

Mijn conclusie luidt onverminderd dat de rapportages van Peller, Kuylman en Van
de Ven, namelijk dat geluidsmateriaal getuigt van een te goede signaalruisverhouding, onder de in dit herzieningsonderzoek geschetste omstandigheden
geen aanwijzing voor manipulatie opleveren.

49

Zie Wikipedia, lemma’s ‘Noise reduction’ en ‘Dolby noise-reduction system’; B. Katz, Mastering
Audio. The Art and the Science, Waltham: Focal Press 2002, p. 139-141; en zie de website van
AudioTools.com, onder ‘Noise Reduction’: http://audiotools.com/noise.html.
50 Ik herhaal, zie de ‘service manual’ van de Uher 6000 onder de specificaties voor een bandsnelheid
van 1,2 cm/s. De eenheid ‘dBA’ besprak ik hierboven reeds in een voetnoot.
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Peller, Kuylman en/of Van de Ven
-

meten echter met verschillend maatstaven,

-

rapporteren over verschillende tapgesprekken, en hun bevindingen
bevestigen elkaar niet,

-

onderbouwen hun stellingen niet, en

-

laten de mogelijkheid van ruisonderdrukking buiten beschouwing,

-

nog daargelaten dat er sterke aanwijzingen zijn dat Van de Ven het concept
van de signaal-ruisverhouding verwart met dat van de signaalsterkte.

Van de Ven kan zijn meetresultaten bovendien niet reproduceren.
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11.3. Meer lichtnetfrequenties in één tapgesprek

Inleiding

Bij het registreren van audio is in z’n algemeenheid de kans aanwezig dat
onbedoeld tevens een registratie van de lichtnetfrequentie plaatsvindt. Indien de
audio van een telefoongesprek wordt vastgelegd op magnetische tape, zulks met
gebruik van een taperecorder die voor voeding is aangesloten op het
elektriciteitsnet, kan naast de audio van het telefoongesprek dus ook de actuele
frequentie van de wisselspanning (als brom) worden geregistreerd. De frequentie
van de wisselspanning van het elektriciteitsnet bedraagt in Europa en (het
resterende deel van) Turkije gemiddeld 50 Hz.51
In het analoge geluidsmateriaal is de historische netspanning bijvoorbeeld in de
stille periodes tussen de beltonen goed waarneembaar in de gedaante van een
grondtoon en de eerste en derde boventonen daarvan.52 De frequentie van de
grondtoon is van origine ongeveer 50 Hz,53 terwijl die van de eerste en derde
boventonen van origine respectievelijk ongeveer 100 Hz en 200 Hz bedragen. Zoals
in paragraaf 8.3 besproken zijn verschuivingen in de waargenomen frequenties van
deze tonen ten opzichte van de originele frequenties bruikbaar voor het bepalen
van de mate van versnelling van het analoge geluidsmateriaal ter plaatse. Het valt
dus te verwachten dat in geluidsmateriaal dat bijvoorbeeld ongeveer 10% is
versneld een grondtoon van de wisselspanning met een frequentie van ongeveer
55 Hz waarneembaar zal zijn.
Juist om te vermijden dat bij het digitaliseren van het analoge geluidsmateriaal ten
behoeve van het herzieningsonderzoek in 2014 wederom een grondtoon en
boventonen van de netspanning aan het geluidsmateriaal zouden worden

51

Zie: https://en.wikipedia.org/wiki/Mains_electricity_by_country.
Zie hierover onder meer paragraaf 8.3.
53 Zoals eerder besproken in paragraaf 8.3, bedraagt de frequentie van de wisselspanning niet
constant exact 50 Hz, maar schommelt binnen een bepaalde marge rond deze waarde.
Zie over dit onderwerp: Wikipedia, onder de lemma’s ‘Electric power quality’ en ‘Utility frequency’.
Zie een webpagina van TU Delft:
http://eduweb.eeni.tbm.tudelft.nl/TB141E/?elektriciteitbalanshandhaving alsook hierover een commerciële webpagina over zonnepanelen:
https://zonnepaneelkiezen.nl/50,2-hz-probleem. Wat betreft de marges: de informatie op de hier
genoemde sites wijst uit dat het niet vaak zal voorkomen dat met meer dan 0,1 Hz wordt afgeweken
van de gemiddelde waarde van 50 Hz.
Zie tevens: Van den Heuvel, achtergrondrapport, hoofdstuk 3, p. 37-38.
52
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toegevoegd, is de voor digitalisering gebruikte Uher 6000 niet aangesloten op het
lichtnet, maar op een accu.54
Als er naast een grondtoon van bijvoorbeeld 55 Hz in 10%-versneld analoog
geluidsmateriaal nóg een grondtoon, van bijvoorbeeld ongeveer 50 Hz, wordt
aangetroffen, rijst de vraag wat daarvan de oorzaak is.

Twee of meer lichtnetfrequenties per tapgesprek als aanwijzing van manipulatie

De rapportages van Van de Ven

Van de Ven noemt als een van de signaal-analytische indicaties voor manipulatie
het aantreffen van meer lichtnetfrequenties in het geluidsmateriaal van een
tapgesprek.55 Van de Ven licht dat als volgt toe:
“De digitalisering biedt voor de analyse als voordeel dat de lichtnetfrequentie
(normaal gesproken 50Hz) zeer duidelijk waarneembaar is op het
gereconstrueerde materiaal.
De variaties in de lichtnetfrequentie kunnen een indicatie zijn dat het
waargenomen audiosignaal niet van één en dezelfde bron afkomstig is.
Lichtnetfrequentie
Tijdens mijn onderzoek heb ik acht (8) verschillende frequenties voor het
lichtnet gemeten.
1. 50.157Hz = Niet correct
2. 50.311Hz = Niet correct
3. 51.407Hz = Niet correct
4. 53.137Hz = Niet correct
5. 53.451Hz = Niet correct
6. 55.496Hz = Niet correct
7. 55.804Hz = Niet correct
8. 55.816Hz = Niet correct

54

Zie paragraaf 3.3, onder ‘Het onderzoeksmateriaal’, met een verwijzing naar: Van Dreunen, Verslag
inbeslagneming, bewaring en omzetting van de gegevens naar de WAV-bestanden d.d. 1 februari
2016.
55 Zie Van de Ven, onderzoeksrapport d.d. 31 augustus 2014, dat als bijlage 1 is gevoegd bij Van de
Ven, eindrapport d.d. 31 augustus 2015, ongenummerde 19de bladzijde, zijnde p. 29 van het pdfbestand van het eindrapport met bijlagen.
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Dat ik deze frequenties gemeten heb zou er simpelweg op kunnen wijzen dat
het toerental van de gebruikte bandrecorders niet goed is afgesteld.
Het feit dat er vijf (5) gesprekken zijn aangetroffen waarop twee (2)
verschillende frequenties op één enkele opname zijn waargenomen, kan
betekenen dat deze gesprekken op twee (2) verschillende bandrecorders zijn
opgenomen.
In het geval dat er meer dan één lichtnetfrequentie wordt waargenomen is
het niet mogelijk te garanderen dat er in dat geval sprake is van één integere,
continue opname van één gesprek.”56
Over tapgesprek A-1-5 (“gesprek 4”) rapporteert Van de Ven bijvoorbeeld:
“Er zijn twee (2) verschillende lichtnetfrequenties gemeten in één(1) gesprek.
Dit is technisch onverklaarbaar als het hier inderdaad om 1 gesprek gaat.
o
50.157 Hz = zonder correctie te hoog voor Nederland.
o
55.810 Hz = zonder correctie te hoog voor Nederland.”57
Deze mededelingen van Van de Ven behoeven echter twee nuanceringen:
(1).

een frequentie van 50,157 Hz is niet te hoog voor Nederland, maar valt in een
bandbreedte van +/- 0,2 Hz waarbinnen de frequentie van de wisselspanning
zich rond de gemiddelde waarde van 50 Hz kan bewegen;

(2).

een frequentie van 55,810 Hz kan een indicatie zijn voor de versnelling met
11,6% van een toon met een frequentie van oorspronkelijk 50 Hz.

Deze frequenties zijn dus op zichzelf beschouwd niet onverklaarbaar. Bovendien
wijs ik nog eens nadrukkelijk op het voorbehoud dat de meting van met name
frequenties van tonen (vooral in analoog geluidsmateriaal) onderhevig is aan
meetonzekerheden.

Het gaat Van de Ven, naar ik begrijp, hier echter (mede) om het aantreffen van twee
lichtnetfrequenties an sich. Dat is volgens hem “technisch onverklaarbaar” als het
om één continu tapgesprek zou gaan.
Van de Ven maakt eveneens voor de betwiste tapgesprekken A-1-3 en A-1-4
melding van twee verschillende lichtnetfrequenties, namelijk voor A-1-3: 50,311 Hz
56

Zie Van de Ven, onderzoeksrapport d.d. 31 augustus 2014, dat als bijlage 1 is gevoegd bij Van de
Ven, eindrapport d.d. 31 augustus 2015, p. 8, zijnde p. 18 van het pdf-bestand van het eindrapport
met bijlagen.
57 Zie Van de Ven, onderzoeksrapport d.d. 31 augustus 2014, dat als bijlage 1 is gevoegd bij Van de
Ven, eindrapport d.d. 31 augustus 2015, ongenummerde 42ste bladzijde, zijnde p. 52 van het pdfbestand van het eindrapport met bijlagen.
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en 53,451 Hz, en voor A-1-4: 50,311 Hz en 53,137 Hz.58 Frappant is dat Van de Ven
ook ten aanzien van twee referentiegesprekken rapporteert telkens twee
lichtnetfrequenties te hebben aangetroffen.59

Van de Ven herhaalt zijn mededelingen in zijn rapport van 5 december 2014, zij het
niet met dezelfde meetresultaten.60 Ik geef thans een schematisch overzicht van de
meetresultaten van Van de Ven, zoals ik dat uit zijn twee rapporten meen te hebben
kunnen opmaken.61

A-1-1
A-1-3
A-1-4

A-1-5
Gesprek 5
Gesprek 6

Rapport van
31 augustus 2014
48,68
53,39
50,25
53,39
53,39

Samenvatting rapport
van 31 augustus 2014
55,496

50,157
55,810
51,407
55,804
51,407
55,804

50,157
55,816
51,407
55,804
51,407
55,804

50,311
53,451
50,311
53,137

Rapport van
5 december 2014
50,037
58,741
50,037
53,320
50,044
52,031
52,900
55,135
55,756
50,044
54,887

58

Zie Van de Ven, onderzoeksrapport d.d. 31 augustus 2014, dat als bijlage 1 is gevoegd bij Van de
Ven, eindrapport d.d. 31 augustus 2015, ongenummerde 53ste bladzijde, zijnde p. 63 van het pdfbestand van het eindrapport met bijlagen, waarop een schematische samenvatting van de
meetresultaten is weergegeven.
59 Dat zijn:
- “gesprek 5”, een gesprek met Colin, van 22 oktober 1997, eindigend om 10.49 uur, ten aanzien
waarvan Van de Ven rapporteert: “Er zijn 2 verschillende lichtnetfrequenties gemeten. Dit is technisch
onmogelijk bij één continue opname.
o
51.407 Hz = zonder correctie te hoog voor Nederland.
o
55.804 Hz = zonder correctie te hoog voor Nederland.”
- “gesprek 6”, een gesprek met Brian, van 12 november 1997, eindigend om 15.24 uur, ten aanzien
waarvan Van de Ven rapporteert: “Er zijn twee (2) verschillende lichtnetfrequenties gemeten. Dit is
technisch onmogelijk bij één continue opname.
o
51.407Hz = te hoog voor Nederland.
o
55.804Hz = te hoog voor Nederland.”
Zie Van de Ven, onderzoeksrapport d.d. 31 augustus 2014, dat als bijlage 1 is gevoegd bij Van de Ven,
eindrapport d.d. 31 augustus 2015, ongenummerde 47ste bladzijde, zijnde p. 57 van het pdf-bestand
van het eindrapport met bijlagen, respectievelijk ongenummerde 51ste bladzijde, zijnde p. 61 van het
pdf-bestand van het eindrapport met bijlagen.
Deze twee tapgesprekken vorm(d)en zowel in het tCEAS-onderzoek als in het herzieningsonderzoek
(onbetwist) referentiemateriaal. Verrassend is bovendien dat Van de Van hier tweemaal tot op de
duizendste seconde exact dezelfde frequenties rapporteert. Dat is – een kosmische toevalligheid
daargelaten – een vrijwel onverklaarbaar meetresultaat.
60 Van de Ven, onderzoeksrapport d.d. 5 december 2014, dat als bijlage 2 is gevoegd bij Van de Ven,
eindrapport d.d. 31 augustus 2015. Zie daarvan met name p. 8 e.v., zijnde p. 81 e.v. van het pdfbestand van het eindrapport met bijlagen.
61 Ik druk mij in dit verband met opzet voorzichtig uit, omdat de rapporten van Van de Ven allerminst
uitblinken in helderheid.
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Toelichting op het schema:
Frequenties telkens uitgedrukt in hertz (Hz).
De tabel behelst de resultaten van twee rapporten van Van de Ven.
Die rapporten zijn:
(1). Van de Ven, onderzoeksrapport d.d. 31 augustus 2014, dat als bijlage 1 is gevoegd bij
Van de Ven, eindrapport d.d. 31 augustus 2015, waarvan de resultaten zijn opgenomen in
de tweede kolom. Zie daartoe p. 33, 41, 47, 52, 57 en 61 van het gehele pdf-bestand van
het eindrapport met bijlagen, alwaar Van de Ven per tapgesprek een resumé van zijn
resultaten heeft opgenomen.
(2). Van de Ven, onderzoeksrapport d.d. 5 december 2014, dat als bijlage 2 is gevoegd bij
Van de Ven, eindrapport d.d. 31 augustus 2015, waarvan de resultaten zijn opgenomen in
de vierde kolom. Zie daartoe p. 97-99, 101-103, 104, 108, 111 en 115-116 van het gehele
pdf-bestand van het eindrapport met bijlagen (zijnde respectievelijk p. 24-26, 28-30, 31, 35,
38, 42-43 van het rapport zelf).
De derde kolom behelst de samenvatting die Van de Ven zelf heeft gegeven in het rapport
onder (1). Zie daarvoor p. 63 van het gehele pdf-bestand van het eindrapport met bijlagen.
Gesprek 5 betreft een gesprek met Colin, van 22 oktober 1997, eindigend om 10.49 uur.
Gesprek 6 een gesprek met Brian, van 12 november 1997, eindigend om 15.24 uur.
(Einde toelichting op het schema)

Een eerste commentaar op de meetresultaten van Van de Ven

Het schema met de meetresultaten van Van de Ven laat opmerkelijke verschillen
zien. Op zichzelf is het niet vreemd dat er verschillen zichtbaar zijn in
meetresultaten indien metingen hebben plaatsgehad op verschillende momenten
en/of van verschillende passages in hetzelfde geluidsmateriaal, al zijn de verschillen
waarvan de resultaten van Van de Ven blijk geven in dit geval wel verrassend groot.
Ik acht echter onbegrijpelijk dat de samenvatting die Van de Ven geeft van zijn
eerste rapport (weergegeven in de derde kolom), niet overeenkomt met de inhoud
van het rapport zelf (weergegeven in de tweede kolom). Voor wat betreft maar
liefst vier van de zes tapgesprekken stemmen de meetgegevens niet exact overeen,
terwijl dat uiteraard wel had gemoeten. Van de Ven heeft zichtbaar moeite om
consistent te rapporteren.
Voorts krijgt tapgesprek A-1-4 er zelfs per kolom een (lichtnet)frequentie bij. In
tapgesprek A-1-5 en in gesprek 5 is daarentegen een extra lichtnetfrequentie in de
vierde kolom verdwenen.
Van de Ven maakt melding van het aantreffen van twee verschillende
lichtnetfrequenties in referentiegesprekken 5 en 6. Op de voor de hand liggende
vraag waarom die waarneming geen afbreuk doet aan Van de Ven’s stelling dat
‘twee verschillende lichtnetfrequenties’ een indicatie van manipulatie vormen,
blijft Van de Ven het antwoord schuldig.
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Een waarschuwing is bovendien op z’n plaats. Meetresultaten in frequenties die
zijn uitgedrukt tot in drie cijfers achter de komma, suggereren slechts een illusie
van nauwkeurigheid. Met name metingen aan frequenties kennen nogal wat
meetonzekerheden.62

Ik heb het geluidsmateriaal van de door Van de Ven onderzochte zes tapgesprekken
zelf ook onderzocht op de aanwezigheid van twee of meer lichtnetfrequenties.
Anders dan Van de Ven heb ik echter per tapgesprek géén twee of meer
lichtnetfrequenties aangetroffen. Ik maak nog wel een voorbehoud: Van de Ven
heeft in zijn rapporten niet gespecificeerd wáár in het geluidsmateriaal van de
tapgesprekken hij de twee (of meer) verschillende lichtnetfrequenties per
tapgesprek heeft aangetroffen. Ik kan zijn resultaten dus niet in volle omvang
verifiëren.

De meetresultaten van Van den Heuvel

Van den Heuvel’s meetverslag, opgemaakt op een moment dat hij nog tezamen
met Van de Ven zijn metingen aan het onderzoeksmateriaal verrichtte, maakt
steeds melding van slechts één lichtnetfrequentie per tapgesprek, zulks met
uitzondering van een referentiegesprek (gesprek 2), waarvan het aantreffen van
twee lichtnetfrequenties door Van den Heuvel wordt toegeschreven aan
instabiliteiten van de taperecorder bij de opname. In een schema: 63

Tapgesprek
A-1-1
A-1-3
A-1-4
A-1-5
Gesprek 5
Gesprek 6

Lichtnetfrequentie
in hertz
55,3
52,5
52,5
55,2
55,3
53,5
55,5

Frequentieverschuiving
Ten opzichte van 50 Hz
10,6%
5%
5%
10,4%
10,6%
7%
11%

62

Zie met name paragraaf 3.3 aan het eind. Dit voorbehoud betreft in het bijzonder analoog
geluidsmateriaal vanwege de onvermijdelijke instabiliteiten van de reële bandsnelheid van
taperecorders. Daardoor is de frequentie van een toon niet constant en hangt er dus vanaf waar je bij
de meting de cursor precies plaatst.
63 Zie Van den Heuvel, meetverslag, p. 14, 17, 21, 25, 28 en 31. Ik heb telkens melding gemaakt van
het meetresultaat waarover Van den Heuvel en Van de Ven naar zeggen van Van den Heuvel
overeenstemming hadden bereikt. Het meetrapport maakt er géén melding van dat Van de Ven op
het moment van de gezamenlijke meting telkens een tweetal lichtnetfrequenties rapporteerde.
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Net als ik vond Van den Heuvel in de regel slechts één lichtnetfrequentie per
tapgesprek. Aangenomen dat deze lichtnetfrequenties van oorsprong 50 Hz
hebben bedragen, valt een zeer sterk verband (r= 0,97) te ontwaren tussen de aldus
gevonden frequentieverschuivingen per tapgesprek en de aanzienlijke versnelling
in het analoge geluidsmateriaal van elk tapgesprek, zoals besproken in paragraaf
9.1.64 De meetresultaten van Van den Heuvel laten zich dus goed begrijpen als het
effect van verschuivingen van de lichtnetfrequentie (van oorspronkelijk 50 Hz) als
gevolg van de aanzienlijke versnelling van het geluidsmateriaal die in 2014 is
opgetreden bij de digitalisering van het geluidsmateriaal op de moederbanden
3281 en 3285. Ik vond zelf soortgelijke resultaten. Voor deze meetresultaten van
Van den Heuvel en van mij is dus een plausibele (en onschuldige) verklaring: de
meetresultaten betreffen telkens de historische lichtnetfrequentie van ongeveer
50 Hz die in 1997 in de analoge tapkamer is geregistreerd en die versneld wordt
weergegeven in het geluidsmateriaal dat in 2014 is gedigitaliseerd.

Aanname van twee lichtnetfrequenties per tapgesprek

Wederom de meetresultaten van Van de Ven

Zoals gezegd verschillen de meetresultaten van Van de Ven enerzijds van die van
Van den Heuvel anderzijds met name hierin dat Van de Ven naast
lichtnetfrequenties ter hoogte van ongeveer 53 tot 56 Hz in het geluidsmateriaal
van vrijwel alle in dit verband onderzochte tapgesprekken, en dus ook in die van de
twee referentiegesprekken, nog een tweede ‘lichtnetfrequentie’ aantrof, zulks ter
hoogte van om en nabij 50 Hz. De aanwezigheid van die tweede, lagere
lichtnetfrequentie staat dus ter discussie.

64

In schema, met in de middelste kolom de frequentieverschuivingen per tapgesprek waarvan het
meetverslag van Van den Heuvel blijk geeft. De percentages in de rechter kolom heb ik overgenomen
uit paragraaf 9.1, dat handelt over de aanzienlijke versnelling van het analoge geluidsmateriaal.
Tapgesprek
A-1-1
A-1-3
A-1-4
A-1-5
Gesprek 5
Gesprek 6

Frequentieverschuiving
10,6%
5%
5%
10,4%
10,6%
11%

Versnelling cf. § 9.1
10,7%
6,6%
5,7%
11,5%
10%
11,7%

Regressie (r) = 0,97.
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Laten we niettemin omwille van de discussie aannemen dat Van de Ven in het
geluidsmateriaal van de onderzochte tapgesprekken inderdaad zo’n tweede
lichtnetfrequentie van om en nabij 50 Hz heeft waargenomen. Wat kan daarvan de
oorzaak zijn?

Het standpunt van Van den Heuvel

In zijn hoofdrapport heeft Van den Heuvel het volgende opgenomen:
“Ing. Van de Ven heeft de beschikking over, en voor zijn onderzoek gebruik
gemaakt van een signaalanalyseapparaat van het merk Medav, type Spectro
3000. De SPECTRO 3000 is een meetapparaat uit 1992 dat alleen overweg
kan met analoge ingangssignalen. In deze casus zijn de ingangsbestanden in
een digitaal formaat. Om de digitale signalen uit de casus te kunnen
verwerken is een digitaal-analoog omzetting nodig. Van de Ven
bewerkstelligt dit door de SPECTRO 3000 met de audio-uitgang van zijn
laptop te verbinden. Deze extra omzetting leidt tot het inkoppelen van brom
en meetartefacten, zo bleek toen de Spectro 3000 bij een gezamenlijke
meetsessie werd gevoed met een schoon testbestand dat door een computer
is gegenereerd.
Brom is een stoorsignaal dat verschijnt in het te meten signaal als het lichtnet
instraalt op de installatie. De frequentie van het bromsignaal is de actuele
lichtnetfrequentie (50 Hz).
Testen met referentieopnames gaven een extra lichtnetfrequentie en
meetresultaten op signalen die in het geheel niet voorkwamen in de
referentieopnames. De meetresultaten van de SPECTRO 3000 waren
bovendien niet tot slecht reproduceerbaar.”65
Van den Heuvel meldt onder het kopje “Meerdere lichtnetfrequenties in één
gesprek”:
“Meerdere lichtnetfrequenties in één gesprek zouden (inderdaad) een
aanwijzing kunnen zijn voor manipulatie.
De forensische audio-onderzoeksmethode Electric Network Frequency
analysis (ENF) vergelijkt het patroon van (geringe) variaties in de
lichtnetfrequentie met een referentiedatabase om zo een uitspraak te kunnen
doen over de authenticiteit van een specifieke opname. De methode van ENF
65

Van den Heuvel, hoofdrapport d.d. 8 september 2015, p. 14.
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werkt wonderwel zolang de in de opname geregistreerde lichtnetfrequentie
niet wordt verstoord door de actuele lichtnetfrequentie en er informatie over
de betreffende periode in de database aanwezig is.
Bij het onderzoeksresultaat van Van de Ven ligt precies hier het probleem.
Zijn meetapparaat - de Spectro 3000 - werkt met een analoge ingang, ook
voor de analyse van digitale opnames. Bij de digitaliseringsstap van het
analoge inputsignaal pikt het apparaat naar alle waarschijnlijkheid de
actuele lichtnetfrequentie op. Elk resultaat van een door Van de Ven
geanalyseerde opname bevat meerdere lichtnetfrequenties, ook als deze
opnames niet zijn gemanipuleerd. Het probleem van de meerdere
lichtnetfrequenties in één gesprek ligt dus bij zijn meetopstelling en niet bij de
door hem onderzochte opnames. De Spectro 3000 heeft nog een tweede
onhebbelijke eigenschap: bij de analyse verschijnen randomsignalen, ook
signalen met frequenties die in het geheel niet voorkomen in de opname.
Bij de gemeenschappelijke meetsessie is het zogenaamde “GSM testbestand” geladen in de Spectro 3000. Hoewel daarin de frequentie van 50 Hz
niet voorkomt, werd toch een lichtnetfrequentie gemeten en verschenen ook
“meetartefacten” op frequenties die in het geheel niet voorkwamen in het
ingevoerde signaal.”66
Onder het kopje “De Spectro 3000 is nauwkeuriger dan Sonic Visualiser” meldt Van
den Heuvel:
“Met de Medav SPECTRO 3000, een ongemakkelijk apparaat uit 1992, is het
probleem dat het niet overweg kan met de digitale audiosignalen van de
casus. Voor de metingen van Van de Ven is een extra omzetting naar een
analoog signaal benodigd, wat tot stoorsignalen leidt. Dit is aangetoond door
middel van een testbestand, in aanwezigheid van mw. mr. Van der Plas en
A-G Aben. Deze stoorsignalen worden vervolgens door de verdediging ten
onrechte aangezien voor tekenen van manipulatie. Het blijkt nogmaals weer
van groot belang om goed te onderkennen wat de onderliggende technologie
is van de onderzochte communicatie- en interceptiesystemen en de daardoor
gegenereerde audio. Dat geldt ook voor de onderliggende technologie van de
gebruikte meetapparatuur.”67
Van den Heuvel vat samen:
“11. Meerdere lichtnetfrequenties.

66
67

Van den Heuvel, hoofdrapport d.d. 8 september 2015, p. 28.
Van den Heuvel, hoofdrapport d.d. 8 september 2015, p. 40-41.
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De extra lichtnetfrequenties worden door Van de Ven gevonden als hij meet
met zijn oude analoge analyse-apparaat. Dit apparaat pikt de actuele
lichtnetfrequentie op en geeft meetartefacten, signalen die in de referentieopnames ontbreken.”68, 69

Evaluatie van de resultaten

Bespreking

Hoewel de meetresultaten van Van de Ven en het aantreffen van meer
lichtnetfrequenties in het geluidsmateriaal van een tapgesprek bij onderzoek door
Van den Heuvel en door mijzelf niet konden worden gereproduceerd, heb ik
omwille van de discussie aangenomen dat Van de Ven in (vrijwel) elk door hem
onderzocht tapgesprek een tweede frequentie van ingeveer 50 Hz heeft
waargenomen. De door Van de Ven waargenomen frequentie stemt goed overeen
met de actuele frequentie van de wisselspanning van het lichtnet.
Van den Heuvel heeft voor deze waarneming door Van de Ven een verklaring
geopperd: het aantreffen van de actuele lichtnetfrequentie wordt veroorzaakt door
gebruik van het apparaat waarmee Van de Ven zijn waarnemingen heeft verricht,
te weten de Medav Spektro 3000. In de configuratie van Van de Ven, die het
apparaat heeft aangesloten op het analoge uitgang van zijn laptop, doet dit
apparaat stoorsignalen op, waaronder die van de lichtnetfrequentie, aldus Van den
Heuvel.

In paragraaf 3.3 van deze conclusie heb ik de Medav Spektro 3000 reeds besproken.
Het naar mijn inzicht problematische karakter van het gebruik van de Spektro 3000
is, zo schreef ik aldaar reeds, onder meer gelegen in het volgende. Van de Ven heeft
in zijn opstelling van de Spektro 3000 de analoge ingang daarvan gekoppeld aan de
analoge uitgang van zijn laptop.70 Voor signaalanalyse met gebruik van Van de Ven’s

68

Van den Heuvel, hoofdrapport d.d. 8 september 2015, p. 42.
In zijn meetverslag voegt Van den Heuvel daaraan niet ontbloot van cynisme toe (p. 5): “De nietreproduceerbare resultaten van de Spectro 3000, de optredende meetartefacten en de extra
lichtnetfrequenties die m.i. door een aardlus en een benodigde extra digitaal-analoog omzetting
worden veroorzaakt, worden door de aanvragers als waardevolle aanwijzingen voor manipulatie
beschouwd.”
70
Eigen waarneming.
69
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exemplaar van de Medav Spektro 3000 moeten de digitale WAV-bestanden dus
eerst worden omgezet naar een analoog signaal. De conversie van een digitaal
signaal naar een analoog signaal, oftewel een D/A-conversie, vindt plaats in de
geluidskaart van een pc of laptop. Die conversie vormt evenwel een extra
bewerking van het signaal, dat daardoor ook meer vatbaar is voor het opdoen van
stoorsignalen, zoals interferentie vanuit de laptop71 en vanuit (andere) dichtbij
staande elektronische apparatuur die is aangesloten op het lichtnet. Hierdoor
kunnen fouten ontstaan in de interpretatie van de resultaten van het
signaalonderzoek.72
Zoals Van den Heuvel reeds opmerkte in zijn hiervoor aangehaalde rapport, is op
mijn verzoek bij gelegenheid van de gezamenlijke meetsessie in de studio van Van
de Ven op 25 maart 2015 een geluidsbestand van een zogenaamd JTS-testgesprek
(het gsm-testbestand) geanalyseerd met behulp van de Spektro 3000.73 Daarbij
werden in een geluidsbestand met een duur van slechts negen seconden niet alleen
de te verwachten testtonen, maar ook een lichtnetfrequentie (een brom van
ongeveer 50 Hz) en een signaal op de 78 Hz-band gemeten die niet werden
waargenomen bij analyses met ‘signal analyzers’ c.q. ‘audio editors’ als Sonic
Visualiser, Cool Edit,74 Audacity,75 Adobe Audition CC76 en WavePad Sound Editor.77
Kortom, er moet ernstig rekening worden gehouden met de mogelijkheid dat de
Spektro 3000 in de configuratie van Van de Ven weleens signalen ‘ziet’ die er in
werkelijkheid niet zijn. Om die reden moet uiterst behoedzaam worden omgegaan
met het argument dat in een geluidsbestand een ‘onverklaarbaar’ signaal is
waargenomen ingeval: (1) dit signaal is geregistreerd door de Spektro 3000 in de
configuratie van Van de Ven, en (2) de aanwezigheid van dit signaal niet wordt
Zie ook: Van den Heuvel, hoofdrapport d.d. 8 september 2015, p. 14-15. Van de Ven heeft deze
constatering van Van de Heuvel niet betwist in zijn reactie d.d. 8 oktober 2015 op rapport Van den
Heuvel.
71
Analoge uitgangen van een laptop of pc plegen (mede afhankelijk van de kwaliteit van de
geluidskaart) slechts een matige geluidskwaliteit te bieden. Zij leveren behalve audio doorgaans ook
stoorsignalen op, zoals klokfrequenties, bloksignalen of de afgeleiden daarvan, aldus deelden Van
Dreunen én Van Eck mij mede op 12 september 2016.
72
Zie ook Van den Heuvel, hoofdrapport d.d. 8 september 2015, p. 40.
73
Het gebruikte gsm-testbestand betreft een audioregistratie van een JTS-test-call. Het bestand is
afkomstig uit het archief van Van de Ven zelf.
74
De tCEAS-deskundige Peller werkte met dit programma, evenals de T14-deskundige Kuylman (zie
de rapporten van Kuylman d.d. 25 juni 2002 en 16 juli 2002, telkens p. 1).
75
Een gratis ‘open source’ digital audio editor.
76
Adobe Audition CC is een voortontwikkeling van Cool Edit Pro. Voor meer, zie Wikipedia (Engels)
onder het lemma ‘Adobe Audition’.
77
Adobe Audition CC en WavePad Sound Editor worden doorgaans aangemerkt als de beste sound
editors die momenteel op de commerciële markt verkrijgbaar zijn.
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gezien bij een analyse met behulp van andere, meer moderne hardware of
software.

Maar er komt nog een argument bij. Paragraaf 9.1 van deze conclusie wijst uit dat
de aanzienlijke versnelling van het onderzochte analoge geluidsmateriaal is
ontstaan bij de laatste digitalisering ervan, te weten in 2014. De waarneming van
een lichtnetfrequentie ter hoogte van bijvoorbeeld 56 Hz laat zich bij een
versnelling van het analoge geluidsmateriaal met 12% goed verklaren: dat betreft
de versnelde weergave van de historische lichtnetfrequentie van 50 Hz die bij de
opname in 1997 is geregistreerd. Indien door Van de Ven naast deze toon van 56 Hz
tevens een grondtoon van om en nabij 50 Hz is aangetroffen, en indien – mét Van
de Ven – moet worden aangenomen dat deze toon voortkomt uit de frequentie van
de wisselspanning, betekent dit dat de waarneming van een (on-versnelde)
grondtoon ter hoogte van ongeveer 50 Hz in het analoge geluidsmateriaal
uitsluitend haar oorzaak kan vinden ná de laatste digitalisering ervan in 2014. Die
waarneming kan dus alleen aan Van de Ven en de door hem gebruikte apparatuur
zelf liggen. Kortom, naar alle waarschijnlijkheid presenteert Van de Ven enkel en
alleen ‘spooksignalen’ – afkomstig uit zijn eigen meetopstelling – als aanwijzing
voor manipulatie.

De reactie van Van de Ven

In zijn reactie d.d. 8 oktober 2015 op het rapport van Van den Heuvel heeft Van de
Ven het volgende opgemerkt:
“Waar Van den Heuvel op p. 30 nog een eigen verklaring probeert te geven
voor de door ons beiden in de opnamen van de analoge gesprekken gemeten
meerdere lichtnetfrequenties in één gesprek — te weten de onvolkomenheid
van mijn analoge meetapparaat, de Spectro 3000 — moet ik hem er op
wijzen, dat de meerdere frequenties rondom 50Hz zowel zijn gemeten met de
Spectro 3000, zijnde analoog, als met de OC 6040, zijnde een digitaal
meetinstrument.
Ik wil daarnaast nog de volgende opmerking toevoegen aan hetgeen ik op dit
punt in mijn eerdere rapportages heb vermeld. Na bestudering van de UHER
6000 recorder kan ik niet met zekerheid uitsluiten dat het hier mede zou
kunnen gaan om een stuursignaal van de servomotor van de recorder.
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Meerdere lichtnetfrequenties in een korte tijdspanne zijn onverklaarbaar,
aangezien het gehele lichtnet dan in zou storten Maar een mogelijke
verklaring van meerdere frequenties rond de 50Hz zou ook kunnen liggen in
de werking van het regelcircuit voor de motorsturing van de servo-motor van
de UHER6000-recorder.”78
Ook deze reactie van Van de Ven overtuigt niet. In de eerste plaats hebben Van den
Heuvel en Van de Ven – anders dan laatstgenoemde meedeelt – niet gezamenlijk
telkens twee lichtnetfrequenties per tapgesprek gemeten.
In de tweede plaats acht ik Van de Ven’s mededeling dat hij de met de Spektro 3000
gemeten lichtnetfrequenties bevestigd heeft gezien na metingen met de (meer
moderne) Medav OC-6040 gratuite. Dat heeft hij ons nooit eerder gemeld en
bovendien heeft hij het bewijs daarvan niet geleverd. Dat had met de OC-6040
makkelijk gekund.
In de derde plaats geeft Van de Ven thans een mogelijke, onschuldige verklaring
voor het aantreffen van een tweede lichtnetfrequentie: die kan volgens hem zijn
veroorzaakt door een stuursignaal voor de servomotor van de Uher 6000.
Daarmee ondergraaft Van de Ven thans ook zelf zijn conclusie dat een tweede
lichtnetfrequentie kan doorgaan voor een aanwijzing voor manipulatie. Overigens
denk ik dat die verklaring van Van de Ven niet juist is, maar ik laat de discussie
hierover bij gebrek aan belang verder rusten.

Derksen c.s.

Derksen en Derksen & Grünwald bespreken in verscheidene documenten van zijn,
respectievelijk hun hand de aanwezigheid van twee of meer lichtnetfrequenties.79
Daarin volgen zij telkens voetstoots het standpunt van Van de Ven. Ik zie in deze
documenten geen argumenten die naast hetgeen ik hierboven reeds aan de orde

78

Van de Ven, reactie d.d. 8 oktober 2015 op het rapport van Van den Heuvel, p. 32.
Die uit 2015 zijn:
Derksen & Grünwald, De stand van zaken II: de A-1 gesprekken, een overzicht in termen van
likelihoods gebaseerd op de metingen onder leiding van mr. Aben, de Aben-metingen, d.d. 30
augustus 2015, p. 3, 17, 18, 25, 30, 35, 44, 45, 49, 54-55, 56, 57, 60 en 64;
Derksen, Stand van zaken III, deel II, Van den Heuvels argumenten waarom aperte anomalieën in de
A-1-gesprekken geen anomalieën zijn, d.d. 25 oktober 2015, p. 17;
Derksen, A-1-1, een analyse: 14 argumenten voor manipulatie, d.d. 19 oktober 2015, p. 8;
Derksen, A-1-4, een analyse: 15 argumenten voor manipulatie, d.d. 19 oktober 2015, p. 8-9.
79
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heb gesteld, afzonderlijke bespreking behoeven. De door Derksen & Grünwald
hierbij gevolgde meetmethode heb ik reeds (kritisch) besproken in paragraaf 8.3.

Conclusie over de tweede lichtnetfrequentie

Van de Ven presenteert het aantreffen van twee lichtnetfrequenties per
tapgesprek als een aanwijzing voor manipulatie.
De aanwezigheid in het geluidsmateriaal van verscheidene tapgesprekken van
lichtnetfrequenties, zulks in de orde van grootte van 53 tot 56 Hz, kan worden
begrepen als zijnde de lichtnetfrequentie van 50 Hz die bij de oorspronkelijke
opname van het geluidsmateriaal in 1997 tezamen met de audio van het
tapgesprek is geregistreerd en waarvan de frequentie door de aanzienlijke
versnelling van het analoge geluidsmateriaal in 2014 vervolgens in opwaartse zin is
verschoven. De waarneming van een tweede lichtnetfrequentie door Van de Ven,
in de orde van grootte van 50 Hz, zou dan echter, in elk geval volgens Van de Ven,
technisch onverklaarbaar zijn.
Ik deel die opvatting niet, om de volgende redenen:
(1).

In het analoge geluidsmateriaal van de voor dit doel onderzochte
tapgesprekken kon een lichtnetfrequentie van om en nabij 50 Hz noch door
Van den Heuvel, noch door mij worden teruggevonden. De waarnemingen
van Van de Ven konden dus niet worden gereproduceerd.

(2).

Van de Ven neemt niet alleen in het geluidsmateriaal van de betwiste
tapgesprekken zo’n ‘extra’ frequentie van rond de 50 Hz waar, maar ook in
het onbetwiste geluidsmateriaal van de beide referentiegesprekken.

(3).

Van de Ven maakte voor zijn metingen van de lichtnetfrequenties gebruik
van zijn exemplaar van de Medav Spektro 3000. Bij het gebruik van dit
apparaat in de configuratie van Van de Ven moet ernstig rekening worden
gehouden met de mogelijkheid dat de Spektro 3000 weleens signalen ‘ziet’
die er in werkelijkheid niet zijn. Bij het afspelen van een ‘clean’ testbestand
voor de duur van slechts negen seconden registreerde de Spektro 3000 van
Van de Ven reeds twee ‘spooksignalen’, waaronder die van de actuele
lichtnetfrequentie.
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(4).

De waarneming van een – on-versnelde – lichtnetfrequentie, dus ter hoogte
van ongeveer 50 Hz in het analoge geluidsmateriaal, kan uitsluitend zijn
veroorzaakt door een gebeurtenis van ná de laatste digitalisering van dat
geluidsmateriaal in 2014. Die waarneming kan dus alleen aan Van de Ven en
de door hem gebruikte apparatuur zelf worden toegeschreven.

Naar alle waarschijnlijkheid presenteert Van de Ven enkel en alleen ‘spooksignalen’
als aanwijzing voor manipulatie.

973
Onderdeel 11. Audiofenomenen III

Conclusie inzake 11-02065 H

11.4. Het ontbreken van een FSK-signaal

Inleiding

Het registreren van een zogeheten ‘FSK-signaal’ gelijktijdig met een (analoge)
geluidsopname op tape vormt een hulpmiddel om bij het uitwerken van een
tapgesprek het exacte tijdstip van dat gesprek te achterhalen. Aan de continuïteit
van het signaal of het ontbreken van continuïteit kan eventueel informatie worden
ontleend over de authenticiteit van de analoge geluidsopname.

Onderzoek

Teneinde

mij

te

laten

voorlichten

over

het

FSK-signaal80

en

de

toepassingsmogelijkheden dienaangaande voor specifiek de Uher 6000, heb ik mij
op 6 april 2016 begeven naar het gebouw van de Landelijke Eenheid van de
Nationale Politie te Driebergen. Kruijsbergen demonstreerde mij een exemplaar
van de Uher 6000.81

Zoals ik hierboven in paragraaf 6.3 reeds heb beschreven, benutte de opnamekop
van de Uher 6000 op één zijde van de tape een spoor voor het magnetisch
registreren (mono) van audio. De spoelen met de tape konden daarna eventueel
worden omgedraaid, waarna de opnamekop op diezelfde zijde van de tape het
tweede spoor kon benutten voor magnetische registratie (mono) van het geluid.82
Daarbij werd het tweede spoor ten opzichte van het eerste spoor dus in
tegengestelde richting beschreven.
Dat omdraaien van de spoelen was echter geen noodzaak. Het tweede spoor op de
tape kon ook worden benut voor iets anders.
In de eerste plaats bevatte de Uher 6000 op het front een zogeheten ‘cue’-instelling
(on/off). De cue maakte het mogelijk om het tweede spoor gelijktijdig met het

80

“FSK” staat voor ‘frequency shift keying’ (frequentieverschuivingsmodulatie), een vorm van
frequentiemodulatie van digitale signalen. De betekenis en werking van een en ander is voor dit
herzieningsonderzoek niet relevant.
81 Zie voor de heer Kruijsbergen en zijn achtergronden paragraaf 3.3.
82 Halfspoor mono. Mededelingen Kruijsbergen. Zie voor meer informatie onderdeel 6 van deze
conclusie.
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beschrijven van het eerste spoor te benutten voor het vastleggen van een signaal
waarmee het begin en einde van een opname gemakkelijk kon worden
teruggevonden. Indien de ‘cue’ aan stond, gebruikte de Uher 6000 het tweede
spoor om de cue vast te leggen. Het is in zo’n geval uiteraard niet de bedoeling dat
de spoelen na afloop van de opnames worden verwisseld teneinde het tweede
spoor te benutten voor nieuwe opnames.
In de tweede plaats, en daar gaat het thans om, kon het tweede spoor worden
benut voor het vastleggen van een zogeheten FSK-signaal. Daartoe leverde Atis
Uher desgevraagd een apparaatje (een klein zwart kastje) dat kon worden
verbonden met de Uher 6000. Gelijktijdig met de opname op het eerste spoor (en
in dezelfde voorwaartse richting als waarin de registratie op het eerste spoor
plaatsvond), legde dit kastje een FSK-signaal vast op het tweede spoor. Kruijsbergen
demonstreerde mij het gebruik van dit kastje.83 Het geluid waarmee de registratie
van dit FSK-signaal gepaard gaat, klinkt enigszins als dat van de ontvangst van een
fax door een faxapparaat.
Bij het afspelen van een tape waarvan het tweede spoor is benut voor de registratie
van dit FSK-signaal laat datzelfde apparaatje voortdurend het tijdsmoment van
opname zien. Dat is een hulpmiddel bij het uitwerken van tapgesprekken.
Discontinuïteiten worden daardoor bovendien zichtbaar. In zoverre kan het
apparaat dus worden aangewend voor het authenticeren van de opname.
In geval van toepassing van dit FSK-signaal bij gebruik van een Uher 6000 voor de
registratie van de audio van tapgesprekken was het uiteraard niet de bedoeling dat
het tweede spoor zou worden overschreven met nieuwe audio. Van de
magnetische tape kon in zo’n geval voor de registratie van tapgesprekken dus
slechts één spoor worden benut.

83

Deze informatie van Kruijsbergen is niet in tegenspraak met een mededeling van het bedrijf Atis
Uher aan Van de Ven bij e-mail van 18 januari 2016, die via een e-mail van Van de Ven aan de
raadsvrouw van 31 januari 2016. Ik citeer Atis Uher (de heer S. Bruns): “The ATIS UHER group
manufactured tape based recorders and multichannel recording systems during more than 50 years in
the twenties century. During the evolution of those systems also different types of supervision and
proofing functions have been part, especially for the multichannel tape recorders. Those systems
worked in most cases with a pilot tone recorded either in-band or on a separate channel. If you can tell
us the type of the recorder you are interested in, we can give you further details.”
De Uher 6000 was géén multichannel-recorder.
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Zeker is in ieder geval dat een dergelijk FSK-signaal niet is te bekennen op de
onderzochte moederbanden van de Baybaşin-zaak.84 Beide sporen van deze tapes
zijn (telkens in tegengestelde richting) beschreven met de audio van
tapgesprekken. De vraag is dus of de afwezigheid van een FSK-signaal een teken
van manipulatie oplevert. Het komt mij voor dat dit alleen het geval is indien de
tapkamerbeheerder in Arnhem in de praktijk van 1997 daadwerkelijk toepassing
gaf aan de mogelijkheid om een FSK-signaal te registreren en om volstrekt
onbegrijpelijke of onwaarachtige redenen daarvan heeft afgezien in de zaak van
Baybaşin.
De enige onderbouwing die Van de Ven ons op dit punt verschaft, is te vinden in
een e-mail van 31 januari 2016 aan de raadsvrouw, waarin Van de Ven meedeelt:
“In verband met registratie van de Politie in de toen bestaande tapkamers,
welke ook op gebruik van Uher 6000 Report bandrecorders waren gebaseerd,
werd mij door verschillende tapkamerbeheerders aangegeven dat ook,
binnen de opnames t.b.v. bewijsvoering, binnen de tapkamers gebruik
gemaakt werd van een controle-signaal op het tweede spoor, om te
voorkomen dat het originele audio-signaal gemanipuleerd zou kunnen
worden.”
Het is onduidelijk waarop Van de Ven deze uitspraak baseert.

Er was in de relevante periode en overigens ook daarna niet voorzien in (wettelijke)
bepalingen die de beheerder van een analoge tapkamer het gebruik van
authenticatiemiddelen als hier bedoeld voorschreven.

Ik heb omtrent de vraag naar een eventuele gewoonte om toepassing te geven aan
een authenticatiesignaal laten zoeken naar voormalige beheerders van analoge
tapkamers. Het blijkt echter vrijwel ondoenlijk om die personen terug te vinden. De
tapkamerbeheerder van de analoge tapkamer te Arnhem, in gebruik tijdens de loop
van

het

Baybaşin-onderzoek,

is

inmiddels

overleden.

Zijn

toenmalige

plaatsvervanger had onvoldoende herinnering aan de inrichting en werking van de
analoge tapkamer om daarop betrouwbare uitspraken te vestigen. Voor de goede

84

Dat geldt eveneens voor de overige tapes die ten behoeve van het herzieningsonderzoek zijn
overgedragen. Ook daarop is dus geen FSK-signaal aangebracht.
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orde, deze persoon kon zich niet herinneren dat hij toepassing heeft gegeven aan
een FSK-signaal o.i.d.
Ik heb de kwestie ook voorgelegd aan de heer Dieker, beheerder van de digitale
Kislev 2-tapkamer te Apeldoorn, die als rechercheur werkzaam is geweest in de
analoge tapkamer in Apeldoorn.85 Die deelde volgens een proces-verbaal van 16
september 2016 mede:
“Moederband
Dhr. Dieker zei dat in het analoge tijdperk de moederband ‘heilig’ was. De
moederband draaide door tot deze vol was. Daarna werd de band
‘omgekeerd’ en werd de andere kant van dezelfde zijde van de moederband
gebruikt.
FSK-signaal
Er werd in Apeldoorn volgens dhr. Dieker geen speciaal apparaat gebruikt om
een authenticatie- of FSK-signaal op de tapbanden mee te laten lopen. Het
kwam hem ook niet bekend voor dat er zo´n signaal op een moederband
gezeten heeft.”86
Meer informatie heeft de (Haagse) politie op mijn verzoek niet kunnen
bemachtigen. Deze informatie geeft mij geen aanleiding voor het oordeel dat in de
Arnhemse tapkamer in strijd met een gewoonte is afgezien van het vastleggen van
een FSK-signaal op het tweede spoor van de moederbanden van de Baybaşinstrafzaak.

85

Volgens dit proces-verbaal van 16 september 2016 had de heer Dieker de volgende redenen van
wetenschap: “I.A.M. Dieker was vanaf 1997 hoofd van de digitale tapkamer in Apeldoorn. Hij is niet
als beheerder werkzaam geweest in de analoge tapkamer in Arnhem.
Voordat hij aangesteld werd als hoofd van de digitale tapkamer, is hij werkzaam geweest bij de
recherche en vanuit die functie heeft hij ook getapt in de analoge tapkamer in Apeldoorn.
In de periode 1997/1998 heeft dhr. Dieker zich ingezet voor het omzetten van de analoge tapkamer
naar de digitale tapkamer in Apeldoorn.”
86 Volgens datzelfde proces-verbaal deelde Dieker tevens mede: “Er liep wel een teller mee. Dit was
de teller die op UHER zelf zit en betreft geen opzichzelfstaand apparaat. Per gesprek moest de
tellerstand genoteerd worden in de uitwerking van het gesprek. Bijvoorbeeld gesprek 1 loopt van 0 tot
19. Gesprek 2 loopt van 19 tot 36, enz.”
In de tapverbalen in de Baybaşin-zaak zijn geen tellerstanden genoteerd. Het is onduidelijk of de door
Dieker gememoreerde ‘Apeldoornse’ praktijk van het noteren van tellerstanden ook in de Arnhemse
tapkamer opgeld deed. Overigens ligt dat niet voor de hand. Bij het uitwerken van tapgesprekken
werd namelijk niet altijd de moederband gebruikt, maar werd (vooral) gebruik gemaakt van de
werkbanden. Die vormden geen volmaakte kopie van de moederband, zodat tellerstanden niets
zeggen over waar op de moederband het tapgesprek kan worden teruggevonden.

977
Onderdeel 11. Audiofenomenen III

Conclusie inzake 11-02065 H

Conclusie

Mijn conclusie luidt dat de afwezigheid van een FSK-signaal op de moederbanden
met de nummers 3281 en 3285 geen aanwijzing voor manipulatie oplevert.
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11.5. Vermiste tapgesprekken

In haar derde aanvulling op het herzieningsverzoek voert de raadsvrouw de
vermissing van een aantal tapgesprekken op als aanwijzing(en) voor manipulatie.87
Haar betoog betreft de volgende tapgesprekken, die volgens justitie zijn
geregistreerd in de digitale Kislev 2-tapkamer, en waarvan het transcript telkens
wél onderdeel is van de tapverbalen, te weten A-8-1, A-8-8, A-8-18, A-8-24 en een
ongenummerd tapgesprek. Het digitale geluidsmateriaal daarvan ontbreekt in de
grote hoeveelheid bewaard geluidsmateriaal. Al eerder had de raadsvrouw de
vermissing van tapgesprekken A-8-3, A-8-11 en A-8-36 aan de orde gesteld, maar
dat blijkt feitelijk ongegrond. Voor het overzicht geef ik de in het
herzieningsverzoek besproken tapgesprekken (uit de Marsil-zaak) schematisch
weer:

Tapgesprek
A-8-1
A-8-3
A-8-8
A-8-9
A-8-11
A-8-18
A-8-24
Geen nummer
A-8-36

Datum/tijdstip
18-02-1998 om 12:39 uur
18-02-1998 om 22:59 uur
19-02-1998 om 00:11 uur
19-02-1998 om 00:34 uur
19-02-1998 om 15:02 uur
20-02-1998 om 15:51 uur
21-02-1998 om 21:51 uur
03-03-1998 om 13.56 uur
10-03-1998 om 21:19 uur

Tap-lijn
X-13
X-9
X-9
X-9
X-9
X-13
X-13
X-13
X-15

MO-schijf
259
259
259
259
259
259
259
262
263

Aanwezig?
vermist
aanwezig
vermist
aanwezig
aanwezig
vermist
vermist
vermist
aanwezig

Bewijsvoering
gebruikt
gebruikt
gebruikt
gebruikt
ongebruikt
ongebruikt
ongebruikt
ongebruikt
gebruikt

De raadsvrouw vervolgt:
“Dit impliceert dat de in het onderzoek in de tapkamer geregistreerde
gegevens kennelijk konden worden gewist van de optical discs óf daarop
überhaupt nooit terecht zijn gekomen.
In hoofdstuk II van de Tweede Aanvulling is besproken dat de digitale
Comverse Kislev 2 tapkamer waarmee verzoekers gesprekken zijn
afgeluisterd, geen dan wel volstrekt onvoldoende bescherming bood tegen
manipulatie van het geregistreerde materiaal. Noch de onkraakbare AVQSBC
Codec waarmee de gesprekken in deze tapkamer op de optical disks werden
opgeslagen, noch het operating system van ‘audiostreaming’ vormden een
barrière tegen wijziging van het opgeslagen materiaal door in de tapkamer

87

Het gaat hier vooralsnog alleen om tapgesprekken in de Marsil-zaak (feit 5, dossier 8). Zie derde
aanvulling op het herzieningsverzoek, d.d. 16 maart 2016, p. 49-54, aldaar novum 97. Zie ook Novum
120, in het herzieningsverzoek d.d. 18 april 2011, p. 91-92. In dat laatste novum wordt echter alleen
melding gemaakt van de vermissing van het geluidsmateriaal van tapgesprek A-8-3. In werkelijkheid
is het geluidsmateriaal van dit tapgesprek wel degelijk aanwezig op MO-schijf 259.
Ik kom hieronder nog separaat terug op vermiste tapgesprekken in de heroïnezaak (feit 4, dossier 6).
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werkende kwaadwillende rechercheurs, tolken en mogelijke derden. Eenmaal
opgeslagen materiaal kon worden gewist en geëxporteerd om bijvoorbeeld
elders te worden gebruikt of gewijzigd. Er bestonden diverse opties om nietauthentiek audiomateriaal te importeren en op te slaan in het systeem als
zijnde authentiek afgeluisterde gesprekken. Het systeem liet zelfs bewerking
toe van het opgeslagen materiaal vanuit de uitwerkstations, afhankelijk van
de toegekende toegangsrechten. PricewaterhouseCoopers constateerde in
2003 dat deze toegangsrechten ongecontroleerd en breed verspreid waren
binnen de tapkamer in die tijd. De constatering dat van de optical disks 259
en 262 gesprekken zijn verwijderd, vormt een andere, ultieme bevestiging van
deze in hoofdstuk II besproken, nieuw opgekomen onderzoeksgegevens.
Voor de Marsil-zaak impliceert dit nieuwe feit tegelijkertijd een aanwijzing
dat er met de optical disks waarop de als bewijs gepresenteerde
tapgesprekken stonden geregistreerd, in het opsporingsonderzoek is
gerommeld. De originele optical disks blijken nog te bestaan, maar er zijn
gesprekken afgehaald die volgens het dossier wel eerder waren geregistreerd
en uitgewerkt. (…).”
Commentaar mijnerzijds.
Uit de vermissing van het geluidsmateriaal van enkele tapgesprekken, waarvan er
twee, namelijk A-8-1 en A-8-8, tot het bewijs zijn gebruikt, kan uitsluitend worden
afgeleid dat het geluidsmateriaal en de metadata hiervan thans niet aanwezig zijn
op de MO-schijven die voor de archivering zijn benut. Indachtig de wijze waarop de
archivering van digitaal geluidsmateriaal in de Kislev 2-tapkamer plaatsvond,88 kan
de vermissing het gevolg zijn van een storing in het archiveringsproces.89 Bij dit
88

Zie daarvoor onderdeel 6.
I.A.M. Dieker, proces-verbaal van 11 september 1998:
“Alle geregistreerde gesprekken, zowel data als audio, die voor het onderzoeksteam bestemd waren,
zijn door de digitale tapkamer opgenomen op de “harde schijf”. Alle geregistreerde gesprekken
bestemd voor het IRT onderzoeksteam werden vanaf de harde schijf gearchiveerd (gekopieerd) naar
een daartoe aangemaakte optical disk bestemd voor het IRT onderzoeksteam.
De betreffende optical disk wordt handmatig in de jukebox ingevoerd en software-matig aan het IRT
onderzoeksteam toegewezen. Hierbij worden tevens alle taplijnen van het IRT onderzoeksteam
automatisch software-matig aan de optical disk toegewezen.
Het archiveren op de optical disk begint daarbij op kant A, totdat deze zijde voor 100% vol is en gaat
daarna automatisch om naar kant B. Indien kant B ook 100% vol is gaat de schijf in een neutrale stand.
De begin en de eindtijd worden automatisch software-matig in de optical disk vastgelegd. De
betreffende volle schijf wordt vervolgens handmatig uit de jukebox verwijderd en middels een op de
optical disk aanwezige rode “protect” knop wordt de schijf beveiligd, opgeslagen en bewaard in de
kluis van de tapkamer van de Regiopolitie Noord en Oost Gelderland.
Vervolgens wordt een nieuwe optical disk aangemaakt voor het onderzoeksteam, waarbij automatisch
het archiveren begint op de eindtijd van de voorgaande disk. Hierbij volgt weer de procedure als boven
omschreven. Het archiveren werd dagelijks diverse malen gecontroleerd. Hierbij werden geen
bijzonderheden of storingen aan getroffen. Voor het archiveer gebeuren is de tapkamerbeheerder
verantwoordelijk.
Achteraf blijkt dat een groot aantal gesprekken, die door de harde schijf van het digitale tapsysteem
waren opgenomen, bij het terugluisteren van de optical disks, niet of gedeeltelijk waren gearchiveerd
op de optical disk. Van een gedeelte van die gesprekken is geen audio aanwezig maar wel de data en
89
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proces worden het geluidsmateriaal en de metadata die op de harde schijf van het
audiomanagementsysteem (AMS) c.q. in de Adabas-database zijn geregistreerd,
gearchiveerd op de MO-schijven die zich daartoe in het externe archief van het
AudioDisk-systeem, de zogeheten jukebox, bevinden. Daarna kunnen de gegevens
op de harde schijf van het AMS c.q. in de Adabas-database worden overschreven.
De afwezigheid van het onderwerpelijke geluidsmateriaal van bijvoorbeeld
tapgesprekken A-8-1 en A-8-8 op de MO-schijven dwingt dus niet tot de conclusie
dat de tapgesprekken nooit zijn gevoerd, noch dat het geluidsmateriaal nooit is
opgeslagen geweest op de harde schijf van het AMS, noch dat de tapgesprekken
niet kunnen zijn uitgeluisterd door de tolken. Het betekent slechts dat het
desbetreffende geluidsmateriaal en de metadata op enig moment na de registratie
ervan niet zijn gearchiveerd.
Anders dan de raadsvrouw wil doen geloven, wijst deze constatering evenmin uit
dat wél opgeslagen gegevens (volledig) konden worden gewist c.q. “eraf gehaald”,
of dat wijzigingen konden worden aangebracht in het wél opgeslagen
geluidsmateriaal c.q. in de wél bewaarde verkeersgegevens van de tapgesprekken.
De constatering van vermissing levert ten slotte geen aanwijzing op dat er met het
geluidsmateriaal is “gerommeld”. Met andere woorden, de argumentatie van de
raadsvrouw is niet concludent.

Gelijke overwegingen als in de Marsil-zaak gaan op voor de vermiste tapgesprekken
in de heroïnezaak (feit 4 op de dagvaarding).90 Het geluidsmateriaal van de
tapgesprekken A-6-13 (van 2 december 1997, aanvang 23.41 uur) en A-6-175 (van
31 januari 1998, aanvang om 21.09 uur) ontbreekt inderdaad op de MO-schijven.
Dit was het gerechtshof al bekend. Daarentegen is het geluidsmateriaal van
tapgesprek A-6-179 (van 5 februari 1998, aanvang om 22.13 uur, tap-lijn X-12) –
anders dan de raadsvrouw betoogt – wel degelijk bewaard gebleven op MO-schijf
252.

van andere gesprekken is zowel geen audio als data meer aanwezig. Deze storing werd pas bekend bij
het terugluisteren van de archiveerschijven.”
90 Zie daarover novum 108 in het herzieningsverzoek d.d. 18 april 2011, p. 82-83.
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Ten slotte merk ik op dat het veroordelende gerechtshof sowieso reeds bekend was
met de vermissing van het geluidsmateriaal en de metadata van enkele
tapgesprekken.91

91

Zie reeds het algemene stamproces-verbaal van de T14-zaak d.d. 22 september 1998 van leider
onderzoek A. IJzerman, p. 41, en de daar vermelde bijlagen.
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11.6. Nogmaals tapgesprek A-1-4: verschillende sprekers vóór en na de puls-trein

Inleiding

De

raadsvrouw

heeft

bij

gelegenheid

van

de

bijeenkomst

van

de

begeleidingscommissie d.d. 5 december 2014 ten aanzien van tapgesprek A-1-4 een
wens tot nader onderzoek geformuleerd. In het geluidsmateriaal van dat
tapgesprek bevindt zich de zogeheten ‘puls-trein’ (‘de schakelklikken’, oftewel “het
geluid van een hefboomschakelaar”) die in paragraaf 10.4 reeds is besproken. De
raadsvrouw gaf te kennen dat zij de stemmen van de gespreksdeelnemers in
tapgesprek A-1-4 vóór en na de puls-trein totaal anders vond klinken. In de discussie
die daarop volgde stelde de raadsvrouw stemvergelijkend onderzoek voor, te
verrichten door een onafhankelijke deskundige, niet verbonden aan het NFI.92

De rapportage van Künzel

Uiteindelijk is besloten om voor dit onderzoek prof. Künzel te benaderen.93 Over de
onderzoeksvragen is met de verdediging overeenstemming bereikt.94
Op 15 juli 2015 rapporteerde Künzel tussentijds. Op 12 augustus 2015 volgde het
definitieve rapport met bijlagen. Daarin gaf hij allereerst een uiteenzetting over de
door hem gebruikte methodes, namelijk: ‘Acoustic-phonetic speaker recognition’,
‘Forensic Automatic Speaker Recognition (FASR)’ en ‘Automatic speaker
separation’. Vervolgens beantwoordde Künzel gemotiveerd de vragen die hem
waren voorgelegd.

Hieronder geef ik de vragen (in het Nederlands) in rechtopstaand schrift weer, en
de meest relevante passages uit de antwoorden van Künzel cursief.
Ter informatie: tapgesprek A-1-4 betreft een uitgaand telefoongesprek, waarbij
Baybaşin uitbelt.95 Künzel duidt de gebelde persoon aan als ‘Spk #1’ en hij duidt de
bellende persoon, en dat is (volgens mij) Baybaşin, aan als ‘Spk #2’.

92

Zie het verslag van de bijeenkomst van de begeleidingscommissie d.d. 5 december 2014, p. 1-2.
Zie voor een introductie van prof. Künzel paragraaf 3.3 van deze conclusie.
94 Zie voor de vragen de onderzoeksopdracht van de rechter-commissaris d.d. 11 mei 2015.
95 Het justitiedossier houdt de gebelde persoon voor Kenan Saritas.
93
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Ik citeer uit de vragen en de bijbehorende antwoorden (onderstreping in het
origineel):
“1.1 Kunt u op basis van een stemanalyse aangeven of de gebelde persoon
in dit gesprek steeds één en dezelfde persoon is?
(….)
In order to account for the possibility that a single word or phrase might have
been uttered by a third person at some point within the speech data of Spk
#1 (or Spk #2), which, due to its shortness would not lead to a decrease of LR
below the threshold of 1, the interpreter was asked to scrutinize together with
this expert the questioned recording for breaks in the syntax, word order,
intonation, semantic content and other linguistic and phonetic parameters.
On the Meeting of July 28, the interpreter declared he had already performed
that analysis on his own and found no clue for speech activity of a third person
on either side.
In short, the results of the automatic speaker recognition system support the
hypothesis that the called person in the questioned recording is always one
and the same person.
1.2 Met name willen wij graag van u weten of de gebelde persoon voor en
na een serie klikken [bedoeld wordt: de ‘puls-trein’, D.A.] tussen 14:17.947
minuut en 14:20 minuut, één en dezelfde persoon is.
(…). Asking the interpreter for assistance here, the following picture arises: In
his first utterance on the left Spk #1 says that his telephone is running out of
battery and he “will have to put it in the charger”. Then, after a pause of 6 s
a series of 6 or 7 low-level click sounds occurs. The most natural explanation
is that these clicks have been caused by Spk #1, putting the plug of the charger
into the socket of his mobile phone. If necessary, this question can be further
investigated empirically. One second later Spk #1 says “hello?”, clearly with a
question intonation, as if he wanted to make sure that the connection was
still intact. Spk#2 copies “hello” immediately, and after that the dialogue
continues as before.
In short: There is strong evidence that the called person (Spk #1) is the same
before and after the click sounds at 14:17 – 14:20.
1.3 De stem van de gebelde tussen 4:45.396 minuut en 4:54.974 minuut en
de stem van de gebelde tussen 17:20.035 minuut en 17:40.00 minuut
bijvoorbeeld lijken op het eerste gehoor afkomstig van twee verschillende
personen ofwel het zou hier twee verschillende stemmen kunnen betreffen.
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Kunt u de stemmen van beide gespreksfragmenten vergelijken en van de
eventuele verschillen in de stemmen een stemanalyse geven?
(…).
In short: Automatic speaker verification suggests strongly that the two
indicated passages were produced by the same speaker, namely Spk #1.
1.4 Vindt u meer verschillen in stemmen van de gebelde persoon in dit
gesprek?
In principle this question can only be answered fully by an expert who is also
acquainted with the relevant language. For instance, differences and
correspondences in terms of dialect or sociolect are very important here.
However, facts that can be stated even if only voice parameters are analyzed
are that pitch and intonation (i.e. the temporal variation of pitch), as well as
features such as general loudness (cf. 4.1 above) and speaking tempo exhibit
typical variations for Spk #1. Furthermore, Spk #1 generally speaks with
normal loudness and becomes louder and higher-pitched only when an
emotional aspect is involved, as for instance in a passage where he complains
to Spk #2 that someone who owes him a sum of money would not pay it back.
Interestingly, this is the semantic content of the passage 17:20 – 17:40, where
Spk #1 becomes emotional, and thus it is natural that his voice is different
from that at for instance 4:45 – 4:54, where he is talking about a presumably
unemotional matter (medical treatment in Germany / Austria, according to
the interpreter).
1.5 Kunt u aangeven op welke analyse u uw bevindingen baseert en met
welke waarschijnlijkheidsgraad (onwaarschijnlijk, mogelijk, waarschijnlijk of
zeer tot hoogst waarschijnlijk) u tot uw uitkomsten komt?
[Deze vraag heeft Künzel reeds beantwoord in de voorgaande antwoorden]
2.1 Tussen 14:31.580 minuut en 14:32.461 minuut spreekt een individu een
kort Turks zinnetje uit, dat in het Nederlands vertaald betekent: De broer van
die jongeman. Dit zinnetje wordt kort daarna herhaald tussen 14:39.080
minuut en 14:40.09 minuut. Is deze stem afkomstig van een ander individu
dan de beller en gebelde?
The relevant passages from 14:31 to 14:32 and 14:39 to 14:40 are too short
to create test audios for automatic speaker verification. However, phonetic
analysis plus information from the interpreter help explain the facts. Figure 4
contains the synchronous display of both speakers. The relevant passages are
clearly attributed to Spk #1 by the speaker separation tool. It is true that both
utterances are spoken at a much lower loudness level than the surrounding
utterances, and also with a different voice quality. In fact, what we have here
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is an instance of so-called murmured speech. Asking the interpreter for a
possible reason he described the fact as “the speaker was just thinking loud”,
which complies with the content of the utterance: The speaker simply did not
realize at once whose brother was being meant.
In short: There is no evidence that Spk #2 or any other speaker produced these
words.
2.2 Kunt u middels stemanalyse aangeven of het hier één en hetzelfde
gespreksfragment betreft dat tweemaal op dezelfde band terecht is
gekomen, betreft het hier een door dezelfde persoon op verschillende
momenten tot tweemaal toe uitgesproken eensluidende zin, c.q. betreft het
twee gespreksfragmenten die van twee verschillende individuen afkomstig
zijn?
The magnified oscillogram in Figure 5 provides independent evidence for the
auditory result that the second utterance is not simply an identical repetition
(i.e. an acoustical clone) of the first but produced separately, and also
contains 2 more syllables than no. 1 at the beginning. This fact can be stated
also without knowledge of the Turkish language. Compare the two circled
areas inside the track for Spk #1 that have clearly different shapes. There is
no clue to another speaker having produced these words.
2.3 Kunt u aangeven op welke analyse u uw conclusie baseert en met welke
waarschijnlijkheidsgraad (onwaarschijnlijk, mogelijk, waarschijnlijk of zeer
tot hoogst waarschijnlijk) u tot uw uitkomst komt?
[Deze vraag heeft Künzel reeds beantwoord in de voorgaande antwoorden]
3.1 Tussen 20:51.145 minuut en 20.53.166 minuut is een stem hoorbaar
waarvan de vraag aan u is of die al dan niet toebehoort aan de eerder
gehoorde beller en gebelde.
A separate voice comparison of the passage from 20:51 to 20:53 is not
possible due to its short duration (less than 2 sec). As can be seen from the
magnified oscillogram of both speakers’ tracks in Figure 6 the questioned
sentence was produced by speaker #2 (the caller) according to the speaker
separation software. This result is corroborated by the typical ultra-high
fundamental voice frequency which was measured at 183 Hz (“hm”)
immediately preceding the sentence, 181 Hz for the sentence itself, and 241
Hz for the short “ja-ha?” immediately following the sentence. The numbers
were calculated by the F-zero analysis software (Wavesurfer). The timefunction of F-zero is displayed in the trace above the oscillogram of Figure 7.
According to the interpreter the sentence occurs in the first line of page 17 of
the translation, but in spite of several trials with normal and reduced
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playback speed it was not possible for him to reconstruct the words, due to a
very blurred and quick pronunciation.
In short: The speaker separation tools assigns the incomprehensible sentence
to Spk #2, and this is commensurable with the phonetic analysis of voice pitch
and fundamental frequency.
3.2 Kunt u aangeven op welke analyse u uw bevindingen baseert en met
welke waarschijnlijkheidsgraad (onwaarschijnlijk, mogelijk, waarschijnlijk of
zeer tot hoogst waarschijnlijk) u tot uw uitkomsten komt?”
[Deze vraag heeft Künzel reeds beantwoord in het voorgaande antwoord]
Na de rapportage van Künzel is het door de raadsvrouw aangesneden onderwerp
komen te rusten.

Conclusie

De rapportage van Künzel geeft geen ondersteuning voor de stelling dat de
deelnemers aan tapgesprek A-1-4 voorafgaande aan de puls-trein enerzijds en na
afloop van de puls-trein anderzijds verschillende individuen betreffen.
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11.7. Klikken, pulsen, ‘gaten’, ‘bandrecorderkoppen’ en (andere?) artefacten

Inleiding

Thans bespreek ik meer in algemene zin enkele audiofenomenen die door Van de
Ven zijn aangedragen als aanwijzingen voor manipulatie. In de rapportages van Van
de Ven hebben deze fenomenen twee aspecten gemeen, namelijk (1) het
ontbreken van een adequaat theoretisch kader voor de veronderstelling dat de
audiofenomenen aanwijzingen voor manipulatie betreffen, en (2) het aantreffen
van de audiofenomenen in onverdacht referentiemateriaal zonder dat wordt
uiteengezet waarom dit geen afbreuk doet aan de veronderstelling dat de
audiofenomenen aanwijzingen voor manipulatie vormen.

‘Gaten’

Beschrijving

Van de Ven heeft de waarneming van ‘onverklaarbare gaten’ als zodanig
opgenomen in zijn rijtje van tien van de belangrijkste indicaties voor de manipulatie
van geluidsmateriaal. Hij licht die opvatting als volgt toe:
“De reconstructie van het oorspronkelijke telecom-signaal kan ertoe leiden
dat bij zeer lage frequenties en bij langzame variaties relatief veel korte
passages ontstaan waarin het signaal afwezig lijkt te zijn, terwijl op het
originele materiaal wel signaal aanwezig zou kunnen zijn geweest. Het gaat
hier echter altijd om perioden van afwezigheid van signaal van minder dan
10 msec. De stiltes en/of afwezigheid van signaal die in het originele
materiaal aanwezig zijn worden daarentegen wel onverminderd
weergegeven op het gereconstrueerde materiaal. Wanneer we gaten
(afwezigheid van signaal) vinden die groter zijn dan 10 msec. dan kunnen
deze gaten niet met een beroep op het kopieerproces worden verklaard.
Een andere verklaring voor het grote aantal “gaten” zou kunnen zijn dat er
sprake is van z.g. “drop-outs” welke een direct gevolg van slijtage van de
oorspronkelijke analoge banden zou kunnen zijn, t.g.v. veroudering en een
suboptimale opslag van de analoge banden.”96
96

Van de Ven, onderzoeksrapport d.d. 31 augustus 2014, dat als bijlage 1 is gevoegd bij Van de Ven,
eindrapport d.d. 31 augustus 2015, p. 8, zijnde p. 18 van het pdf-bestand van het gehele rapport met
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Over tapgesprek A-1-1 deelt Van de Ven vervolgens mee:
“GATEN
In dit gesprek zitten erg veel “gaten” zonder enig signaal, te weten elf (11)
stuks, in een gesprek met een duur van slechts 1 minuut en 20 seconden.
Gaten kleiner dan 10 msec zouden ontstaan kunnen zijn tijdens het
kopieerproces van analoog naar digitaal. De “gaten” in dit gesprek zijn echter
alle groter dan 10 msec. Voor deze gaten is er geen technische verklaring
vanuit het telecommunicatiesysteem of toegepaste kopieerproces. Ze zijn een
indicatie voor een ingreep van buitenaf.”97
Wat betreft het geluidsmateriaal van tapgesprek A-1-3 maakt Van de Ven melding
van acht ‘gaten’. Over tapgesprek A-1-5 doet hij de volgende mededeling:
“GATEN
De in het overzicht genoemde “gaten” zijn alle groter dan 10 msec en daarom
niet verklaarbaar uit het kopieerproces. Zij kenmerken zich door een continue,
totale afwezigheid van signaal van 10 msec of meer. Voor deze gaten is geen
technische verklaring vanuit het telecommunicatiesysteem of het toegepaste
kopieerproces.
(…).
Het gesprek vertoont 26 gaten (de afwezigheid van signaal) die groter zijn
dan 10 msec.
o Deze gaten zijn niet ontstaan door het kopieerproces.
o Er is geen technische verklaring voor deze gaten.”98

bijlagen. Zie ook ongenummerde 12de bladzijde van dat rapport van Van de Ven, zijnde p. 22 van het
bedoelde pdf-bestand, waaruit ik citeer:
“Gat en/of drop-out, kan dus ook een gevolg van veroudering zijn! Een gat is een segment van
tenminste 10 msec waarin zich binnen mijn meetsysteem geen waarneembaar signaal bevindt en dat
ingeklemd zit tussen twee segmenten waarin zich wel een signaal bevindt. Een dergelijk gat
onderscheidt zich van gaten die kleiner zijn dan 10 msec die mogelijk een gevolg zijn van het
kopieerproces van analoog naar digitaal. Die mogelijkheid is bij gaten groter dan 10 msec uitgesloten.
Een dergelijk gat moet dus een andere oorsprong hebben.”
Van de Ven herhaalt een en ander in Van de Ven, onderzoeksrapport d.d. 5 december 2014, dat als
bijlage 2 is gevoegd bij Van de Ven, eindrapport d.d. 31 augustus 2015, p. 8, resp. p. 13, tevens zijnde
p. 81, resp. p. 86 van het pdf-bestand van het gehele rapport met bijlagen.
97 Van de Ven, onderzoeksrapport d.d. 31 augustus 2014, dat als bijlage 1 is gevoegd bij Van de Ven,
eindrapport d.d. 31 augustus 2015, ongenummerde 22ste bladzijde, zijnde p. 32 van het pdf-bestand
van het gehele rapport met bijlagen.
98 Van de Ven, onderzoeksrapport d.d. 31 augustus 2014, dat als bijlage 1 is gevoegd bij Van de Ven,
eindrapport d.d. 31 augustus 2015, ongenummerde 41ste en 42ste bladzijden, zijnde p. 51-52 van het
pdf-bestand van het gehele rapport met bijlagen.
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Vervolgens maakt Van de Ven voor de twee onbetwiste referentiegesprekken in dit
onderzoek, te weten gesprek 5 en gesprek 6,99 eveneens melding van ‘gaten’:
namelijk 25 gaten in gesprek 5, en 10 gaten in gesprek 6.100

Een eerste commentaar

Van de Ven heeft de hier bedoelde ‘gaten’ gedefinieerd als ‘de totale afwezigheid
van signaal voor de duur van meer dan tien milliseconden’. Hij geeft zonder enige
verwijzing naar literatuur o.i.d. te kennen dat voor dergelijke gaten “geen
technische verklaring vanuit het telecommunicatiesysteem of het toegepaste
kopieerproces” bestaat. Hieronder zal blijken dat een onderbouwing van deze
stelling node wordt gemist. Ik heb voor de door Van de Ven genoemde
drempelwaarde voor ‘gaten’, namelijk van tien milliseconden, in mijn uitgebreide
zoektocht in de vakliteratuur geen bevestiging kunnen vinden.
Bovendien is de redenering van Van de Ven innerlijk tegenstrijdig. Aanvankelijk
deelt Van de Ven immers mee dat ‘drop-outs’ als gevolg van slijtage en veroudering
van de tapes een verklaring kunnen zijn voor het grote aantal gaten in het analoge
geluidsmateriaal. Hij maakt daarin geen onderscheid op basis van de duur van die
gaten. Zijn mededeling kan daarmee ook betrekking hebben op gaten met een duur
van méér dan tien milliseconden. Vervolgens laat Van de Ven deze door hemzelf
opgeworpen technische verklaring geheel buiten beschouwing bij zijn conclusie dat
de ‘gaten’ “een indicatie voor een ingreep van buitenaf” zijn.
Ten slotte maakt Van de Ven ook melding van het aantreffen van een groot aantal
van de door hem bedoelde ‘gaten’ in de twee onbetwiste referentiegesprekken. Op
de voor de hand liggende vraag waarom die waarneming geen afbreuk doet aan
Van de Ven’s stelling dat ‘gaten’ een indicatie van manipulatie vormen, blijft Van
de Ven het antwoord schuldig.

99

‘Gesprek 5’ betreft een telefoongesprek met Colin, van 22 oktober 1997, eindigend om 10.49 uur,
en ‘gesprek 6’ een telefoongesprek met Brian, van 12 november 1997, eindigend om 15.24 uur.
100 Van de Ven, onderzoeksrapport d.d. 31 augustus 2014, dat als bijlage 1 is gevoegd bij Van de Ven,
eindrapport d.d. 31 augustus 2015, ongenummerde 47ste en 51ste bladzijden, zijnde p. 57,
respectievelijk p. 61 van het pdf-bestand van het gehele rapport met bijlagen. Zie voor een overzicht
van het door Van de Ven gevonden aantal ‘gaten’: p. 62 van het pdf-bestand van het gehele rapport
met bijlagen. Van de Ven herhaalt een en ander in Van de Ven, onderzoeksrapport d.d. 5 december
2014, dat als bijlage 2 is gevoegd bij Van de Ven, eindrapport d.d. 31 augustus 2015.
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Pulsen

Beschrijving

Van de Ven deelt over ‘pulsen’ het volgende mee:
“Puls
Een puls is een duidelijk waarneembaar signaal van zeer korte tijdsduur dat
geen herkenbaar profiel heeft van een telecommunicatiesignaal zoals een
belsignaal, een eindegespreksignaal of een “Tante Cor.
Telecommunicatiesignalen hebben een vastgelegd profiel dat per land is
vastgelegd (zie bijlage 4:
“Operational Bulletin No. 665 (1 .1V.1998) and Annexed List: Various
tones used in national networks (Supplement 2 to ITU-T
Recommendation E.180) (Position on 1April1998), 01.04.1998”
(https://www.itu.int/pub/t-sp-ob.665-1998,/en)
Aan de hand van deze gegevens is eenvoudig vast te stellen of een
geregistreerd signaal een telecommunicatiesignaal is of dat dit signaal een
andere herkomst heeft.”101
Vervolgens maakt Van de Ven melding van de aanwezigheid van ‘pulsen’ in
tapgesprek A-1-3.102

Een eerste commentaar

Van de Ven verwijst in het citaat naar ‘Supplement 2 to ITU-T Recommendation
E.180’. Dat is het document dat ik hierboven in paragraaf 9.3 ‘de ITU-lijst’ (versie

101

Van de Ven, onderzoeksrapport d.d. 31 augustus 2014, dat als bijlage 1 is gevoegd bij Van de Ven,
eindrapport d.d. 31 augustus 2015, ongenummerde 13de bladzijde, zijnde p. 23 van het pdf-bestand
van het eindrapport met bijlagen. Van de Ven herhaalt deze passage in Van de Ven,
onderzoeksrapport d.d. 5 december 2014, dat als bijlage 2 is gevoegd bij Van de Ven, eindrapport d.d.
31 augustus 2015, p. 14, zijnde p. 87 van het pdf-bestand van het gehele rapport met bijlagen.
102 Voor wat betreft tapgesprek A-1-3: Van de Ven, onderzoeksrapport d.d. 31 augustus 2014, dat als
bijlage 1 is gevoegd bij Van de Ven, eindrapport d.d. 31 augustus 2015, zie p. 37 en p. 41 van het pdfbestand van het eindrapport met bijlagen.
Voor wat betreft (referentie)gesprek 5, p. 57 van datzelfde bestand, rept Van de Ven ook over
“samengestelde pulsen”, maar hij doelt daarbij alleen op de cadans van de beltoon.
Van de Ven herhaalt de vermelding van een ‘(samengestelde) puls’ in tapgesprek A-1-3 in: Van de Ven,
onderzoeksrapport d.d. 5 december 2014, dat als bijlage 2 is gevoegd bij Van de Ven, eindrapport d.d.
31 augustus 2015, p. 29, zijnde p. 102 van het pdf-bestand van het gehele rapport met bijlagen.
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1998) heb genoemd. Het is raadselachtig hoe die ITU-lijst Van de Ven kan helpen
om ‘pulsen’ met een technische oorzaak te onderscheiden van ‘pulsen’ die als
indicatie voor manipulatie hebben te gelden. Dat een toon (‘puls’) niet de
kenmerken (als duur en frequentie) draagt van een van de signaaltonen die in de
ITU-lijst staan vermeld, betekent immers niet dat die toon (‘puls’) afkomstig is van
‘ingrijpen van buitenaf’. Van de Ven negeert daarmee een omvangrijke reeks van
technische oorzaken voor ‘pulsen’, klikken, tikken, etc. die niet tevens signaaltonen
uit de telecommunicatie als bedoeld in ITU-T Recommendation E.180 betreffen. Op
die reeks van oorzaken kom ik hieronder uitvoerig terug.

‘Bandrecorderkoppen’

Beschrijving

Van de Ven bespreekt in zijn rapportage nog een ander audiofenomeen. Hij ziet
namelijk tevens aanwijzingen voor de aanwezigheid van sporen van een
bandrecorderkop. Ik citeer Van de Ven:

“Bandrecorderkop
Een duidelijk waarneembaar en goed herkenbaar signaal is het opkomen van
een bandrecorderkop. Zulke signalen passen niet binnen het telecom
spectrum. Het wijst op ingrijpen van buitenaf.
Hieronder geef ik een voorbeeld van een dergelijk bandrecorderkop-signaal.
In het linker, bovenste gedeelte van de opname is op ongeveer een derde een
tijdframe met volledige afwezigheid van signaal te zien. In het onderste
gedeelte van de opname kenmerkt zich dit als een donkerblauw blok, gevolgd
door een duidelijke puls gevolgd door een “ruisbeeld” waarna weer een
normaal signaal zichtbaar wordt. In het onderste gedeelte speelt deze
identificatie zich af tussen ongeveer een derde tot de helft van de opname.”103

103

Van de Ven, onderzoeksrapport d.d. 31 augustus 2014, dat als bijlage 1 is gevoegd bij Van de Ven,
eindrapport d.d. 31 augustus 2015, ongenummerde 12ste bladzijde, zijnde p. 22 van het pdf-bestand
van het gehele rapport met bijlagen. Van de Ven herhaalt deze passage in Van de Ven,
onderzoeksrapport d.d. 5 december 2014, dat als bijlage 2 is gevoegd bij Van de Ven, eindrapport d.d.
31 augustus 2015, p. 14, zijnde p. 87 van het pdf-bestand van het gehele rapport met bijlagen.
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Vervolgens rapporteert Van de Ven een groot aantal ‘bandrecorderkoppen’ in het
geluidsmateriaal van de door hem onderzochte tapgesprekken. Ik geef Van de
Ven’s bevindingen in een schematisch overzicht weer:104

Tapgesprek
A-1-1
A-1-3
A-1-4
A-1-5
Gesprek 5
Gesprek 6

Aantal
bandrecorderkoppen
2
12
(niet onderzocht)
18
8
8

Een eerste commentaar

Ik wijs in dit verband allereerst andermaal op de noties 1 en 2 uit paragraaf 3.1 van
deze conclusie. Het is essentieel om voor ogen te houden dat op de in het
geluidsmateriaal veiliggestelde sporen géén etiket is aangebracht met informatie
over de wijze waarop dat spoor tot stand is gekomen. Evenmin beschikken wij over
een glazen bol waarmee wij het ontstaan van het spoor alsnog rechtstreeks kunnen
waarnemen. Dat Van de Ven hier spreekt van ‘bandrecorderkoppen’ behelst dus
géén waarneming van ‘bandrecorderkoppen’, maar de interpretatie van een
waarneming. Van de Ven houdt het spoor dat hij waarneemt voor het effect van de
werking van een bandrecorderkop. Een onderbouwing van die interpretatie
ontbreekt.

Mij valt op dat Van de Ven geen enkel verband legt met de inhoud van het
tapgesprek. Indien op een bepaalde locatie in het geluidsmateriaal werkelijk het
spoor van een bandrecorderkop wordt waargenomen, valt te verwachten dat zich
aldaar tevens een discontinuïteit bevindt in het tapgesprek. Naar dergelijke
verbanden heeft Van de Ven echter niet gezocht, althans daarvan geeft zijn
rapportage geen blijk.

104

Van de Ven, onderzoeksrapport d.d. 31 augustus 2014, dat als bijlage 1 is gevoegd bij Van de Ven,
eindrapport d.d. 31 augustus 2015, ongenummerde 52ste bladzijde, zijnde p. 62 van het pdf-bestand
van het gehele rapport met bijlagen. Ik merk overigens op dat deze samenvatting afkomstig van Van
de Ven zelf niet geheel consistent is met de informatie in het rapport. Voor (referentie)gesprek 5 laat
het schema van Van de Ven bijvoorbeeld negen ‘bandrecorderkoppen’ zien, in plaats van de door hem
in zijn samenvatting gerapporteerde acht. Zie de ongenummerde 45ste bladzijde, zijnde p. 55 van het
pdf-bestand van het gehele rapport met bijlagen.
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Van de Ven maakt ook melding van het aantreffen van een groot aantal van de door
hem bedoelde ‘bandrecorderkoppen’ in het geluidsmateriaal van de twee
referentiegesprekken. Op de voor de hand liggende vraag waarom die waarneming
geen afbreuk doet aan de stelling dat ‘bandrecorderkoppen’ een indicatie van
manipulatie vormen, blijft Van de Ven het antwoord schuldig.

Ten slotte wijs ik terug naar paragraaf 5.1. Ik heb er aldaar op gewezen dat het zeer
onwaarschijnlijk is dat de veronderstelde sectie van Turkse topexperts op het
gebied van vervalsing van geluidsmateriaal begin of halverwege de jaren negentig
hebben moeten ‘editen’ met (1) (letterlijk) ‘knippen en plakken’ van magnetische
tapes, dan wel (2) wissen en/of opnemen (‘over-recording’) van geluidsmateriaal
dat is vastgelegd op magnetische tapes. De toepassing van die methode is
bovendien in strijd met de mededelingen van de door de verdediging omarmde
anonieme informant X2, die nou juist melding maakte van ‘editen’ van
geluidsbestanden met behulp van de “computer”. Het is daardoor a priori
onwaarschijnlijk105 dat de vele door Van de Ven als zodanig betitelde
‘bandrecorderkoppen’ in het geluidsmateriaal van de door hem onderzochte
tapgesprekken daadwerkelijk sporen van een bandrecorderkop betreffen.

Het standpunt van Van den Heuvel

Van den Heuvel bespreekt de bevindingen van Van de Ven in zijn hoofdrapport. Ik
citeer Van den Heuvel:
“8. “‘Gaten’, pulsen en bandrecorderkop zijn waarneembaar”
De aanvragers en Van de Ven gebruiken drie verwante termen ‘gat’, ‘puls’ en
‘bandrecorderkop’ voor individuele aanwijzingen voor manipulatie. De
termen komen oorspronkelijk uit een publicatie van de audio-deskundige van
het NFI, drs. A.P.A. Broeders. Hij gebruikt deze drie termen echter in
onderlinge samenhang. Broeders heeft in 1993 in de vakpublicatie MODUS
een artikel geschreven over het forensisch onderzoek van analoge audioopnames. Broeders beschrijft dat een bandrecorder werkt met een wiskop en
een schrijfkop die op enige afstand van elkaar zijn geplaatst.

105

Zie over het begrip ‘a priori’-kansen notie 5 in paragraaf 3.1 van deze conclusie.
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Bij het overschrijven van een opname ontstaat, aldus Broeders, een
karakteristiek patroon van:
1. één gebiedje dat dubbel is beschreven;
2. één gebiedje dat leeg is, een zogenaamd gat;
3. pulsen van de schrijf- en wiskop, en wel aan het begin en einde van de
bovengenoemde twee gebiedjes;
4. waarbij de grootte van de gebiedjes afhankelijk is van de afstand tussen de
schrijf- en de wiskop en de bandsnelheid.
De termen pulsen, gat en bandrecorderkop horen in de beschrijving van
Broeders bij elkaar en duiden in hun samenhang op een rookspoor voor het
overschrijven van een analoge opname, wat een vorm van manipulatie kan
zijn.
Van de Ven c.s. hebben de drie begrippen losgekoppeld. Een los gat, één losse
puls of iets dat lijkt op het signaal van een bandrecorderkop is volgens hen
individueel het bewijs van manipulatie in plaats van uitsluitend in combinatie
binnen heel specifieke randvoorwaarden van duur en onderlinge afstand.
9. “‘Absolute stiltes’, ‘stille periodes’ en gaten in de opname”
De ‘gaten’ zoals beschreven in de publicatie van Broeders (te weten die van
200 tot 600 milliseconden) zijn door Van de Ven c.s. opgerekt tot elke
signaalarme periode met een duur groter dan 10 milliseconden. Al deze gaten
vormen dus, zo begrijp ik Van de Ven c.s., aanwijzingen voor manipulatie.
Daaronder vallen dus ook technisch volstrekt verklaarbare ‘drop-outs’ in het
GSM-netwerk, de transmissiefouten in de verbinding van de telecomprovider
met de tapkamer, alsmede de zeer gebruikelijke drop-outs bij het gebruik van
analoge banden.
Rechts een plot van een gesprek waar een ‘stilte valt’ en er een tik tijdens de
stilte te horen is. Het is een van de referentieopnames van buiten de casus.
[Afbeelding hier niet overgenomen]
De ‘stille periodes in de opname’, veroorzaakt doordat personen ook tijdens
een gesprek wel eens zwijgen, in combinatie met het effect van de
ruisonderdrukkingsschakeling in de analoge recorders, alsmede het mutingcircuit van de microfoonschakeling van een mobiele telefoon, worden door
Van de Ven c.s. telkens als bewijs van manipulatie aangemerkt. Voor die
conclusie wordt geen enkele ondersteuning aangevoerd. Die kan ook niet
worden gevonden, want zoals gezegd, het betreffen in alle gevallen technisch
verklaarbare artefacten.
Verder wordt door Van de Ven c.s. soms onterecht de term ‘absolute stilte’
gebruikt. Dit is een term die hoort bij digitale signalen; alleen bij digitale
signalen kan het signaal ‘absoluut’ afwezig zijn. In geval van analoge
systemen of systemen waarbij geluiden via een microfoon worden omgezet,
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is er altijd een zekere mate van achtergrondgeluid of ruis. Bij een digitaal
telefoniesysteem is ‘absolute stilte op een verbinding’ een indicatie dat het
verkeerde tijdslot is geselecteerd - een situatie die kan optreden door
incompatibiliteit van de gebruikte apparatuur aan de beide kanten van de
trunkverbinding.”106

Evaluatie: artefacten

Zoals gezegd is voor onderzoek naar de oorzaak van een audiofenomeen kennis van
de onderwerpelijke materie vereist. Ik noemde dat in paragraaf 3.1: notie 3. Het
zegt weinig tot niets als een leek verbaasd is over het waarnemen van een bepaald
audiofenomeen.

In dit verband is het van belang om kennis te nemen van ITU-T recommendation
Q.29, ‘Causes of noise and ways of reducing noise in telephone exchanges’, uit 1988
en 1993.107 De Telecommunication Standardization Sector van de International
Telecommunication Union (ITU-T)108 beschrijft hierin een reeks van ‘noises’, ‘clicks’,
‘pulses’, ‘tapping losses’, ‘crosstalk’,109 ‘interference’, etc., die bij telecommunicatie
kunnen optreden, met eventuele oorzaken en met mogelijkheden voor de reductie
ervan.110

106

Van den Heuvel, hoofdrapport d.d. 8 september 2015, p. 25-27.
Van den Heuvel bespreekt deze recommendation in: Van den Heuvel, hoofdrapport
d.d. 8 september 2015, p. 29.
108 Voor een introductie van de ITU-T, zie paragraaf 4.1.
109 Op ‘crosstalk’ (overspraak), kom ik terug in paragraaf 11.9.
110 Ik citeer ITU-T recommendation Q.29:
“1 Power supply noise
1.1 Power sources
The interference resulting from the harmonics, ripple and current fluctuation of machines, rectifiers
and batteries. This noise may be reduced by d.c. generators with low harmonics and good regulation
and rectifiers with good regulation, effective filters, and batteries with large capacity (i.e. with low
internal impedance).
1.2 Supply leads
The interference in the speech circuits of an exchange due to power supply equipment originates
mainly in the common impedances of the supply paths of speech and switching circuits, and is caused
mainly by the sudden fluctuation of the current resulting from the sudden operation and release of the
different relays, magnets and contacts. These common impedances may be reduced by:
a) the use of common power supply leads of sufficiently low resistance, the use of large capacitors
fitted at apparatus ends of supply leads with minimum impedances, e.g. minimum distance between
bus bars, or coaxial feeders. Another method employs close-spaced cables with alternate polarity;
b) the use of a common battery with separate power supply leads for speech and switching circuits.
Better results may be obtained at an increased cost by independent batteries adequately separated;
c) the arrangement of the cells of the battery in a U formation.
1.3 Earth returns
Independent earth returns should be used for signalling-frequency supply circuits.
107
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2 Noise generated in the speech circuit
2.1 Contact noise caused by vibration
This kind of noise is caused by contact resistance variations of the various commutator, switch and
relay contacts due to mechanical vibration. This contact noise may be reduced by:
a) the use of damping devices to reduce the generation of vibration caused in particular by relay sets,
mechanical and electromagnetic clutches;
b) the use of multiple brushes, spring or resilient mountings to reduce the transmission of vibration;
c) a suitable choice of contact materials;
d) the use of the best contact shape and of twin contacts;
e) maintaining atmospheric conditions at an appropriate relative humidity and the use of air filters;
use of dust covers on equipment, arranging design of columns, window sills, radiators and floor to
avoid harbouring dust;
f) careful maintenance cleaning and lubrication in accordance with specifications.
2.2 Frying noise
In speech circuits some contact materials are liable to cause frying noise. This noise may be reduced
by the use of suitable contact materials and by keeping an appropriate relative humidity.
2.3 Contact noise caused by wetting currents
Speech circuits without d.c. currents are liable to fading due to contact resistance fluctuations. Fading
may be reduced by wetting. However, wetting currents may introduce frying noise on the lines.
2.4 Charge and discharge clicks
Clicks may frequently be caused by the charging or discharging of capacities (cable capacity) by
switches when rotating over occupied and non-occupied terminals. Objectionable clicks are also likely
to result from sudden battery reversals, dialling and other abrupt changes in the current flowing in the
speech circuits. These effects may be reduced:
a) by disconnecting the speech circuits from the brushes during the hunting period of the switch;
b) by the use of twisted pairs, by limiting the length of cabling and also by locating relays as close as
possible to the selectors they control.
2.5 Unsound contacts
Objectionable noise may be due to unsound contacts on distribution frames, particularly when work is
in progress such as adding or changing jumpers, etc. Such unsound contacts may be due to "dry"
contacts inadequately soldered, poorly wrapped joints, or to the use of distribution frame equipment
having inadequate contact pressure. It is suspected that this type of trouble is responsible for most of
the "hits" and "misses" and usually for an increase in noise.
2.6 Tapping losses
When lines are tapped for service interception, observation, etc., the tapping circuit should be designed
to give the minimum of unbalance to earth and the transmission loss introduced should be a minimum.
Semi-permanent connections should be used in preference to base-metal sliding connections at the
tapping point.
2.7 Reduction of the number of switching contacts
Circuits should be designed so that at each switching stage there is a minimum number of contacts in
the speech circuit in order to reduce the risk of microphonic noise from "dry" contacts.
3 Noise induced in the speech circuit
3.1 Noise induced in the speech circuit may be due to:
a) speech crosstalk;
b) signalling frequency crosstalk;
c) induction from tone supplies;
d) direct current pulses;
e) clicks caused by abrupt changes in inductive and capacitive circuits.
Clicks may be reduced at the source by the use of spark quench devices or other means to reduce the
steepness of the interfering wave-front concerned. In addition, noise may be reduced by balancing, by
using twisted pairs and/or by screening.
3.2 Noises due to unbalanced transmission bridge circuits
A well-balanced circuit is necessary for the transmission bridge to avoid noise interference. This can be
achieved by:
a) the use of balanced components;
b) the separation of components used for speech from those used for control and switching;
c) the separation of individual transmission bridges by screening or spacing;
d) the addition of balancing components, e.g. balancing transformers of retardation coils;
e) taking the precautions listed at the end of § 3.1 above.
3.3 Low-level speech circuits
Low-level electronic speech circuits are particularly susceptible to noise induction and should therefore
be screened.
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Waar telecommunicatie plaatsvindt met toepassing van radiotechnologie, zoals bij
gsm, valt daaraan nog een tweede, niet-uitputtende reeks potentiële, onbedoelde
‘noises’ toe te voegen,111 alsook ‘(signal) dropouts’.112 In een gsm-netwerk kunnen
bij een zich verplaatsend gsm-toestel ‘handovers’ optreden van verschillende
types,113 die sporen nalaten in de vorm van tikken c.q. dropouts. Verbindingen
kunnen voor de gebruiker onverwachts wegvallen.114 ‘Handsfree’ telefoneren
vormt eveneens een bron van potentiële artefacten, specifieke ‘noises’ en echo.115

Als tevens gebruik wordt gemaakt van technologie voor de interceptie van
telefoonverkeer, valt daaraan een derde categorie van bronnen voor een reeks van
potentiële artefacten toe te voegen. In de eerste plaats werd in de analoge

3.4 Longitudinal interference
Such noise may be induced into the speech circuit from the line by power distribution systems and
traction circuits or by earth potential differences. These may be reduced by balancing the line or by the
addition of transformers.
Note - Interference which is sufficiently severe to cause unwanted operation of relays, etc., may be
overcome by the use of loop circuits which should also reduce noise.”
111 Zie ITU-R recommendation P.372-6, ‘Radio Noise’, uit 1994, waaruit ik citeer:
“1. Sources of radio noise
Radio noise external to the radio receiving system derives from the following causes:
– radiation from lightning discharges (atmospheric noise due to lightning);
– unintended radiation from electrical machinery, electrical and electronic equipments, power
transmission lines, or from internal combustion engine ignition (man-made noise);
– emissions from atmospheric gases and hydrometeors;
– the ground or other obstructions within the antenna beam;
– radiation from celestial radio sources.
Note that noise or signals due to unwanted co-channel transmissions or due to spurious emissions
from individual transmitting or receiving systems are not considered in this Recommendation.”
112 Zie Wikipedia (Engels) onder het lemma ‘dropout (communications)’: “A dropout is a momentary
loss of signal in a communications system, usually caused by noise, propagation anomalies, or system
malfunctions. For analog signals, a dropout is frequently gradual and partial, depending on the cause.
For digital signals, dropouts are more pronounced, usually being sudden and complete, due to the cliff
effect. In mobile telephony, a dropout of more than a few seconds will result in a dropped call.”
113 Zie daarover in de eerste plaats: ETSI TS 03.09, version 5.1.0 August 1997, Handover procedures.
Aan de website Radio-electronics.com ontleen ik het volgende citaat:
“One of the key elements of a mobile phone or cellular telecommunications system, is that the system
is split into many small cells to provide good frequency re-use and coverage. However as the mobile
moves out of one cell to another it must be possible to retain the connection. The process by which this
occurs is known as handover or handoff.” Zie:
http://www.radio-electronics.com/info/cellulartelecomms/gsm_technical/handover-handoff.php.
114 Zie Wikipedia, lemma ‘Handover’: “There are occurrences where a handoff is unsuccessful. Lots of
research was conducted regarding this. In the late 80's the main reason was found out. Because
frequencies cannot be reused in adjacent cells, when a user moves from one cell to another, a new
frequency must be allocated for the call. If a user moves into a cell when all available channels are in
use, the user’s call must be terminated. Also, there is the problem of signal interference where adjacent
cells overpower each other resulting in receiver desensitization.”
115 Zie ETSI TR 143 058 version 12.0.0, 2014-10, Characterisation, test methods and quality assessment
for handsfree Mobile Stations (MSs), met name p. 7-16. Voer in google de zoekterm ‘Echo complaints’
in en het probleem blijkt ook nu nog aanwezig.
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tapkamer voor de spraakregistratie gebruik gemaakt van taperecorders.116
Magnetische tapes verouderen op den duur en verliezen in de loop der jaren
minuscule deeltjes magnetisch materiaal. Dat verschijnsel heeft zogeheten ‘(tape)
dropouts’ tot gevolg: onderbrekingen, c.q. stiltes in analoog geluidsmateriaal (met
name bij de toepassing van lage bandsnelheden).117 Verscheidene andere oorzaken
kunnen eveneens tot ‘dropouts’ leiden.118 In de tweede plaats is de apparatuur van
de analoge en digitale tapkamers aangesloten op het lichtnet, hetgeen een
additionele bron van verstoringen, ruis en pulsen oplevert.119

116

Zie paragraaf 6.2.
Hewlett Packard Instrumentation Tape Recorder Notes, nr. 1, July 1976 (toegankelijk op:
http://www.cieri.net/Documenti/Misure%20audio/Hewlett-Packard%20-%20ITR-1%20%20Tape%20Dropouts%20(AN213-1)%20(07-1976).pdf), vermeldt over ‘dropouts’ onder meer het
volgende:
“Dropouts are a loss of signal in either the record or reproduce mode caused by imperfections or
foreign particles separating the tape from the head. (…).
Dropouts can be classified as either permanent, temporary, or temporary/permanent. Permanent
dropouts result from tape imperfections. Small clusters of improperly dispersed oxide particles, called
nodules, (see Figure 1) form on the tape surface during the manufacturing process. Also, oxide that
sheds from the tape during manufacturing or recording operations and are redeposited on the tape as
clumps. (…). Temporary dropouts are a controllable condition caused by foreign particles such as dust,
dirt, and cigarette smoke coming between the tape and the recorder head. Temporary/permanent
dropouts are caused by foreign particles such as dust or dirt becoming imbedded in the tape. (…).”
NASA, ‘Dropouts in Magnetic Tape Recording and Reproduction’, NASA Tech brief 71-10160, June
1971 (http://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi.ntrs.nasa.gov/19710000159.pdf), vermeldt onder meer
het volgende:
“Dropouts occur when the tape lifts away from the surface of the head because of tape nodules or
debris buildup, or when the tape drops away because of tape deformation or holes in the coating.
Dropouts can be caused by a number of factors. Except in those rare cases where tape handling
equipment degrades the tape, responsibility for dropouts lies with the tape itself. This is particularly
true for the oxide particles; but the backing, especially polyester, is also suspect since it is tacky and
susceptible to static charge buildup. Finally, in repeated operation, an accumulation of contamination
in the tape transport, or of debris on the head or guiding surfaces, often transfers to the tape and
causes dropouts. (…).”
Van den Heuvel wijst in een voetnoot (nr. 4) in hoofdstuk 11 van zijn achtergrondrapport op een
mededeling van ‘audio engineer’ Corey Bailey:
“A dropout is a brief loss or sudden decrease of signal level (volume) most often caused by a defect in
the oxide. Dropouts can also be caused by damage to the tape itself, a temporary clogging of the
record head during recording, or, likewise, a clogging of the play head during playback. Tape defects
can cause frequency-selective dropouts such as a brief loss of high frequency information. Tape speed
can be a factor in the effect of tape-defect related dropouts as the condition is less noticeable at higher
tape speeds.” Zie daartoe: http://www.baileyzone.net/glossaries-tape.htm.
118 Zie The Institute for Telecommunication Sciences, Glossary of Telecommunication Terms (Federal
Standard 1037C), 1996 (toegankelijk op: http://www.its.bldrdoc.gov/fs-1037/fs-1037c.htm):
“dropout: 1. In a communications system, a momentary loss of signal. Note: Dropouts are usually
caused by noise, propagation anomalies, or system malfunctions. 2. A failure to read properly a binary
character from data storage. Note: A dropout is usually caused by a defect in the storage medium or
by a malfunction of the read mechanism. 3. In magnetic tape, disk, card, or drum systems, a recorded
signal with an amplitude less than a predetermined percentage of a reference signal.”
119 Zie naar analogie ‘Power supply noise’ in ITU-T recommendation Q.29, geciteerd in een voorgaande
voetnoot. Over ruis en andere verstoringen waarmee magnetische geluidsregistratie gepaard gaat,
zie D.A. Snel, Magnetische geluidsregistratie, Deventer: Kluwer 1968, p. 62-65.
117

999
Onderdeel 11. Audiofenomenen III

Conclusie inzake 11-02065 H

Ten slotte moet in de beschouwing worden betrokken dat het analoge
geluidsmateriaal ten behoeve van het herzieningsonderzoek werd gekopieerd c.q.
gedigitaliseerd. Vanwege het kopieerproces kunnen artefacten ontstaan.
Exemplarisch daarvoor is het zogeheten ‘aliasing’: spooksignalen die samenhangen
met digitalisering en A/D-conversie.120

Met een en ander strookt de volgende mededeling van Lacey (Bek Tek), die door
tussenkomst van Jacobs tot ons is gekomen:
“Lacey said that people at BEK TEK LLC are used to listening to poor-quality
audio files and that many of the clicks and swooshes in speech they heared in
the files are common artifacts that arise during the recording and copying of
phone conversations.”121
Dienovereenkomstig rapporteert Van den Heuvel:
“Bij geluidsopnames zijn storingen bijna onvermijdelijk. Denk hierbij aan ruis,
veroorzaakt door weerstanden en het versterken van het signaal, kraakjes
veroorzaakt door een slechte verbinding, hoogfrequente instraling van
radiozenders of een mobiel telefoontoestel, en brom door het oppikken van
de lichtnetfrequentie. Met een goed technisch ontwerp van de apparatuur en
een nette installatie zijn veel problemen te voorkomen, maar zelfs dan nog
kunnen stoorsignalen merkbaar aanwezig zijn.”122
In hoofdstuk 11 van zijn achtergrondrapport visualiseert Van den Heuvel een grote
hoeveelheid van dergelijke artefacten in (onverdacht) referentiemateriaal.123 Hij
schrijft die artefacten onder meer toe aan de wijze van registratie, het

120

Zie over digitalisering, A/D-conversie en ‘aliasing’ uitgebreid (in voetnoten van) paragraaf 3.3 van
mijn conclusie, onder ‘het onderzoeksmateriaal’.
Peller maakte op dit punt een uitdrukkelijk voorbehoud op p. 3-4 van S. Peller, Recordings Examination
Report, September-October 2009.
In Bek Tek, Laboratory Report d.d. 14 augustus 2009, staat in lijn hiermee vermeld:
Bijvoorbeeld op p. 2: “Aliasing is the addition of frequency components that were not part of the
original recording, and probably occurred during the duplication process due to improper digitization.”
Bijvoorbeeld op p. 7: “Other than the above, there are no obvious dropouts, transients or other sounds
during the telephone conversation that are consistent with alterations, editing, over-recordings or
discontinuities; however as note above, this is a digital copy and such authenticity results are not
conclusive.” Zie bijvoorbeeld ook p. 3 en 4 van datzelfde rapport.
121 Bek Tek in (naar ik begrijp) een telefoongesprek met Jacobs (kenbaar uit B. Jacobs, Audio
Investigations Review d.d. 15 november 2009, p. 8).
122 Van den Heuvel, achtergrondrapport, hoofdstuk 3, p. 28-29. Zie ook p. 39 van datzelfde hoofdstuk
voor een geval van “onopzettelijke manipulatie”, gevisualiseerd in een blauw kader.
123 Van den Heuvel, achtergrondrapport, hoofdstuk 11 (“Audio in beeld”), met name p. 14-21.
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comprimeren, de (analoge) exportroute, gebeurtenissen in het stroomnet, etc. Ik
citeer Van den Heuvel (onder weglating van de verhelderende illustraties):
“11.3 Piepjes en kraakjes
Piepjes, kraakjes en achtergrondgeluiden zijn onlosmakelijk verbonden met
het telefoonnet. Een telefoonnet bestaat uit lange kabels die onderweg
storingen kunnen oppikken en de telefoon wordt door mensen gebruikt in een
omgeving waar ook andere geluiden en stoorsignalen kunnen optreden. Het
telefoonsysteem bestaat uit actieve apparatuur waarin ook stoorsignalen
kunnen ontstaan. In het geval van interceptie kunnen ook in de
interceptieomgeving zelf stoorsignalen optreden.
Een belangrijke bron van stoorsignalen wordt gevormd door het
elektriciteitsnet. De betreffende storingen hebben in Europa een frequentie
van 50Hz, meestal met enkele boventonen (de “harmonischen”). De
overdacht van het stoorsignaal kan via het elektriciteitsnet lopen of via
elektrische of magnetische velden. De amplitude van het stoorsignaal is
afhankelijk van het vermogen dat wordt geschakeld en de fysieke afstand tot
het stroomcircuit.
11.3.1 Onverdachte piepjes en kraakjes
Onverdachte stoorsignalen zijn geregistreerde stoorsignalen in die delen van
de opname waarin er geen gesprek plaatsvindt. Bijvoorbeeld voor of tijdens
het belsignaal of bij het uitlopen van de bandrecorder na een
gespreksregistratie.
Hieronder vertoont het plot een serie kraakjes in het eerste referentiegesprek
na het kiezen van het nummer en voordat de beltoon hoorbaar wordt.
(…).
Onderstaande plot vertoont een stoorpuls waardoor de opname nog iets
langer doorloopt. Op dat moment in de registratie is er geen verbinding meer
met het telefoonnet of de tijdsmelding. De enige bron van de storing kan
derhalve het lokale stroomnet van de tapkamer zijn. Dergelijke storingen zijn
niet ongebruikelijk; een koffiezetapparaat, een koelkast, waterkoker of een
magnetron leiden bij het in-of uitschakelen tot storingen op het stroomnet.
(…).

11.3.2 Piepjes en kraakjes in onverdachte gesprekken
Piepjes en kraakjes kunnen ook optreden tijdens de registratie van het
daadwerkelijke gesprek. De onderstaande voorbeelden zijn aangetroffen in
onverdacht materiaal in een casus waarin veel gesprekken in korte tijd
hebben plaatsgehad.
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Een hard kraakje tijdens het eerste gesprek op de referentieschijf.
(…).
11.4 Stiltes
Stiltes in opnames kunnen allerlei oorzaken hebben. Gesprekspartners
kunnen korte tijd beiden zwijgen, de GSM-verbinding valt kortstondig weg of
er treedt een harde handover op. Bij de registratie kunnen ook technische
artefacten, zoals drop-outs optreden, zeker bij analoge banden.4 Het effect
van de stiltes kan worden versterkt door een muting-circuit in de mobiele
telefoon of het toepassen van ruisonderdrukking en -compressie bij opslag
met een Dolby ruisonderdrukkingssysteem, zoals bij Dolby B, dat veel is
toegepast in consumentenelektronica, maar waarbij concessies zijn gedaan
aan de kwaliteit.
De harde handovers zijn reeds getoond op pagina 4. De GSM-‘drop outs’ zijn
in de meeste plots herkenbaar als de ‘kammetjes’. Dit zijn de uitschieters
omlaag van het ‘gemiddelde niveau van -35 dB’ naar –Inf. In onderstaande
plot zijn er heel veel. De drop-outs op de analoge banden zijn hiermee
vergelijkbaar. Drop-outs op analoge banden zijn in plots slecht, tot geheel
niet van de GSM-‘drop outs’ te onderscheiden.
(…).
11.4.1 Het coderen van ‘absolute stiltes’.
‘Absolute stiltes’ zijn signaal-technisch een eigenaardig fenomeen. Op het
communicatiekanaal komt ingeval van een ‘absolute stilte’ alleen een stroom
van digitale 0-waardes binnen terwijl er wel sprake is van een “open”
communicatiekanaal. Bij telefonie kan dit effect optreden wanneer door
incompatibiliteit van trunk-apparatuur een onjuist tijdslot is geselecteerd.
Het effect kan ook bij andere digitale communicatieverbindingen optreden,
zoals bij de verbinding tussen de ‘signaling server’ en de AMS in een tapkamer
van Verint.
Het effect doet zich specifiek voor in de fase waarin een verbinding is opgezet
tussen de mediation-unit bij de provider en de Signaling Server in de
tapkamer, maar nog geen audio van het getapte gesprek wordt verstuurd.
De AVQSBC-codec beschikt over een separaat signaal dat aangeeft dat een
absolute stilte is ontvangen. Dit signaal bestaat uit een patroon van zwakke
signalen met een vaste frequentieafstand. Het is zichtbaar als de horizontale
lijnen in de plot van het spectrogram rechts. Het aantreffen van dit signaal is
daarmee ook een authenticiteitskenmerk van het interceptiesysteem. Het
doet zich uitsluitend voor bij de overdracht van signalen naar de AMS in een
tapkamer van Verint waarbij wordt gecodeerd met AVQSBC.
(…)”124
124

Van den Heuvel, achtergrondrapport, hoofdstuk 11, p. 14-20.
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Tot zover Van den Heuvel.
Ikzelf vond in het geluidsmateriaal van onbetwiste tapgesprekken uit de Baybaşinzaak met een totale duur van vier minuten (ook) vrij snel ‘klikken’ c.q. tikken.125
Kortom, het aantreffen van uiteenlopende artefacten in geluidsmateriaal is bij de
reguliere toepassing van telecommunicatie- en interceptietechnologie allerminst
uitzonderlijk.
Eventueel kunnen dergelijke artefacten ook het gevolg zijn van manipulatie. De
stelling dat bepaalde klikjes, krasjes, tikken, ‘pulsen’, stiltes, ‘gaten’, verstoringen
en andere van dergelijke rariteiten, een aanwijzing vormen voor de manipulatie van
het geluidsmateriaal, vergt in het licht van de voorgaande beschouwingen echter
stevige onderbouwing.126 Waarom is het onmogelijk of onwaarschijnlijk dat deze
audiofenomenen (artefacten?) in het geluidsmateriaal samenhangen met het
normale gebruik van telecommunicatie- en interceptietechnologie? En aangezien
op dergelijke audiofenomenen geen etiket is aangebracht met informatie over het
ontstaan daarvan, is het betrekkelijk problematisch om daarover stellige uitspraken
te doen.

De reactie van Van de Ven

Voor de volledigheid geef ik thans de reactie d.d. 8 oktober 2015 van Van de Ven
op de rapportage van Van den Heuvel weer:

“•Piepjes en kraakjes en schakelklikken
De in dit hoofdstuk 11.3 door Van den Heuvel bedoelde ‘onverdachte’ piepjes
en kraakjes kunnen inderdaad inherent zijn aan het opnemen van audio en
veroorzaakt worden door ruis, onvolkomenheden op banden en in
registratiesystemen. Deze signalen hebben geen betekenis in het
telecommunicatieprotocol. Voor wat betreft de door hem gegeven

125

Bijvoorbeeld in het geluidsmateriaal van het gehele spoor 2 van moederband 3281, in de eerste
twee tapgesprekken, op 2:08.07 minuut, 3:22.4 minuut en 3:50.9 minuut.
126 Derksen ontslaat zichzelf van de verplichting tot de onderbouwing van zijn oordeel over “‘Piepjes,
kraakjes en andere achtergrondgeluiden” als zijnde tekenen van manipulatie door het tegengestelde
standpunt van Van den Heuvel simpel af te doen als een vorm van “immuniseren”. Zie Derksen, Stand
van zaken III, deel II, ‘Van den Heuvels argumenten waarom aperte anomalieën in de A-1 gesprekken
geen anomalieën zijn’ d.d. 25 oktober 2015, p. 45-47.
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voorbeelden verwijs ik wederom naar mijn meer algemene opmerking over
hoofdstuk 11:
in zijn beschrijving geeft Van den Heuvel geen enkel inzicht in de herkomst
van de door als voorbeeld genoemde stukjes audio. Voor zover hij dat wel
doet, valt het mij op dat het om opnames gaat, afkomstig uit een latere
generatie tapkamers dan de hier onderzochte.
‘Piepjes en kraakjes’ en klikken, welke wel van belang zijn binnen het
telecommunicatieprotocol zijn die welke gepaard gaan met het plotseling
opkomen van het signaal (de zogenaamde AGC) tengevolge van er aan
voorafgaande stiltes, alsmede die ‘piepjes en kraakjes’ en klikken die een
specifieke tijdsduur en een vaste regelmaat vertonen. Het kan hier dan zeer
wel gaan om een (deel van een (oud)) belsignaal of modemsignaal of het
signaal van een electromagnetische schakelaar.
Een andere mogelijke oorzaak van gehoorde ‘piepjes en kraakjes’ en klikken
is gelegen in manipulatie van het oorspronkelijke signaal middels knippen en
plakken (zie o.a. A.P.A. Broeders in MODUS, 2ejaargang nr. 1, 1993). De
piepjes, kraakjes en klikken zullen dan gepaard gaan met langere,
waarneembare stiltes in het signaal, welke worden gevolgd door een
plotseling opkomende AGC.
In mijn diverse rapportages over de onderzochte gesprekken, maak ik ook
melding van harde klikken welke zeer wel veroorzaakt kunnen zijn door
schakelaars van gebruikte opname- en afspeelapparatuur. Wanneer ik zowel
harde klikken waarneem als gevolg van schakelpulsen én onverklaarbare
stiltes (waarin slechts systeemruis waarneembaar is) en wanneer ik hierna ik
hierna een opkomende AGC aantref, kan ik niet anders dan vaststellen dat
we hier te maken hebben met een duidelijke aanwijzing van plaatsgevonden
manipulatie.
Het valt op dat Van den Heuvel zelf nooit enig onderzoek heeft verricht naar
de ‘piepjes en kraakjes’ en klikken in het te onderzoeken materiaal als
mogelijke aanwijzing van manipulatie. Het antwoord van Van den Heuvel op
de door mij wél gedetecteerde opvallende onregelmatigheden in de
onderzochte gesprekken, is van aanvang af niet anders geweest dan de
cirkelredenering “wat je ook waarneemt in de onderzochte audio, het zal er
wel toevallig zijn als gevolg van onvolkomenheden in het afgelegde
telecommunicatie- en tapcircuit.” Van den Heuvel heeft deze cirkelredenering
echter tot op heden onvoldoende met argumenten en/of bewijzen weten te
onderbouwen.
• Stiltes
In hoofdstuk 11.4 (pp. 19-21 van hoofdstuk 11) bespreekt Van den Heuvel het
fenomeen ‘stiltes’ in audio-opnames.
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Stiltes kunnen inderdaad allerlei oorzaken hebben, o.a. kunnen ze het gevolg
zijn van het knippen en plakken in het originele bandmateriaal zoals Broeders
in 1993 al beschreef.127
Waar Van den Heuvel het effect Dolby B bespreekt op de registratie van stiltes
in bandopnamen, moet ik hem er op wijzen dat het Dolby B systeem niet is
ingebouwd in de in ons onderzoek gebruikte UHER6000 bandrecorder. De
verklaring door Van den Heuvel van de door mij in het onderzochte
gespreksmateriaal gemeten stiltes — dat wil zeggen signaalarme perioden
waarin slechts sprake is van systeemruis — gaat dan ook niet op.
En Dolby B vormt dus evenmin een afdoende verklaring voor de door mij en
de deskundige Shlomo Peller van de TCEAS, gemeten te hoge signaalruisverhouding (SNR) op enkele analoog, op band opgenomen GSM gesprekken.
Waar van den Heuvel hier opnieuw verwijst naar specifieke eigenschappen
van de AVQSBC Codec — te weten de bijzondere ontvangst door deze codec
van absolute stiltes — kan ik slechts herhalen dat het volstrekt onduidelijk is
waar Van den Heuvel deze wetenschap over deze codec vandaan heeft.
Hetgeen hij hier over deze codec naar voren brengt, ondermijnt bovendien in
ernstige mate de betrouwbaarheid ervan. Het zou betekenen dat de AVQSBC
de eigenschap vertoont zelf signalen toe te voegen aan het oorspronkelijke
signaal, hetgeen mij zowel onlogisch als onacceptabel voorkomt. Op deze
wijze zou het gedecodeerde AVQSBC signaal dus geen één op één relatie meer
hebben met het oorspronkelijk opgenomen signaal en daarmee
bewijstechnisch onbetrouwbaar zijn.
In de AudioDisk Production Description van Comverse Technology Inc. vinden
we een veel logischer uitleg over hoe het Comverse interceptiesysteem van
de jaren ‘90 met stiltes in de opgenomen audio verwerkte. Volgens p. 14 van
deze technische productspecificatie werkte de digitale Comverse
tapsystemen met een zogenaamde ‘sophisticated VOX mechanism for
optimization of disk space’. Dit VOX mechanisme werkt als volgt. Om de
informatie zo efficiënt mogelijk op te slaan, worden stiltes niet als zodanig
opgeslagen. Zij worden door de VOX detector slechts onderkend waarna met
een pointer het begin en het eind van de stilte periode wordt aangegeven.
Het gevolg hiervan is dat stiltes zoals in de originele opnamen aanwezig, in
de latere weergave van de opnamen wordt weergegeven als systeemruis.”128
Commentaar mijnerzijds. Ik acht deze reactie van Van de Ven op een merkwaardige
wijze tekortschieten. Van de Ven debiteert enkele stellingen waarvan de
onjuistheid hierboven reeds is gebleken, maar bovenal waarvoor hij geen

127

Voetnoot D.A.: Van de Ven doelt klaarblijkelijk op het volgende artikel: A.P.A. Broeders,
‘Authenticiteits- en integriteitsonderzoek van bandopnamen. Het Forensisch Onderzoek van Audioopnamen (V)’, Modus 1993 (1), p. 44-47.
In werkelijkheid wordt in het artikel van Broeders nauwelijks over manipulatie door fysiek knippen en
plakken gesproken, maar over manipulatie door ‘over-recording’. Hierop kom ik terug.
128 Van de Ven, reactie d.d. 8 oktober 2015 op het rapport van Van den Heuvel, p. 25-26.
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ondersteuning of literatuurverwijzing aandraagt, om vervolgens Van den Heuvel te
verwijten dat hij zijn – inmiddels juist gebleken en met illustraties gestaafde –
stellingen over bijvoorbeeld de AGC129 en de AVQSBC-codec niet nader
onderbouwt.

Van de Ven doet voorts uitspraken over de AVQSBC-codec als zou hetgeen Van den
Heuvel over deze codec meedeelt “betekenen dat de AVQSBC de eigenschap
vertoont zelf signalen toe te voegen aan het oorspronkelijke signaal, hetgeen mij
[Van de Ven] zowel onlogisch als onacceptabel voorkomt”. Deze interpretatie van
de woorden van Van den Heuvel staat echter vrij evident op gespannen voet met
hetgeen Van den Heuvel wél over deze (door hem nota bene aantoonbaar
ontsloten) codec te kennen heeft gegeven.

Samenvatting en conclusie

Van de Ven draagt de waarneming van ‘gaten’, ‘pulsen’ en ‘bandrecorderkoppen’
in het geluidsmateriaal aan als sterke aanwijzingen voor de manipulatie van dat
geluidsmateriaal. Voor deze opvatting presenteert Van de Ven géén onderbouwing.
We moeten het op zijn gezag aannemen.

Reeds in mijn eerste commentaren op Van de Ven’s verhandelingen hierover heb
ik gewag gemaakt van enkele gebreken in zijn rapportage, waarvoor Van de Ven
geen remedie biedt. Van de Ven negeert stelselmatig alternatieve, technische
verklaringen voor de besproken audiofenomenen. Hij rapporteert bijvoorbeeld de
aanwezigheid

van

‘gaten’

en

‘bandrecorderkoppen’

in

onbetwiste

referentiegesprekken, maar verzuimt in te gaan op de voor de hand liggende vraag
waarom deze waarneming geen afbreuk doet aan zijn stelling dat ‘gaten’ en
‘bandrecorderkoppen’ indicaties voor manipulatie vormen.

129

‘Automatic Gain Control’, oftewel AGC, betreft een regelcircuit waarmee elektronische
geluidsapparatuur, zoals taperecorders, kan zijn uitgerust. AGC is bedoeld om de sterkte (de
amplitude) van het signaal automatisch te stabiliseren: zachte passages in de input worden in de
output versterkt, en harde passages in de input worden in de output gedempt. Zie hierover paragraaf
10.3 van deze conclusie.
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Met de vermelding van ‘bandrecorderkoppen’ als aanwijzing voor manipulatie
veronderstelt Van de Ven bovendien dat bij de manipulatie van geluidsmateriaal
nog toepassing werd gegeven aan het ouderwetse ‘knippen en plakken’ van
magnetische tapes, c.q. het wissen en opnemen (‘over-recording’) van
geluidsmateriaal op magnetische tapes. In paragraaf 5.1 heb ik uiteengezet dat de
toepassing van deze – in de jaren negentig reeds – ouderwetse methode voor de
manipulatie van het analoge geluidsmateriaal zeer onwaarschijnlijk is, en in strijd
met de mededelingen van de door de verdediging omarmde anonieme informant
X2.

Ten slotte heb ik uitgebreid uiteengezet en met verwijzing naar publiek
toegankelijke informatie waarom voor de aanwezigheid in geluidsmateriaal van
een reeks van ‘noises’, ‘clicks’, ‘pulses’, ‘tapping losses’, ‘crosstalk’, en
‘interference’ op zichzelf een onschuldige technische verklaring is. Dergelijke
artefacten zijn normaal. Niet voor niets meldde Bek Tek (volgens Jacobs) dat “many
of the clicks and swooshes in speech they heared in the files are common artifacts
that arise during the recording and copying of phone conversations.”

Weliswaar kan ook manipulatie (wellicht) dergelijke artefacten veroorzaken en
(dus) verklaren, maar voor een dergelijke conclusie zal dan toch wel onderbouwing
moeten worden aangedragen. In het licht daarvan schiet de rapportage van Van de
Ven ernstig tekort. Zijn mededelingen dat hij in deze klikjes, tikken, ‘gaten’, etc.
aanwijzingen voor manipulatie ziet, wordt op geen enkele wijze gestaafd. We
zouden moeten blindvaren op zijn mededelingen.
Ik acht de rapportage van Van den Heuvel daarentegen juist (gebleken).

In de volgende drie paragrafen ga ik dieper in op enkele specifieke gevallen van de
hier bedoelde audiofenomenen (artefacten?), namelijk specifieke pulsen die in het
tCEAS-onderzoek aandacht hebben gekregen (paragraaf 11.9), en op ‘signaalloze
plekken’, stemvervormingen en verschijnende/verdwijnende kinderstemmen
(paragaaf 11.10). Maar eerst de bespreking van een audiofenomeen in het digitale
geluidsmateriaal dat is vergaard over tap-lijn X-9 en dat verwant lijkt aan het
vermeende ‘modemsignaal’ dat is besproken in paragraaf 9.2.
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11.8. Een aan het ‘modemsignaal’ verwant geluidje over tap-lijn X-9?

Beschrijving

Ambtshalve vraag ik aandacht voor het volgende. In paragraaf 9.2 van deze
conclusie, met als onderwerp het vermeende ‘modemsignaal’, schreef ik dat in
digitaal geluidsmateriaal door mij in géén geval een geluid(je) is waargenomen dat
gelijkenis vertoont met het door Van de Ven als zodanig betitelde ‘modemsignaal’.
Op die mededeling breng ik thans een nuance aan.
In het digitale geluidsmateriaal van de (betwiste) tapgesprekken met de tap-codes
A-6-101, A-6-103, A-3-50, A-3-51 en – met enige aarzeling – ook in tapgesprek met
code A-6-104, trof ik een tik en een pulsje c.q. geluidje aan dat wat betreft
frequenties weliswaar afwijkt van het vermeende ‘modemsignaal’, maar dat
daarmee niettemin enige verwantschap lijkt te vertonen.

Derksen maakt van dit geluidje melding in zijn analyse van tapgesprek A-6-103,
maar hij verbindt daaraan geen consequenties; hij vindt het alleen wel verdacht.130
Van de Ven merkt er niets over op.131

Waarin zit nu die ogenschijnlijke verwantschap tussen enerzijds het thans door mij
bedoelde geluidje (de tik en een puls) en anderzijds het vermeende ‘modemsignaal’
dat in het analoge geluidsmateriaal van tap-lijn X-3 kan worden aangetroffen?
Allereerst betreffen de vijf genoemde tapgesprekken alle vijf telefoongesprekken
over een verbinding van (ook) Libertel, in casu tap-lijn X-9. Daarbij wordt telkens
ingebeld op het gsm-toestel van Baybaşin, en precies op het moment waarop
Baybaşin opneemt – op de welbekende locatie van de ‘pickup pulse’ – is dit andere
geluidje, van ongeveer gelijke duur (120 á 200 milliseconden) als het vermeende
‘modemsignaal’, hoorbaar. Wat betreft frequenties wijkt het hier besproken
audiofenomeen echter af van het audiofenomeen (‘modemsignaal’) uit paragraaf
9.2. Er is thans geen unieke, duidelijk dominante frequentiecomponent; het betreft

130

Derksen, A-6-103, deel I: een nieuwe vertaling en een analyse, 16 argumenten voor manipulatie,
d.d. 26 juni 2015, p. 21, argument 17: “een tik en een piep tussen beltoon en begin van gesprek”.
131 Van de Ven stipt dit tapgesprek slechts aan in: Van de Ven, onderzoeksverslag d.d. 18 mei 2015
met de meetresultaten van onderzoek aan de gesprekken van de optical discs, gevoegd als bijlage 5
bij Van de Ven, eindrapport d.d. 31 augustus 2015, zie p. 213-214 van het pdf-bestand van het gehele
eindrapport met bijlagen.
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meer een reeks van frequenties zonder manifeste uitschieter, waarbij frequenties
van ongeveer 1300 Hz en ongeveer 2600 Hz vaker voorkomen.
Ik zet het een en ander in een schematisch overzicht:

Datum/tijd
07 januari 1998 om 22.01 uur
08 januari 1998 om 11.16 uur
08 januari 1998 om 13.30 uur
11 januari 1998 om 17:14 uur
13 januari 1998 om 14.25 uur

A-6-101
A-6-103
A-6-104
A-3-50
A-3-51

In/uit
in
in
in
in
in

Aanw.
ja
ja
ja?
ja
ja

Frequenties
1302, 2000, 2600, 2698, 3003
1000, 1304, 1986, 2053, 2622
288
493, 2600
1006, 1302, 2011, 2644, 3000

Toelichting op het schema:
In/uit: de tapgesprekken betreffen tapgesprekken waarbij hetzij is ingebeld op het gsmtoestel dat onder de tap is gesteld (“in”), hetzij met het gsm-toestel dat onder de tap is
gesteld is uitgebeld (“uit”).
Aanw.: Indien “ja”: het thans besproken audiofenomeen (geluidje) is hoorbaar/zichtbaar in
het geluidsmateriaal van het besproken tapgesprek op de plek waar de ‘pickup pulse’ wordt
verwacht.
Frequenties uitgedrukt in hertz.
(Einde toelichting op het schema)

Deze vijf tapgesprekken betreffen steeds betwiste gesprekken over tap-lijn X-9,
(volgens justitie) geregistreerd door de Kislev 2-tapkamer te Apeldoorn. Ik
beschikte niet over enig ander geluidsmateriaal van tapgesprekken over deze taplijn dan het genoemde materiaal. Ik beschikte dus niet over uitgaande
tapgesprekken over die tap-lijn, en evenmin over onschuldig referentiemateriaal
waarbij over tap-lijn X-9 een verbinding tot stand was gebracht.

Onderzoek en evaluatie

Onderzoek

Ik heb bij Van Dreunen het digitale geluidsmateriaal van een aantal door mij
geselecteerde inkomende en uitgaande tapgesprekken opgevraagd, met als
gemeenschappelijke kenmerken:
(1).

de telefoonverbinding is tot stand gebracht over tap-lijn X-9 en de audio
daarvan is geregistreerd in de Kislev 2-tapkamer,
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(2).

de (vertolkte) transcriptie van het tapgesprek is niet tot het bewijs gebezigd,
noch daartoe door de politie voorgedragen, en de gespreksinhoud draagt
volgens de transcriptie een onschuldig karakter.132

Op 8 maart 2017 ontving ik van Van Dreunen het geluidsmateriaal en de
verkeersgegevens van de volgende onverdachte tapgesprekken:

Datum/tijd
17 januari 1998 om 18.39 uur
21 januari 1998 om 8.49 uur

In/uit
in
in

Aanw.
ja
ja

Frequenties
998, 1302, 2008, 2022, 2600
1000, 1306, 2004, 2596, 3022

13 januari 1998 om 10.51 uur
13 januari 1998 om 12.01 uur
15 januari 1998 om 00.07 uur
24 januari 1998 om 10.41 uur
2 februari 1998 om 18.51 uur

uit
uit
uit
uit
uit

elders
elders
elders
elders
elders

1722, 2583
1725, 2587
1722, 2587
1725, 2136, 2431, 2587
248, 1725, 2587

Toelichting op het schema:
In/uit: de tapgesprekken betreffen tapgesprekken waarbij hetzij is ingebeld op het gsmtoestel dat onder de tap is gesteld (“in”), hetzij is uitgebeld met het gsm-toestel dat onder
de tap is gesteld (“uit”).
Aanw.: Indien “ja”: het thans besproken audiofenomeen (geluidje) is hoorbaar/zichtbaar in
het geluidsmateriaal van het besproken tapgesprek op de plek waar de ‘pickup pulse’ wordt
verwacht. Indien “elders”: het thans besproken audiofenomeen (geluidje) is
hoorbaar/zichtbaar in het geluidsmateriaal van het besproken tapgesprek op een andere
locatie dan de plek waar de ‘pickup pulse’ wordt verwacht.
Frequenties uitgedrukt in hertz.
(Einde toelichting op het schema)

De bevindingen wijzen uit dat ook bij de twee inkomende tapgesprekken met een
onschuldig karakter het hier besproken audiofenomeen aanwezig is, en op exact
dezelfde locatie als in de reeds genoemde vijf betwiste tapgesprekken.

132

Inkomende gesprekken:
1. Een gesprek van 17 januari 1998 om 18.39 uur. Baybaşin wordt gebeld door zijn vrouw.
2. Een gesprek van 21 januari 1998 om 08.49 uur. Giyasettin Baybaşin belt naar Baybaşin om een
afspraak te maken teneinde huizen te bekijken.
Uitgaande gesprekken:
1. Een gesprek van 13 januari 1998 om 10.51 uur. Baybaşin belt uit met Sinan. Kort gesprekje waarin
Baybaşin te kennen geeft later terug te bellen.
2. Een gesprek van 13 januari 1998 om 12.01 uur waarin Baybaşin uitbelt naar de Universiteit Utrecht
teneinde prof. Bovenkerk te spreken te krijgen (hetgeen niet lukt).
3. Gesprek van 15 januari 1998 om 00.07 uur waarin Baybaşin uitbelt naar ene Sinan en vraagt of Sinan
nog iets te weten is gekomen. Sinan geeft aan geen tijd te hebben gehad. Sinan belt Baybaşin wanneer
hij iets weet.
4. Een gesprek van 24 januari 1998 om 10.41 uur waarin Baybaşin uitbelt naar Sinan, om te zeggen
dat hij voor het hotel staat, maar dat ze er niet zijn, de auto ook niet.
5. Een gesprek van 2 februari 1998 om 18.51 uur waarin Baybaşin uitbelt naar Murat om te zeggen
dat hij in de lobby van het Sofitel bij CS gaat zitten.
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In de vijf tapgesprekken (met een onschuldig karakter) waarin Baybaşin uitbelt trof
ik het audiofenomeen niet aan op de plek van de ‘pickup pulse’. Ik nam echter wel
in alle vijf gevallen een sterk gelijkend geluidje waar (een tik en een puls) vlak na de
JTS-burst en voorafgaande aan de beltonen. Dit zou het moment kunnen zijn
waarop het gsm-toestel van Baybaşin verbinding legt met de netwerkoperator
teneinde uit te bellen.

De oorzaak van het audiofenomeen (het geluidje) is mij onbekend.

Evaluatie

De vraag rijst of aan de hand van de waarneming van dit audiofenomeen kan
worden gedifferentieerd tussen de hypothesen van manipulatie en authenticiteit.
Het komt mij voor van niet. Er is immers géén verband tussen enerzijds de
waarneming van het audiofenomeen en anderzijds het al dan niet betwiste karakter
van het tapgesprek. Het enige verband dat ik meen te kunnen ontwaren is de
samenval van het audiofenomeen met het moment waarop het gsm-toestel van
Baybaşin verbinding maakt met het gsm-netwerk, zowel ingeval Baybaşin wordt
gebeld (en ‘de telefoon opneemt’) als ingeval Baybaşin uitbelt (en zijn gsm-toestel
daartoe verbinding legt met het gsm-netwerk). Ik acht een en ander een sterke
aanwijzing dat het audiofenomeen slechts een technisch artefact betreft, gelijk aan
het vermeende ‘modemsignaal’ dat is besproken in paragraaf 9.2 en waarmee het
thans besproken audiofenomeen enige verwantschap vertoont.133
133

Ten overvloede maak ik melding van nóg een audiofenomeen dat soortgelijk is aan het thans
besproken geluidje.
Tapgesprek A-8-7 van 9 februari 1998, aanvang om 00.08 uur, is onderschept via tap-lijn X-12
(Libertel). In deze verbinding belt Baybaşin uit naar Metin. Ik nam in het digitale geluidsmateriaal van
dit tapgesprek een geluidje waar (een tik en een puls) vlak na de JTS-burst en voorafgaande aan de
beltonen. Dit zou het moment kunnen zijn waarop het gsm-toestel van Baybaşin verbinding legt met
netwerkoperator Libertel teneinde uit te bellen. De dominante frequenties van de puls zijn gelegen
op en rond 1725 Hz en 2587 Hz.
Het bijzondere van dit telefoongesprek is dat het een ‘kruisgesprek’ betreft: het werd tegelijkertijd
over twee tap-lijnen onderschept. Een gsm-toestel van Metin werd afgetapt via tap-lijn X-8 (PTT
Telecom). Op dit gsm-toestel werd ingebeld door Baybaşin. In hetzelfde digitale geluidsmateriaal van
ditzelfde tapgesprek A-8-7, doch onderschept over tap-lijn X-8, is het bedoelde audiofenomeen echter
niet aanwezig.
Dat laat zich onder de hypothese van manipulatie slecht verklaren. Indien het geluidsmateriaal is
gemanipuleerd en er is door slordigheid (of als gevolg van het gebruik van een modem) een spoor
daarvan achtergebleven, zou je dit audiofenomeen ook verwachten aan te treffen in hetzelfde
geluidsmateriaal, waarvan onder de hypothese van manipulatie wordt verondersteld dat justitie
veinst dat het tevens over een andere tap-lijn is binnengekomen.
Onder de hypothese van authenticiteit mag daarentegen worden aangenomen dat het
audiofenomeen (de tik en de puls) samenhangt met de totstandkoming van een verbinding in de
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Conclusie

Het thans besproken audiofenomeen, te weten een specifiek omschreven tik/puls
in het digitale geluidsmateriaal van tap-lijn X-9 vormt géén aanwijzing voor
manipulatie.

‘switch’ van netwerkoperator Libertel, terwijl dit probleem in de ‘switch’ van PTT Telecom kennelijk
niet aanwezig is.
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11.9. ‘Splices’ en overspraak in het tCEAS-onderzoeksmateriaal

Inleiding

Jacobs bespreekt in zijn tCEAS-rapport en in zijn briefrapport twee
audiofenomenen die hij betitelt als ‘twee overblijvende punten’ en die “enige
grond voor twijfel bij de authenticiteit van gesprek a4-34, en in mindere mate ook
bij gesprek a1-5” opleveren. Deze punten (‘splices’?) komen thans aan de orde.

Ten slotte bespreek ik in deze paragraaf een kwestie die wél in het tCEAS-onderzoek
maar in het herzieningsonderzoek geen bijzondere aandacht meer heeft gekregen:
‘overspraak’ in tapgesprek A-1-1.

Beschrijving

Punt 1: tapgesprek A-1-5

Aangaande het veelbesproken tapgesprek A-1-5 wijst Jacobs op de volgende
passage uit het rapport van Bek Tek:
“At 01:38.35 there are higher-level transients during the conversation which
are possible record stops or starts, editing artifacts, or telephone system
events.”134
Nadat Jacobs deze passage heeft aangehaald vervolgt hij:
“Peller does not mention this point in time in his report. Upon explicit request
he looked again into this point and wrote (by email of 30 Oct.):
“Around the time of 1:40 in my file there is a long and diversified series of
strange, abnormal occurrences. I have referred to them in my report in
points 7, 8, 9 and 10 for that call, all focused within 5 seconds of the call.
There is a typo in my report in par. 7 which says the noise is increased by
0db (0db is no change….).

134

Zie Bek Tek, Laboratory Report d.d. 14 augustus 2009, p. 6, onder 9e.
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I seem to have also failed to put a reference to the strong click at 1:39.7,
which does NOT look like a natural disturbance of interference but like a
abnormal pattern.
Furthermore, the voice of the other party (not “B”) before and after the
transient seems different in pitch and characteristics, like it was another
person or the same person on a different occasion.
And, moreover, after that party finishes confirming “B”’s statement at
1:42.166 there are several confirmations which sound odd: The other
party just confirmed “B”’s statement saying something like “Harame” (I
have no idea what it means, but it sounds like a confirmation and repeats
often in the calls), then after the “swoosh” noise “B” is saying “ahha” –
what is he confirming?, and the other party is confirming again:
“mm….mm”. I find this series of hums and confirmations quite strange,
which combine with the other findings in my report.
It seems the specific reference to the strong transient and the other points
above have slipped from my list of findings for these 5 seconds that were
so full of observations.””135
Eerste commentaar mijnerzijds. De “transient” op 01:38.35 minuut,136 waarvan Bek
Tek melding maakt, en “the strong click” van Peller is (inderdaad) zichtbaar en
hoorbaar in het analoge geluidsmateriaal van tapgesprek A-1-5 dat in het tCEASonderzoek aan de deskundigen is voorgelegd.
Dit tapgesprek en met name ook deze gesprekspassage is in het herzieningsonderzoek aan een tolk voorgelegd.137 Peller’s beschouwingen, “(full of)
observations” over klanken in een taal die hij (Peller) niet verstaat, “quite strange”
volgens Peller, blijken zonder enige grond. Het door Peller verstane “Harame” blijkt
“Erê amî” te zijn, hetgeen zoiets betekent als ‘ja ami’. Het gesprokene komt mij in
de vertaling alleszins zinnig en begrijpelijk voor.138 Peller, die geen forensische

135

B. Jacobs, Audio Investigations Review d.d. 15 november 2009, p. 12-13.
Dit betreft de moment volgens de telling van het tCEAS-materiaal. In het (versnelde)
geluidsmateriaal van het herzieningsonderzoek, waarvan het geluidsbestand op een later moment
aanvangt, bevindt de klik zich rond de 50ste seconde.
137 Deze tolk wordt hieronder ‘de herzieningstolk’ genoemd. Het resultaat van diens werkzaamheden
is neergelegd in het Verslag tolkwerkzaamheden d.d. 18 juli 2016. Een toelichting op dit verslag volgt
in paragraaf 15.1.
138 Deze passage is hierboven reeds aan de orde gekomen in paragraaf 10.4, onder ‘Een puls-trein in
tapgesprek A-1-5’.
Kort na het – wel degelijk bestaande – woord “Sabahê da” (“in Sabah”, een krant), en de vermeende
puls-trein (m.i. vingers die over de microfoon glijden) volgt twee zinnen later een zin die is
uitgesproken door de gesprekspartner van Baybaşin: “Wisan dinivsînin” (vertaald als: “dat is wat ze
schrijven”). Daarna volgt de hier besproken klik, en zegt Baybaşin: “Ciyê îsê wan e, wisa nîne ew
mesele?” (in vertaling: “het is hun werkplek/zaak. Zit de kwestie niet zo in elkaar?”).
Zie Verslag tolkwerkzaamheden d.d. 18 juli 2016, p. 29. In paragraaf 15.4 kom ik meer uitgebreid terug
op deze passage.
136
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ervaring heeft,139 wekt daarmee de indruk dat hij alles wat hij niet begrijpt of niet
verstaat bestempelt tot aanwijzing voor manipulatie.

De enige kwestie die resteert betreft m.i. de transiënt of klik waarvoor Jacobs
aandacht vroeg.

Punt 2: tapgesprek A-4-34

Over het digitale geluidsmateriaal van tapgesprek A-4-34, een tapgesprek dat
volgens justitie heeft plaatsgehad op 1 december 1997, aanvangend om 20.45 uur,
vermeldt Peller in zijn rapport:
“At 9:17.081s ~9:17.381s the signal is cut. The two parts before and after the
signal cut do not seem to be continuous as before, and the pitch before and
after the cut are different, meaning this is a different discrepancy than the
previous one above.”140
Bek Tek meldde over ditzelfde audiofenomeen het volgende:
“There is also a loud transient sound at 09:17.08 that could be indicative of a
record stop or start, a movement/handling sound, or a system event.”141
Anders dan Peller concludeert Bek Tek dus niet (met stelligheid) dat het klikje een
gevolg is van manipulatie met taperecorders, al sluit Bek Tek dat evenmin uit. Het
hier besproken audiofenomeen kan volgens Bek Tek ook “a movement [or]
handling sound, or a system event” zijn.

Het standpunt van Jacobs over deze twee punten

Jacobs overweegt in het onderdeel “conclusions and recommendations” als volgt
over deze twee punten:
“The audio analyses of the tapped conversations by Peller are much more
elaborate than BEK TEK LLC’s and point to many unexplained phenomena.
However, they remain inconclusive because they are, with two exceptions,
139

Althans volgens zijn cv.
S. Peller, Recordings Examination Report, September-October 2009, p. 10 (onder 6).
141 Zie Bek Tek, Laboratory Report d.d. 14 augustus 2009, p. 7, onder 11e.
140
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not supported by BEK TEK LLC. Here it is relevant to note that BEK TEK LLC is
a specialist in audio forensics whereas Peller is not a forensics expert but a
specialist in (digital) audio processing. Hence I am not willing to conclude
more than what both parties agree on. The two experts do (eventually) agree
on two particular points – in conversation a4-34 and in a1-5, see figures 5 and
6 – which with some likelihood that splicing took place there.”142
In zijn briefrapport van 16 augustus 2010 beantwoordt Jacobs omtrent deze twee
punten een vraag die hem door de voorzitter van de tCEAS was voorgelegd (vraag
van prof. Buruma in rechtopstaand schrift. Jacobs geef ik cursief weer). Ik citeer:
“3. Als het technisch mogelijk was om de gesprekken zo te manipuleren als
X2 beweert, is de volgende vraag of dergelijke manipulaties passen in de
bevindingen van BekTek en Peller over de gesprekken A4-34 en A1-5.
Aan het eind van de eerste pagina spreekt X2 over onregelmatigheden bij de
montagewerkzaamheden in de archieven. Hij weidt echter niet uit over de
precieze aard van die montagewerkzaamheden. Dit zouden de mogelijke
splicings kunnen zijn waar de audio experts in PR [het rapport van Peller, D.A.]
en BTR [het rapport van Bek Tek, D.A.] van spreken. Zulke splicings zijn
mogelijk te herkennen via discontinuïteiten (bijv. in toon of achtergrondruis)
of via inconsistenties (bijv. in de signalering). In JR:4.3 [het rapport van
Jacobs, paragraaf 4.3, D.A.], waar twee mogelijke manipulaties expliciet
besproken worden (in punten 1 en 2), citeer ik de experts met omschrijvingen
als editing artefacts, record start or stop, en the signal is cut, die in algemene
zin consistent zijn met de genoemde manipulatie activiteiten van X2. Echter
zonder nadere informatie van X2 over de precieze aard van deze
montagewerkzaamheden kan ik vooralsnog niet wijzen op een meer directe
samenhang met de bevindingen van de audio experts.
Het is hierbij relevant in herinnering te halen dat de expert Peller in PR vele
bevindingen noemt die volgens hem op mogelijke manipulatie wijzen.
Vanwege het gebrek aan overeenstemming (in PR en BTR) tussen de twee
geraadpleegde experts ben ik hier zeer terughoudend mee omgegaan. Men
zou kunnen speculeren dat nadere informatie van X2 over zijn werkwijze de
aannemelijkheid van de bevindingen van Peller zou kunnen vergroten. Het
lijkt mij immers onwaarschijnlijk dat, indien er daadwerkelijke gemanipuleerd
is, dat slechts op een tweetal plaatsen in het zestal onderzochte gesprekken
heeft plaatsgevonden.”143

142
143

B. Jacobs, Audio Investigations Review d.d. 15 november 2009, p. 15-16.
B. Jacobs, brief aan prof. Buruma d.d. 16 augustus 2010, p. 2.
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Jacobs komt hierop terug op de een na laatste bladzijde van zijn briefrapport aan
Buruma:
“Wat er in mijn ogen overblijft zijn de volgende twee punten.
(i). In gesprek a4-34 constateren beide audio experts een mogelijk geval van
manipulatie, zie Figuur 6 en de conclusie in JR [het rapport van Jacobs d.d. 15
november 2009, D.A.]. (…).
(ii). In het gesprek a1-5 constateert eerst de ene, en in tweede instantie ook
de tweede, audio expert een mogelijk geval van manipulatie.
Wat daarmee overblijft is enige grond voor twijfel bij de authenticiteit van
gesprek a4-34, en in mindere mate ook bij gesprek a1-5.”144

De twee tCEAS-klikken in het herzieningsonderzoek

Punt 1: tapgesprek A-1-5

Over de (schakel)klik in het geluidsmateriaal145 van tapgesprek A-1-5 rapporteert
Van den Heuvel:
“In de tCEAS-kopie van het gesprek A-1-5 (19971110_1151) komt een klikje
voor. Dat klikje is in de verbeterde digitale kopie niet opgevallen en ook door
niemand gerapporteerd. Waarschijnlijk is het klikje ontstaan bij het kopiëren
van het materiaal voor het onderzoek van de tCEAS.”146
Volgens Van den Heuvel is het klikje dus niet (meer) aanwezig in het
geluidsmateriaal dat in 2014 is gedigitaliseerd.
Volgens mij is dat een abuis. Ik kan het klikje (naar mijn mening een vrij holle ‘plok’)
horen en zien in het analoge geluidsmateriaal van tapgesprek A-1-5 dat in het
herzieningsonderzoek aan de beide onderzoekers is voorgelegd.147

144

B. Jacobs, brief aan prof. Buruma d.d. 16 augustus 2010, p. 9.
De klik in tapgesprek A-1-5 bevindt zich in het tCEAS-onderzoeksmateriaal op 01:38.35 minuut. In
het (versnelde) analoge geluidsmateriaal van het herzieningsonderzoek, waarvan het geluidsbestand
op een later moment aanvangt, bevindt de klik zich op exact 0:50 minuut.
146 Van den Heuvel, hoofdrapport d.d. 8 september 2015, p. 45.
147 Het punt is dat de deskundigen niet de beschikking hadden over het tCEAS-geluidsmateriaal. Dat
heb ik pas op een later moment bij Jacobs opgevraagd. Van den Heuvel was dus niet in de gelegenheid
(gesteld) het door hem gezochte geluidsfragment te vergelijken met het tCEAS-materiaal teneinde te
achterhalen welke puls door Peller en Bek Tek precies werd bedoeld. De tijdstippen waarop deze puls
kan worden gelokaliseerd in enerzijds het tCEAS-geluidsmateriaal en anderzijds het onderzoeksmateriaal in de herzieningszaak liggen maar liefst 48 seconden uiteen.
145
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Van de Ven ziet in de transiënt c.q. klik in tapgesprek A-1-5 klaarblijkelijk geen
kwestie van problematische aard. Ofschoon Van de Ven het desbetreffende
geluidsmateriaal meermalen heeft onderzocht, maakt hij er in geen van zijn
rapportages melding van en hij verbindt dan ook geen conclusies aan dit
audiofenomeen.

Ik heb het audiofenomeen nog eens nader bekeken. Bij beschouwing van de
golfvormgrafiek en van een spectrogram blijkt de door mij bedoelde ‘plok’ uiteen
te vallen in twee onderdelen:
(1).

deelpuls 1: van 0:49.973 minuut tot 0:50.009 minuut, dus van 36
milliseconden, waarvan de frequenties uitsluitend zijn gelegen in de lagere
regionen onder de ongeveer 150 Hz.

(2).

deelpuls 2: van 0:50.052 minuut tot (ongeveer) 0:50.077 minuut, dus van 25
milliseconden, bevattende gedurende vijf milliseconden een signaal met een
frequentie van ongeveer 1 kHz, +/- 100 Hz.

Het viel mij op dat deelpuls 1 wat betreft duur, energie-inhoud per frequentie,
frequenties en amplitudeverloop veel overeenkomsten vertoont met een puls ruim
na afloop van tapgesprek A-1-3, namelijk op vrijwel exact 6:51 minuut van het
analoge geluidsmateriaal daarvan. Van die puls mag worden aangenomen dat zij
samenhangt met een gebeurtenis in stroomvoorziening van de tapkamer. De puls
wordt namelijk geregistreerd nadat de externe verbindingen met de tapkamer zijn
verbroken, immers ruim na afloop van de ‘tante Cor’-melding, en dus op een
moment dat geen externe partijen meer bij de registratie zijn betrokken.

Deelpuls 2 betreft een sinusoïde toon met onder meer vijf á zes cycli binnen een
tijdsbestek van vijf milliseconden, en een frequentie ter hoogte van ongeveer 1 kHz,
+/- 100 Hz. De herkomst van deze deelpuls is onduidelijk. Gelet op de direct
daaraan voorafgaande eerste deelpuls die vermoedelijk een gevolg is van een
spanningsfluctuatie in de tapkamer, acht ik het niet uitgesloten dat ook de tweede
deelpuls een oorsprong heeft in de voeding van de apparatuur van de tapkamer.

Weliswaar blijft voor mij onduidelijk wat dit klikje te betekenen heeft, maar in het
licht van de bevindingen uit de vorige twee paragrafen zie ik geen aanwijzingen
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voor iets anders dan een technisch artefact, een mogelijkheid die Bek Tek
uitdrukkelijk open houdt. Dat het hier volgens Peller een ‘signal cut’ betreft, acht ik
vergezocht. Het tapgesprek loopt gewoon door, zonder opmerkelijke verschillen.

Punt 2: tapgesprek A-4-34

De klik op 09:17.08 minuut in het tCEAS-geluidsmateriaal bevindt zich in het digitale
geluidsmateriaal van tapgesprek A-4-34 dat in het herzieningsonderzoek aan de
deskundigen is voorgelegd op 09:12.25 minuut.

Hierover rapporteert Van den Heuvel:
“Het klikje in gesprek a-4-34 (19971201_2045) is in een kwalitatief goede,
digitale kopie herkenbaar als een lichtnet-transiënt met zowel een 50 Hz- als
een 150 Hz-component. Dit klikje is dus geen schakelpuls van een
bandrecorderkop of een mogelijke indicatie van ‘splicing’.”148
In zijn achtergrondrapport gaat Van den Heuvel dieper in op de materie,
geïllustreerd met een drietal golfvormgrafieken van de meerbesproken schakelklik.
Ik citeer:
“De vervormde transiënt
Een voorbeeld van de vervorming van de golfvorm is zichtbaar bij de transiënt
die is aangetroffen in gesprek a4-34 (19971201_2045). Bij de digitale
exportroute van het gesprek is de transiënt een mooie 50 Hz- met 150 Hz
boventoon-golfvorm en dus afkomstig van een schakelpuls op het lichtnet en
dus geen schakelklik van het in- of uitschakelen van een bandrecorderkop. Bij
de analoge export route was de 50 – 150 Hz golfvorm niet meer
herkenbaar.”149
Van de Ven is kennelijk niet meer toegekomen aan het onderzoek en/of de
bespreking van het digitale geluidsmateriaal van tapgesprek A-4-34.150 In zijn
rapportage komt het tapgesprek niet of nauwelijks aan de orde. Ook in zijn reactie

148

Van den Heuvel, hoofdrapport d.d. 8 september 2015, p. 45.
Van den Heuvel, achtergrondrapport, hoofdstuk 11, p. 7.
150 Dit tapgesprek komt in de rapportage van Van de Ven alleen aan de orde in: Van de Ven,
onderzoeksverslag d.d. 18 mei 2015 met de meetresultaten van onderzoek aan de gesprekken van de
optical discs, gevoegd als bijlage 5 bij Van de Ven, eindrapport d.d. 31 augustus 2015, zie p. 185-186
van het pdf-bestand van het gehele rapport met bijlagen.
149
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d.d. 8 oktober 2015 op het rapport van Van den Heuvel laat Van de Ven deze
‘transiënt’ onbesproken.

Conclusie I: de ‘splices’

De enige die zich onomwonden uitspreekt over de twee in deze paragraaf
besproken schakelklikken als zouden het tekenen van manipulatie betreffen, is
Peller. Bek Tek laat in beide gevallen de mogelijkheid open dat de schakelklik een
technische, onverdachte oorsprong heeft, al acht Bek Tek het evenmin uitgesloten
dat de schakelklikken het gevolg zijn van manipulatie. Van den Heuvel heeft de
schakelklik in A-1-5 (abusievelijk) gemist, en geeft als enige van alle deskundigen
een onderbouwde verklaring voor de onschuldige, technische aard van de
schakelklik in tapgesprek A-4-34. Van de Ven heeft geen van beide schakelklikken
expliciet besproken.
In het licht van de beschouwingen in de voorgaande twee paragrafen, moet thans
worden aangenomen dat voor audiofenomenen als pulsen, klikken, en soortgelijke
geluiden onschuldige, technische oorzaken kunnen bestaan die eventueel kunnen
worden teruggevoerd op verscheidene potentiële bronnen voor het ontstaan van
dergelijke

artefacten.

In

de

deskundigenrapportages

die

aan

het

herzieningsverzoek ten grondslag zijn gelegd, zal dus moeten worden uiteengezet
op welke gronden zo’n onschuldige, technische oorzaak voor een audiofenomeen
uitgesloten c.q. onwaarschijnlijk is, althans minder waarschijnlijk dan de
waarschijnlijkheid van manipulatie. Alternatieven moeten beargumenteerd
worden afgewogen. Aan dergelijke afwegingen ontbreekt het in de rapportage van
Peller geheel. Bij deze stand van zaken vormen de twee in deze paragraaf
besproken schakelklikken geen toereikende aanwijzingen voor manipulatie.
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Overspraak

Beschrijving

Overspraak is aanwezig wanneer het geluid (soms zelfs het stemgeluid) van de ene
telefoonverbinding hoorbaar wordt in de andere telefoonverbinding.151

151 Omtrent overspraak onder meer het volgende uit publiek toegankelijke bronnen. De onderstreping

mijnerzijds houdt verband met de vraag of overspraak ook vóórkomt in digitale communicatienetwerken. Ik citeer:
Wikipedia: “Overspraak is elektromagnetische interferentie tussen verschillende signalen,
bijvoorbeeld tussen het linker- en rechterkanaal van een stereosignaal. Letterlijk betekent dit dat een
signaal van een verbinding 'overspreekt' op een andere verbinding. Natuurkundig gezien gebeurt dit
door resistieve, inductieve en capacitieve koppeling tussen geleiders.(…). Een klassiek voorbeeld is
wanneer telefoonkabels over een afstand van enkele kilometers dicht tegen elkaar liggen. Het zou dan
kunnen gebeuren dat er geluiden in de telefoon klinken die van anderen afkomstig zijn.”
Wikipedia: “In electronics, crosstalk is any phenomenon by which a signal transmitted on one circuit
or channel of a transmission system creates an undesired effect in another circuit or channel. Crosstalk
is usually caused by undesired capacitive, inductive, or conductive coupling from one circuit, part of a
circuit, or channel, to another. (…). In telecommunication or telephony, crosstalk is often
distinguishable as pieces of speech or signaling tones leaking from other people's connections. If the
connection is analog, twisted pair cabling can often be used to reduce the effects of crosstalk.
Alternatively, the signals can be converted to digital form, which is much less susceptible to crosstalk.
In wireless communication, crosstalk is often denoted co-channel interference, and is related to
adjacent-channel interference.”
R.L. Freeman, Fundamentals of Telecommunications, Hoboken: John Wiley & Sons 2005, p. 32:
“Wire-pair transmission suffers other impairments besides loss. One of these impairments is crosstalk.
Most of us have heard crosstalk on our telephone line. It appears as another, “foreign” conversation
having nothing to do with our telephone call. One basic cause of crosstalk is from other wire pairs
sharing the same cable as our line. These other conversations are electrically induced into our line. To
mitigate this impairment, physical twists are placed on each wire pair in the cable.”
S.J. Bigelow, J.J. Carr & S. Winder, Understanding Telephone Electronics, Boston: Newnes 2001, p. 171:
“Digital signals are also highly resistant to crosstalk. Crosstalk is most evident and most annoying when
the two parties to a call are not talking, and can hear and understand a conversation on another circuit.
Aside from being annoying, such instances breach the privacy of the parties on the other circuit. When
crosstalk does appear on digital systems, it is heard as random, unintelligible noise rather than
understandable speech.”
J.E. Flood, ‘Transmission principles’ (chapter 3), in J.E. Flood (red.), Telecommunication Networks,
London: The Institution of Electrical Engineers 1997, p. 52: “Any sound heard in the telephone receiver
associated with one channel resulting from the transmission of a signal over another channel is called
crosstalk. Even low-level crosstalk can be intelligible and give the user the impression of a lack of
secrecy. (…).”
H. Johnson, The Real Truth About Crosstalk, 1997 (internetpublicatie): “Crosstalk is a fact of life in
modern digital systems. We can't eliminate it, but it's our job to figure out how to control it, manage
it, and just plain live with it.” Zie http://www.sigcon.com/Pubs/straight/crosstalk.htm.
Altera Corporation, Basic Principles of Signal Integrity, 2007 (internetpublicatie): “Digital designs have
not traditionally suffered by issues associated with transmission line effects. At lower frequencies the
signals remain within data characterization and the system performs as designed. But as system
speeds increase, the higher frequency impact on the system means that not only the digital properties,
but also the analog effects within the system must be considered. (…). Transmission line effects can
have a significant effect on the data being sent. (…). However, as speed increases, high-frequency
effects take over and even the shortest lines can suffer from problems such as ringing, crosstalk,
reflections, and ground bounce, seriously hampering the integrity (response) of the signal.”
Zie: https://www.altera.com/content/dam/altera-www/global/en
US/pdfs/literature/wp/wp_sgnlntgry.pdf.
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In novum 67 wijst de raadsvrouw op rapportages omtrent de aanwezigheid van
overspraak in tapgesprek A-1-1.152 Van de Ven noteerde in 2004 over dit tapgesprek
(ik citeer hem in dit verband volledig):
“Bovendien laat de opname overspraak horen. Dit is niet mogelijk bij digitale
centrales, welke tussen 1975 en 1996 in geheel Nederland zijn ingevoerd.
Indien dit gesprek via een Nederlandse tapcentrale is afgeluisterd, moet dit
dus vóór 1996 zijn gebeurd.”153
Hoewel tapgesprek A-1-1 veelvuldig werd besproken, kwam Van de Ven in zijn
rapportages binnen het bestek van het herzieningsonderzoek niet meer terug op
dit onderwerp.

Peller rapporteerde omtrent tapgesprek A-1-1 (volledig):
“There is crosstalk present in various locations along the call, such as
1:19:749. The presence of crosstalk implies an analog system, since crosstalk
would not be expected in a digital telephone network. However to the best of
my knowledge, in 1997 all the NL telephone network was already completely
digital. This may indicate that the call was made from a country where some
of the network was still analog (and had crosstalk leakage into this call), or
the call was actually performed before 1997.”154
Van den Heuvel heeft in zijn rapportage alleen in algemene zin stilgestaan bij
onderwerp ‘overspraak’.155

Bespreking van overspraak in tapgesprek A-1-1

Eerst de vraag of er in tapgesprek A-1-1 werkelijk overspraak aanwezig is. In dit
verband valt allereerst op dat Van de Ven dit onderwerp, zoals gezegd, niet meer
heeft aangesneden in zijn uitgebreide rapportages in het kader van het
herzieningsonderzoek.

152

Herzieningsverzoek d.d. 18 april 2011, p. 53.
Van de Ven, onderzoeksrapport d.d. 27 juni 2004, p. 48.
154 S. Peller, Recordings Examination Report, September-October 2009, p. 13.
155 Van den Heuvel, achtergrondrapport, hoofdstuk 3, p. 29: “Stoorsignalen treden niet alleen op bij
geluidsopnames maar zeker ook bij telefonieverbindingen. Bij telefonie is naast een ruisende of een
krakende lijn overspraak een vaker voorkomende foutbron. Bij overspraak hoor je een ander gesprek
door het eigenlijk gesprek heen; dit ontstaat als een telefoonaansluiting niet goed (niet-symmetrisch)
is aangesloten. (…).”
153
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In de tweede plaats heeft de andere tCEAS-deskundige Bek Tek géén melding
gemaakt van de aanwezigheid van overspraak in het analoge geluidsmateriaal dat
door dit onderzoeksinstituut is onderzocht, en dus ook niet in dat van tapgesprek
A-1-1.
De raadsvrouw wijst er in dit verband nog wel op dat Bek Tek (ten opzichte van
Peller) “met duidelijk inferieur materiaal moest werken.” Naar mijn inzicht dikt de
raadsvrouw daarmee het verschil in kwaliteit tussen het onderzoeksmateriaal van
Bek Tek enerzijds en dat van Peller anderzijds te zeer aan. Het kwaliteitsverschil
(indien al hoorbaar) werd alleen veroorzaakt door het verschil in de wijze van
vertraging van het analoge geluidsmateriaal dat bij de digitalisering (met gebruik
van een Revox B77) achtmaal was versneld.156 De methode van ‘pitch changing’ die
was toegepast op het door Bek Tek onderzochte geluidsmateriaal en die forensisch
(inderdaad) niet de voorkeur verdient, doet overspraak, indien aanwezig, echter
niet verdwijnen.
Kortom, het is kwestieus of er overspraak aanwezig is in het geluidsmateriaal van
tapgesprek A-1-1.

Aangenomen dat overspraak inderdaad aanwezig is, betekent dit op zichzelf nog
niet dat de communicatie van tapgesprek A-1-1 van de zijde van Baybaşin – in
tegenspraak met de hypothese van authenticiteit – over een analoog
communicatienetwerk moet hebben gelopen. Omtrent de eigenschappen van het
netwerk waarover de communicatie van de zijde van de gesprekspartner van
Baybaşin liep is immers, bij gebrek aan een tegennummer, niets meer bekend dan
dat Yavuz (volgens justitie) op 9 november 1997 waarschijnlijk vanuit Turkije
inbelde op het gsm-toestel van Baybaşin.

Ten slotte is ook het uitgangspunt van Van de Ven en Peller dat overspraak niet
voorkomt in digitale communicatienetwerken aan twijfel onderhevig. De
waarschijnlijkheid van overspraak is in digitale netwerken weliswaar aanzienlijk
geringer, maar niet tot nul gereduceerd.157, 158
156

Zie daarover paragraaf 3.3 van deze conclusie, onder het kopje ‘Het tCEAS-materiaal’.
Zie de onderstreepte passages in de eerste voetnoot over het onderwerp ‘overspraak’.
158 Dan laat ik in de hoofdtekst nog maar onbesproken dat ook een andere aanname van Peller niet
deugt. Ik citeer eerst een onjuiste mededeling van Peller (onderstreping mijnerzijds):
“However to the best of my knowledge, in 1997 all the NL telephone network was already completely
digital.” Echter, volgens informatie op Tweakers.net (2010): “Het aantal digitale vaste aansluitingen
is bijna het aantal analoge aansluitingen voorbij, zo blijkt uit de Opta-cijfers. Ongeveer 56 procent van
157
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Conclusie II: overspraak

Overspraak in het analoge geluidsmateriaal van tapgesprek A-1-1, indien al
aanwezig, vormt geen aanwijzing voor de manipulatie van dit geluidsmateriaal.

de vaste aansluitingen is nu nog analoog; als de daling doorzet, dan gaat het aantal digitale
aansluitingen dit jaar het aantal analoge aansluitingen voorbij. Het aantal aansluitingen via glasvezel
steeg met 85 procent naar 87.000, volgens de Opta vooral door de groei van het aantal
glasvezelverbindingen in het algemeen.” Zie: https://tweakers.net/nieuws/67630/nederlandersbellen-steeds-minder.html.
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11.10. Systeemruis, ‘signaalloze plekken’, vervorming en kinderstemmen in
tapgesprek A-6-101

Inleiding

Derksen heeft het geluidsmateriaal van verscheidene tapgesprekken onderworpen
aan uitgebreide analyses.159 Deze paragraaf gaat over zijn analyse van het
geluidsmateriaal van tapgesprek A-6-101. In die analyse voert Derksen elf
argumenten op voor zijn stelling dat het geluidsmateriaal van tapgesprek A-6-101
geen authentiek geluidsmateriaal betreft. Voor zover die argumenten technisch
van aard zijn, krijgen zij in dit onderdeel afzonderlijk aandacht.160

Ter inleiding het volgende over de inhoud van tapgesprek A-6-101. Volgens justitie
belt Sreten ‘Joca’ Jocic (“Josh”)161 naar Baybaşin om het telefoonnummer te
achterhalen dat door een koerier van Josh zou moeten worden gebeld om contact
te leggen met een leverancier van verdovende middelen, een man die is gelieerd
aan Baybaşin.162 Baybaşin bevindt zich tijdens belangrijke passages in dit
telefoongesprek in de aanwezigheid van (zijn) kinderen, en hun stemmen zijn
hoorbaar op de achtergrond.

Ik laat Derksen telkens zelf aan het woord en ik geef tussendoor reeds commentaar.

De systeemruis-stelling van Derksen

Beschrijving en discussie

Na een inleiding op zijn analyse vangt Derksen de bespreking van zijn argumenten
als volgt aan:
“(1) Signaalloze locaties in het algemeen
159

Zie het overzicht daarvan in paragraaf 3.3.
In paragraaf 15.4 kom ik terug op enkele vertolkingskwesties aangaande ditzelfde tapgesprek.
161
Zie in de aanvulling bewijsmiddelen in het bestreden arrest, de heroïnezaak verder onder 4.12 een
verklaring van 22 januari 1999 van IJzerman, leider onderzoek, zakelijk weergegeven, inhoudende de
vaststelling van de identiteit van Sreten Jocic.
162 In paragraaf 15.4 ga ik enigszins dieper in op de gespreksinhoud en de betrokkenen.
160

1025
Onderdeel 11. Audiofenomenen III

Conclusie inzake 11-02065 H

A-6-101 is een gsm-gesprek. De kwaliteit van zo’n gesprek is doorgaans iets
minder dan de kwaliteit van een vaste lijn-gesprek. Qua aanwezigheid van
signaalloze plekken is er evenwel geen verschil: in beide gevallen wordt na
0,5 seconden van geen signaal (bij voorbeeld omdat gedurende die tijd er niet
gesproken wordt, teruggeschakeld en begint een stuk met alleen systeemruis
in het gesprek. Stukken met alleen systeemruis na 0,5 seconden stilte zijn dus
te verklaren vanuit het telecommunicatie-systeem zelf. Valt het signaal weg
binnen 0,5 seconden na het wegvallen van de stemmen en overig geluid, dan
is wel een verschijnsel dat niet binnen het telecommunicatie-systeem valt.”
Commentaar. Derksen poneert zonder ook maar enige bronvermelding stellingen
over ‘signaalloze plekken’ en ‘systeemruis’. Het is van belang om wat langer stil te
staan bij deze mededelingen van Derksen. Om die reden zal ik meer specifiek de
volgende cursief weergegeven bewering betitelen als ‘de systeemruis-stelling van
Derksen’:

Voor telefonie, zowel vaste lijn als mobiel, geldt:
(a). na verloop van 0,5 seconde zonder signaal, bijvoorbeeld doordat er niet
gesproken wordt en er geen achtergrondgeluiden zijn, zal systeemruis
opkomen,
(b). terwijl het “niet valt binnen het telecommunicatiesysteem” indien de
systeemruis op een eerder moment intreedt.

Aldus Derksen.
Bij mij roept deze stelling vragen op. Hoe weet Derksen dit allemaal? Heeft hij ooit
systeemruis waargenomen? Wat zijn daarvan de kenmerken? Hoe weet hij
systeemruis te onderscheiden van stiltes die binnen een telefoongesprek kunnen
vallen als de gespreksdeelnemers langer dan 500 milliseconden hun mond houden?
‘Systeemruis’ (system noise) betreft een term waarover niet veel informatie is
ontsloten in publiek toegankelijke bronnen. ‘Systeemruis’ als zodanig bestaat, maar
betreft een weinig beschreven fenomeen.163 Wat het precies betekent en vooral

163

Zie bijvoorbeeld:
A.B. Carlson & P.B. Crilly, Communication Systems. An Introduction to Signals and Noise in Electrical
Communication, New York: McGraw Hill 2010, met een appendix over ‘system noise calculations’;
W.C. van Etten, Introduction to Random Signals and Noise, Chichester: John Wiley & Sons 2005, p. 137
e.v.;
E. Wright & D. Reynders, Practical Telecommunications and Wireless Communications, Oxford:
Newnes 2004, waarin alleen zoiets als ‘system noise temperature’ wordt besproken, en dat geldt ook
voor:
R.L. Freeman, Fundamentals of Telecommunications, Hoboken: John Wiley & Sons 2005, p. 437.

1026
Onderdeel 11. Audiofenomenen III

Conclusie inzake 11-02065 H

wat daarvan de specifieke kenmerken zijn wordt in de door mij nageslagen
literatuur niet toegelicht. In het uitgebreide verwijzingslemma ‘Noise (signal
processing)’ van de Engelse Wikipedia komt de term ‘system noise’ niet voor, en
datzelfde geldt voor het Wikipedia-lemma ‘Noise (electronics)’.
Van den Heuvel bespreekt het fenomeen ‘systeemruis’ niet onder die noemer in
zijn uitgebreide achtergrondrapportage, al is over de meer generieke term ‘ruis’ in
Van den Heuvel’s achtergrondrapportage wel meer informatie te vinden.164

Van de Ven gebruikt de term ‘systeemruis’ zonder enige toelichting in zijn reactie
d.d. 8 oktober 2015 op het rapport van Van den Heuvel en in een e-mail van 30 april
2015 aan de raadsvrouw (wederom zonder enige toelichting). Kortom,
onderbouwing wordt hier node gemist. Dit komt mij voor als een fundamentele
fout in Derksen’s analyse.165

164

Van den Heuvel, achtergrondrapport, hoofdstuk 3, p. 27:
“Hoewel analoge signalen een goede afbeelding zijn van het oorspronkelijke signaal kent het transport
en de opslag van het signaal problemen. Het signaal is gevoelig voor stoorsignalen bij transport en
meestal moet het signaal onderweg worden versterkt of omgezet. Elke elektronische schakeling voegt
ruis toe aan het signaal en bij elke versterking of omzetting wordt de signaal-ruis verhouding slechter.
Bijkomend probleem is dat in de kabel demping optreedt die niet voor elke frequentie gelijk is.
Daardoor vervormt het signaal tijdens het transport.
Bij geluidsopnames zijn storingen bijna onvermijdelijk. Denk hierbij aan ruis, veroorzaakt door
weerstanden en het versterken van het signaal, kraakjes veroorzaakt door een slechte verbinding,
hoogfrequente instraling van radiozenders of een mobiel telefoontoestel, en brom door het oppikken
van de lichtnetfrequentie.”
Van den Heuvel, achtergrondrapport, hoofdstuk 3, p. 28 en het blauwe vlak:
“Stoorsignalen treden niet alleen op bij geluidsopnames maar zeker ook bij telefonieverbindingen. Bij
telefonie is naast een ruisende of een krakende lijn overspraak een vaker voorkomende foutbron. Bij
overspraak hoor je een ander gesprek door het eigenlijk gesprek heen; dit ontstaat als een
telefoonaansluiting niet goed (niet-symmetrisch) is aangesloten.”
Van den Heuvel, achtergrondrapport, hoofdstuk 7, p. 5:
“Een mobiele telefoon heeft naast een microfoon, tevens een AGC-regeling en een muting circuit. Deze
twee schakelingen regelen het microfoonsignaal bij tot een stabiel niveau. Als alleen ruis of stilte wordt
gedetecteerd, wordt de microfoon ge-‘mute’. Anders zou het omgevingslawaai heel erg worden
versterkt en dat draagt niet bij aan het gebruikerscomfort van het GSM-systeem.”
165 Aangezien ruis een fenomeen is dat in elektronische systemen ‘at random’ optreedt, en
schakelbare systeemruis dus (naar analogie van woorden van Derksen) ‘semantische onzin’ is, heb ik
me nog afgevraagd of Derksen en Van de Ven met ‘systeemruis’ niet iets anders, namelijk ‘comfort
noise’ bedoelen. Wikipedia geeft over ‘comfort noise’ onder meer de volgende informatie:
“Comfort noise (or comfort tone) is synthetic background noise used in radio and wireless
communications to fill the artificial silence in a transmission resulting from voice activity detection or
from the audio clarity of modern digital lines. (…). The result of receiving total silence, especially for a
prolonged period, has a number of unwanted effects on the listener, including the following: the
listener may believe that the transmission has been lost, and therefore hang up prematurely; the
speech may sound "choppy" (see noise gate) and difficult to understand; the sudden change in sound
level can be jarring to the listener.
To counteract these effects, comfort noise is added, usually on the receiving end in wireless or VoIP
systems, to fill in the silent portions of transmissions with artificial noise. The noise generated is at a
low but audible volume level, and can vary based on the average volume level of received signals to
minimize jarring transitions.”
Van den Heuvel, achtergrondrapport, hoofdstuk 3, p. 31, over ‘comfort noise’:
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Ik vervolg met Derksen:
“Vanuit het manipulatie-scenario is zo’n signaalloze periode binnen 0,5
seconden wel te verklaren: het is het resultaat van een las en daarmee van
manipulatie. Er is daarbij nog wel een nadere eis te stellen. Broeders heeft
aangegeven dat ‘binnen [een] plakmoment geen echt signaal waarneembaar
is, echter wel eventueel, systeemruis’.”
Thans beroept Derksen zich op een deskundige: Broeders. Dat is opmerkelijk. Ik heb
het artikel van Broeders gelezen.166 Daarin komt het woord ‘systeemruis’ echter
niet voor, en daarin is zelfs geen passage te lezen die gelijkenis vertoont met de
uitspraak die Derksen aan Broeders toeschrijft.
In een voetnoot geeft Derksen nadere toelichting. Ik citeer de voetnoot van
Derksen (onderstreping mijnerzijds):
“Brief Van de Ven aan Adèle van der Plas donderdag 30 april 2015 13:03: Een
knip- en plakmoment kenmerkt zich, zie artikel van Broeder in Modus, door
een duur tussen 20 en 200msec, binnen deze periode is er geen echt signaal
waarneembaar, echter wel eventueel, systeemruis’. Vergelijk: Broeders,
A.P.A., Authenticiteits- en integriteitsonderzoek van bandopnamen: Het
Forensisch Onderzoek van Audio-opnamen (V), Modus, 2 (1), 44-47 (1993).”
Ik vraag me af of Derksen het artikel van Broeders heeft gelezen, want Broeders
schreef niet dat “een knip- en plakmoment zich kenmerkt door een duur tussen 20
en 200msec”. Broeders schreef in werkelijkheid (onderstreping mijnerzijds):
“Wat echter altijd te zien zal zijn, is het ontbreken van enig signaal op het
bandgedeelte dat zich op dit moment tussen de opnamekop en de wiskop
bevindt (B in figuur 1). Het oude signaal is daarop niet meer te vinden omdat
“Bij digitale telefoonverbindingen kan de kwaliteit zo goed zijn dat er geen ruis te horen is. Gebruikers
vinden dat vervelend omdat het lijkt alsof de verbinding dood is. Digitale telecomsystemen kennen
daarom een functie stiltedetectie (silence detection). Zodra een stilte wordt gedetecteerd wordt
bewust ruis toegevoegd. Deze ruis wordt “comfort noise” genoemd. Bij een mobiele telefoon is de
microfoon verbonden met een regelcircuit dat het signaal terug regelt, als alleen achtergrond geluid
wordt gedetecteerd, dan wordt dit niet doorgegeven en wordt als alternatief een zwakke uniforme
ruis ingekoppeld.”
Over ‘comfort noise’ is op internet betrekkelijk veel informatie ontsloten, maar de drempelwaarde
van 0,5 seconde ben ik niet tegengekomen.
Zie bijvoorbeeld: http://searchtelecom.techtarget.com/definition/comfort-noise-generator-CNG.
Overigens rijzen ook ingeval door Derksen met ‘systeemruis’ in werkelijkheid ‘comfort noise’ wordt
bedoeld verscheidene vragen waarop Derksen geen antwoord geeft: hoe herkent Derksen ‘comfort
noise’? Waarop is de periode van 500 ms gebaseerd? Welke verandering treedt dan in na 500
milliseconden? etc.
166 A.P.A. Broeders, ‘Authenticiteits- en integriteitsonderzoek van bandopnamen. Het Forensisch
Onderzoek van Audio-opnamen (V)’, Modus 1993 (1), p. 44-47.

1028
Onderdeel 11. Audiofenomenen III

Conclusie inzake 11-02065 H

dat immers net is gewist door de wiskop. Het nieuwe signaal staat er evenmin
op omdat de band net is gestopt voordat dit gedeelte de opnamekop bereikte.
Afhankelijk van de gebruikte machine en bandsnelheid bedraagt de duur van
deze passage zo’n 200 tot 600 milliseconden, de tijd die de band nodig heeft
om van (wis)kop tot (opname)kop te reizen. (…).”
Kortom, niet alleen citeert Derksen onjuist (de “200 tot 600 milliseconden” van
Broeders worden door Derksen verbasterd tot “tussen 20 en 200msec”), de
redenering van Derksen draagt bovendien de trekken van een denkfout die (in de
statistiek) ‘transposing the conditional’ wordt genoemd. De essentie hiervan heb ik
in paragraaf 3.1 als notie 1 trachten te verhelderen. Broeders deelt mee: ‘als A dan
B’. Derksen lijkt dit te verstaan als: ‘als B dan A’, waarmee Derksen alternatieve
verklaringen voor B negeert. Immers, Broeders schrijft in zijn artikel dat deze
methode van manipulatie (namelijk ‘over-recording’) ‘het ontbreken van enig
signaal voor de duur van (…)’ tot gevolg heeft, terwijl Derksen aan Broeders ten
onrechte de uitspraak toedicht dat ‘het ontbreken van signaal voor de duur van (…)’
veroorzaakt wordt door (althans “een kenmerk is van”) deze vorm van
manipulatie.167

Van belang is nog het volgende. De verwijzing naar Broeders’ artikel beklemtoont
eens te meer Derksen’s veronderstelling dat de manipulatie in de Baybaşin-zaak op
klassieke wijze is uitgevoerd, namelijk (1) met ‘knippen en lassen’ van magnetische
tapes, dan wel (2) met ‘wissen en opnemen’ (‘over-recording’) van geluidsmateriaal
op magnetische tapes.168 Ik heb er in paragraaf 5.1 van deze conclusie reeds op
gewezen dat het zeer onwaarschijnlijk is dat de vermeende sectie van Turkse
topexperts op het gebied van vervalsing van geluidsmateriaal begin of halverwege

167

Ik vermoed dat Broeders zich hierin niet zal kunnen vinden. Het wetenschappelijke werk van
Broeders wordt immers gekenmerkt door een voortdurende waarschuwing voor denkfouten als deze.
Zie onder veel meer: A.P.A. Broeders, Op zoek naar de bron (diss. Leiden), Deventer: Kluwer 2003.
168 Het artikel van Broeders gaat namelijk uitdrukkelijk niet over digitaal geluidsmateriaal, vastgelegd
op een drager die geëigend is voor digitale gegevens. Maar ook als de toegepaste methode van
vervalsen magnetische tapes heeft betroffen, is het artikel van Broeders alleen relevant als de
manipulatie plaatsvond door toepassing van de onder (2) genoemde methode, namelijk die van ‘overrecording’, d.w.z. het opnemen van een nieuw signaal ‘over een bestaande opname heen’, waarbij
een deel van de oorspronkelijke opname wordt vervangen door (een deel van) een andere opname.
Bij die methode ontstaan tevens de schakelklikken waarvan Broeders melding maakt (‘on en off replay
transients’ van de opnamekop en de wiskop). Die zijn in het betwiste geluidsmateriaal echter niet te
vinden.
Zie ook: D.J. Dean, The Relevance of Replay Transients in the Forensic Examination of Analogue
Magnetic Tape Recordings, St. Albans: Police Scientific Development Branch 1991, met verscheidene
afbeeldingen van ‘amplitude/time plots’, door mij golfvormgrafieken genoemd. Voor de goede orde:
de door Den beschreven transients kwam ik in het geluidsmateriaal niet tegen.
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de jaren negentig primitief (analoog) hebben moeten ‘editen’.169 Derksen’s
veronderstelling is bovendien in strijd met de mededelingen van de door hem
omarmde anonieme informant X2, die nou juist melding maakte van ‘editen’ van
geluidsbestanden met behulp van de “computer”. Het is daardoor a priori
onwaarschijnlijk170 dat de ‘systeemruis’ in het geluidsmateriaal van het door
Derksen geanalyseerde tapgesprek daadwerkelijk het spoor van ‘over-recording’
betreft.171

Een toetsing van de systeemruis-stelling van Derksen

Hoewel Derksen het begrip ‘systeemruis’ niet definieert, noch verwijst naar
bronnen die dat wél doen, is de systeemruis-stelling van Derksen feitelijk van aard.
Met name onderdeel (a) daarvan is vatbaar voor falsificatie. Ik ben dus in onbetwist
geluidsmateriaal van tapgesprekken op zoek gegaan naar stille episodes met een
langere duur dan 500 milliseconden. Indien onderdeel (a) van de systeemruisstelling van Derksen juist is, zal na verloop van de 500 milliseconden aan stilte een
verandering optreden. Ik weet niet welke, want anders dan Derksen kan ik
systeemruis als zodanig niet herkennen, maar iedere verandering kan als een
bevestiging, althans als ‘corroboration’ van de systeemruis-stelling van Derksen
worden aangemerkt, terwijl het ontbreken van verandering de systeemruis-stelling
van Derksen weerlegt.

Er is mooi geluidsmateriaal dat voor toetsing van de systeemruis-stelling in
aanmerking komt: de ‘tante Cor’-melding in referentiemateriaal. Die ‘tante Cor’melding werd niet gegenereerd in de tapkamer, maar door PTT Telecom, en zij werd
over een (vaste) telefoonverbinding de analoge tapkamer ingestuurd. De

169 Zie voor onderbouwing paragraaf 5.1. Voor de goede orde: ook geluidsmateriaal dat oorspronkelijk

op magnetische tape is geregistreerd, laat zich na digitalisering ervan veel eenvoudiger digitaal
‘editen’ dan langs de hier bedoelde klassieke (analoge) weg van ‘knippen en lassen’, dan wel van ‘overrecording’. Digitale methoden laten ook minder gemakkelijk sporen na.
170 Zie over ‘a priori waarschijnlijkheden’ en ‘voorkansen’: notie 5 in paragraaf 3.1 van deze conclusie.
171 Ik heb me bovendien nog afgevraagd of Broeders en Derksen wel over hetzelfde spreken. Broeders
rept van ‘signaalloze passages’, dat wil zeggen: fragmenten zonder ook maar enig signaal (en vrijwel
ook geen ruis), terwijl volgens Derksen in die passages wél ‘systeemruis’ zichtbaar zou zijn. Hoewel
Derksen voor de hand liggende vragen daarover onbesproken laat, kan ik niet uitsluiten dat Derksen
bedoelt te zeggen dat een signaalloze passage die vervolgens over de telefoontap wordt afgespeeld
in elk geval ‘systeemruis’ of iets dergelijks laat horen c.q. zien. Overigens blijkt uit niets dat Derksen
hiernaar enig onderzoek heeft verricht.
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systeemruis-stelling van Derksen, onderdeel (a), is dus ook op dit geluidsmateriaal
van toepassing.
Als er al zou worden gemanipuleerd met de ‘tante Cor’-melding, zal een bestaande
melding aan een vervalst tapgesprek zijn toegevoegd. Het ligt niet in de lijn der
verwachting dat binnen een bestaande cyclus van een ‘tante Cor’-melding is
geknipt, en zeker niet als het referentiemateriaal betreft.

Ik heb gekeken naar het geluidsmateriaal van ‘gesprek 6’, een tapgesprek met
Brian, van 12 november 1997, eindigend om 15.24 uur.172 In de ‘tante Cor’-melding
aan het eind daarvan bevindt zich een stille episode van ruim twee seconden,
waarin niets anders dan gewone, ‘witte’ ruis waarneembaar is. Die ruis neemt in
amplitude geleidelijk toe als gevolg van de AGC-regeling. Meer niet. Geen
verandering die als het invallen van systeemruis moet worden beschouwd.

Men kan tevens in zowel analoog als digitaal geluidsmateriaal op zoek gaan naar
episodes waarin de gesprekspartners een stilte laten vallen van meer dan een
seconde. Vele van die episodes zijn moeiteloos te vinden. Telkens zie ik geen
bijzonderheden optreden, en dus ook niet specifiek na verloop van 500
milliseconden stilte.

Ik concludeer dat de systeemruis-stelling van Derksen niet alleen onderbouwing
ontbeert en gebaseerd is op een onjuiste weergave van vakliteratuur, maar tevens
dat die stelling is weerlegd. De mededelingen van Derksen missen dus feitelijke
grondslag.173

Het vervolg

Ik vervolg de weg die Derksen is opgeslagen. Thans beroept hij zich op onderzoek
van Van de Ven:
“Van de Ven heeft op 23 april 2015 op verzoek van Adèle van der Plas een
aantal locaties qua signaalsterkte gemeten. Deze locaties leken via de Sonic
172

Dit tapgesprek is zowel in het tCEAS-onderzoek als in het herzieningsonderzoek (lijst II), als
referentiemateriaal aangemerkt.
173 Deze weerlegging gaat ook op indien Derksen in plaats van ‘systeemruis’ ‘comfort noise’ zou
hebben bedoeld.
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Visualizer heel weinig signaal te bevatten. Later heeft Van de Ven de
signaalsterke van nog enige andere locaties gemeten. Daarvan heeft hij in
een brief van 30 april 2015 aan Adèle van der Plas verslag gedaan. In die
metingen vond hij tien plaatsen zonder signaal, met alleen systeemruis, die
binnen 0,5 seconden na de laatste stem/geluid valt. Van de Ven heeft alleen
naar de locaties gekeken die hem voorgelegd zijn.
Gezien vanuit het hof-scenario zijn er (minimaal) negen plekken in A-6-101
met alleen systeemruis: voor een gesprek van nog geen 3½ minuut is dat
hoogst onwaarschijnlijk. Vanuit het manipulatie-scenario zijn zulke plekken
te voorzien als tekenen van invoeging en lassen.
Dit levert een likelihood verhouding tussen het manipulatie-scenario en het
hof-scenario die zeer gunstig is voor het manipulatie-scenario.
[Schema niet overgenomen, D.A.]”
Van de Ven vond naar zeggen van Derksen in het geluidsmateriaal van tapgesprek
A-6-101 tien locaties waarop de systeemruis op een eerder moment inviel dan na
verloop van 500 milliseconden na aanvang van een stille episode (een “signaalloze
periode”). Van de Ven acht dit voortijdige intreden van systeemruis, zo moet ik
hem

begrijpen,

niet

passen

binnen

het

reguliere

verloop

van

het

telecommunicatiesysteem.

Ik houd het in de eerste plaats voor mogelijk dat Van de Ven het geleidelijke
toenemen van het ruisniveau in relatief langere episodes van stilte aanziet voor het
invallen van ‘systeemruis’. In dat geval miskent hij de werking van de AGC-regeling.
Dat is in elk geval consequent van hem, omdat Van de Ven (zo bleek in paragraaf
10.3) ten onrechte meent dat de werking van AGC uitsluitend zichtbaar kan worden
bij aanvang van de communicatie.
In de tweede plaats is de relevantie van de bevindingen van Van de Ven in essentie
gestoeld op onderdeel (b) van de systeemruis-stelling van Derksen. Onderdeel (b)
van de systeemruis-stelling gaat echter uitsluitend op als onderdeel (a) van de
systeemruis-stelling opgaat, en dat is nou juist niet het geval.
De mededeling van Van de Ven dat hij “tien plaatsen zonder signaal, met alleen
systeemruis, die binnen 0,5 seconden na de laatste stem/geluid valt” heeft
aangetroffen, berust dus op onjuiste uitgangspunten. Net zo min als Derksen heeft
Van de Ven duidelijk gemaakt wat ‘systeemruis’ inhoudt en hoe deze ruis als
zodanig is te herkennen. Het blijft onduidelijk waarom de door Van de Ven
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bedoelde stille fragmenten met een duur van langer dan 500 milliseconden niet
eenvoudigweg kunnen worden verstaan als episodes waarin de gesprekspartners
hun mond houden en er weinig tot geen achtergrondgeluiden te horen zijn: stille
episodes dus, waarvan vele telefoongesprekken zo nu en dan zullen getuigen.

Ik kom op dit onderwerp terug bij de bespreking van de argumenten 3 en 4 van
Derksen.

Verdwijnende en verschijnende kinderstemmen, en vervormd stemgeluid

Beschrijving

Thans bespreek ik een belangrijk ankerpunt in de argumentatie van Derksen:

“(II) Precieze locaties van verschijnen en verdwijnen van kinderstemmen
De kinderstemmen op de achtergrond in A-6-101 leveren een
waarschijnlijkheidstoets, en wel als volgt. Tijdens het gesprek A-6-10 horen
we Baybaşins kinderen en horen we Baybaşin tegen zijn kinderen spreken (in
het Koerdisch). Het is hoogst onwaarschijnlijk dat een manipulant naast zijn
opgedragen werk ook nog eens kinderstemmen als achtergrond op een
gemanipuleerde tap zet. Zijn taak is Baybaşin zwart maken. Wat hij doet, is
een bewering of een dialoog toevoegen, of informatie wissen. Dat heeft als
consequentie dat, als je kinderstemmen op de achtergrond hoort, er op dat
moment hoogstwaarschijnlijk niet gemanipuleerd is.
In de gesprekken A-6-100 en A-6-101 draait het om het telefoonnummer van
heroïneverkoper Korkut dat de koerier Priescu moet hebben om contact met
Korkut te kunnen opnemen. Dat is het voor Baybaşin belastende gegeven van
het gesprek. Indien er gemanipuleerd is, dan is de kans groot dat dat
telefoonnummer manipulatief zal zijn toegevoegd. Dit leidt tot de volgende
risicovolle voorspelling: er zullen geen kinderstemmen klinken wanneer die
telefoonnummers worden uitgewisseld. Deze voorspelling wordt op
spectaculaire wijze bevestigd.
De kinderstemmen zijn van het begin, 14.088, tot 1:06.98 (ongeveer 53
seconden) vijf keer te horen. Daarna begint een stuk van 8,2 seconden met
losse woordflarden. Vervolgens vraagt Baybaşin aan Josh of hij het
telefoonnummer kan opschrijven, en daarna wordt het telefoon nummer
twee keer in zijn geheel opgenoemd. Meteen na het laatst opgenoemde cijfer
‘nine’ [1:37.194 — 1:37.543] horen we de kinderen weer schreeuwen
[1:37.863 — 1:38.088]. Dit is dus heel precies: vóór het oplezen van de cijfers
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zijn er 53 seconden met regelmatig geschreeuw (5x), tijdens het voorlezen [31
seconden waarvan 8,2 sec met losse woordflarden] geen kindergeschreeuw,
en meteen na het voorlezen van het laatste cijfer is er opnieuw
kindergeschreeuw. In de volgende 20 seconden komen de kinderstemmen
nog drie keer terug. Het telefoonnummer wordt vervolgens nog twee keer
voorgelezen. Ook tijdens dat voorlezen zijn er geen kinderstemmen. Daarna
keren de kinderstemmen niet terug.
Uitgaande van het manipulatie-scenario waarin de telefoonnummer-episode
een toevoegsel is, is het hoogstwaarschijnlijk dat er geen kinderstemmen in
de telefoonnummer-episode zullen voorkomen: bij het creëren van zo’n
toevoeging is niet te verwachten dat op iets anders gelet wordt dan de inhoud
van de sprekers. Een manipulant heeft daar ook geen tijd voor. Zijn opdracht
is simpel: zorg dat je iets aan het gesprek toevoegt of er iets uithaalt dat
Baybaşin belast.
Uitgaande van het OM- en hof-scenario is het echter juist niet te verwachten
dat er geen kinderstemmen in de telefoonnummer-episode van 30 seconden
zouden klinken. De kinderstemmen kunnen op elk moment starten en op elk
moment stoppen. Dat die kinderstemmen in een periode van 30 seconden,
tussen periodes van respectievelijk 53 en 20 seconden met samen 8 keer
kinderstemmen, totaal niet zouden klinken — als mede niet tijdens de
volgende twee keren dat het telefoonnummer wordt opgelezen — is
onwaarschijnlijk.
Er lijkt een tegenargument: Baybaşin heeft de kinderen gemaand om stil te
zijn. Dáárom zijn ze stil. Op het eerste gezicht lijkt dit een plausibel alternatief,
maar wanneer we naar de concrete inhoud van het gesprek kijken, zien we
dat dat niet zo is:
(1) Baybaşin spreekt inderdaad tegen zijn kinderen, maar hij geeft geen
opdracht om stil te zijn; hij vraagt om zijn telefoonboekje.
(2) Geeft Baybaşin misschien met zijn hand een teken dat ze stil moeten zijn?
Dat lijkt niet het geval. De kinderen beginnen namelijk ogenblikkelijk — na
0,2 seconden —na het laatste cijfer te spreken. Vanuit het scenario dat
Baybaşin met zijn hand een teken tot zwijgen had gegeven, moet hij — om
deze snelle inzet van de kinderstemmen te verklaren — zodra de tegenspreker
het nummer had herhaald, een teken tot toestemming hebben gegeven, en
de kinderen zouden daarop meteen (0,2 sec) moeten zijn gaan praten.
Sterker, Baybaşin zou het teken van toestemming al hebben moeten gegeven,
voordat hij zelf met Yah geantwoord had. De kinderen praten namelijk al door
dit instemmende Yah heen.
(3) Na dit instemmende Yah stelt Baybaşin nog een belangrijke vraag. Als hij
het van belang had gevonden dat de kinderen stil waren, had hij ze ook dan
nog waarschijnlijk gemaand stil te zijn.
(4) De kinderstemmen zijn zacht, ze schreeuwen niet luid; ze zijn echt op de
achtergrond. M.a.w. ze verstoren het gesprek sowieso niet; er is geen
noodzaak om de kinderen tot stilte te manen.
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Het is dus zeer onwaarschijnlijk dat Baybaşin de kinderen […]174 tot kalmte
heeft gemaand. Het stilzwijgen van kinderen tijdens de telefoonnummerepisode blijft aldus hoogst onwaarschijnlijk vanuit het hof-scenario.
De likelihood verhouding op basis van dit stilzwijgen gedurende de
telefoonnummer-episode en het onmiddellijk (0,2 sec) weer beginnen na die
periode is zeer gunstig voor het manipulatiescenario. Het is juist te
verwachten vanuit dat scenario, terwijl het vanuit het hof-scenario unlikely
is.
Het telefoonnummer wordt later in het gesprek nogmaals twee keer
voorgelezen. Ook dan is er tijdens het voorlezen geen kindergeschreeuw op
de achtergrond. Ofschoon er in die periode van het gesprek minder
kindergeschreeuw is, blijft ook de afwezigheid van kindergeschreeuw tijdens
het tweede voorlezen van het telefoonnummer minder waarschijnlijk vanuit
het hof-scenario dan vanuit het manipulatie-scenario.”
Ik spring nu door in de analyse van Derksen naar zijn argument 5. Ik citeer:
“(V) 8,261 seconden met losse woordfragmenten en hele lage decibellen
Na de laatste kinderstemmen vóór het opsommen van het telefoonnummer
[1:06.208 — 1:06.9841 begint op 1:07.014 een stuk van 8,261 seconden met
onder andere losse woordflarden, ruis, tikken, een vervormde stem, en
(waarschijnlijk) signaalloze plekken, tot Baybaşin weer herkenbaar spreekt:
Can you write please [vanaf 1:15.2 75]
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)

signaalloze plek [1:07.014—1.07.448]
Aha – een los tekstfragment, en onzin. De spreker is zeker niet Baybaşin, en moet dus Josh zijn,
maar deze Josh klinkt heel anders dan Josh van: I’m going to call him now [53.460 – 54.2892]:
Signaalloze plek [indicatie van Sonic Visualiser] [1:07.992 — 1:08.52]
Ruis/sjwoes [1:09.464-1:09.568 ]
Signaalloze plek [indicatie van Sonic Visualiser]
Awa — een los tekstfragment, en onzin. De spreker is zeker niet Baybaşin, en moet dus Josh
zijn, maar deze Josh klinkt heel anders dan Josh van: I’m going to call him now. Misschien is het
dezelfde spreker als de spreker van Aha, maar zelfs dat is niet evident. [1:09.996– 1:10.340]
Harde tik – [1:10.413 - 1:10.509]
Signaalloos stuk [indicatie van Sonic Visualiser, extreem lage dB, < – 32 dB]. [1:11.008 –
1:11.120]
Tjep, pease — een los tekstfragment, en onzin. Volstrekt vervormde stem, misschien Baybaşin
[1:11.313 – 1:11.832]
Signaalloos stuk [indicatie van Sonic Visualiser, extreem lage dB tussen – 30 dB en – 35 dB]
[1:12.152 — 1:12.473]
Awa — een los tekstfragment. De spreker is misschien dezelfde spreker als die van de
voorgaande Awa. Niet Josh of Baybaşin. [1:13.160-1:13.6324].
Serie tikken onder andere:
1:14.043 tik 408 - 414 Hz
1:14.593 tik 2292-2324 Hz
1:14.603 tik 2292-2324 Hz
1:14.719 tik 2292-2324 Hz

174

Voetnoot D.A. Ik heb het woordje “niet” verwijderd, dat Derksen hier vermoedelijk abusievelijk
heeft laten staan.
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En dan, vanaf 1:15.275, na 8,261 seconden begint het gesprek tussen
Baybaşin en Josh weer met Baybaşins vraag Can you write, please [vanaf
1:15.275].
In een natuurlijk gesprek vallen soms pauzes, ruim 8 seconden is niet meer
een natuurlijke pauze, zeker niet wanneer die ook nog eens vol zit met losse
tekstfragmenten, een sterk vervormde stem, een stem die noch van Baybaşin
noch van Josh is, een serie tikken, en plekken die zo maar alleen systeemruis
kunnen bevatten. Dit soort constellatie van 8,261 seconden ongeregeldheden
laat zich goed rijmen met de activiteiten van een slordige manipulant. Vanuit
het hof-scenario is deze constellatie volstrekt onwaarschijnlijk. Wederom is
de bijbehorende likelihood verhouding gunstig voor het manipulatiescenario. Of beter: de verhouding is heel gunstig extreem omdat deze periode
met zulke ongeregeldheden schier onmogelijk is binnen integer natuurlijk
gesprek.
Een Popperiaan zou hier simpelweg besluiten: deze constellatie weerlegt het
idee dat het hier om een natuurlijk gesprek gaat.”
Aldus Derksen.

Bespreking van de kinderstemmen en de vervorming van stemgeluid

Voorgaande argumenten van Derksen laten zich als volgt samenvatten:
(1).

Coïncidentie: er zijn geen kinderstemmen hoorbaar gedurende de drie
opsommingen van een telefoonnummer, en precies na afloop van de eerste
opsomming komen de kinderstemmen weer terug.

(2).

Kort voor de eerste opsomming van het telefoonnummer (door Baybaşin)
bevindt zich een fragment voor de duur van ruim acht seconden waarin
vreemde geluiden te horen zijn, namelijk vervormd stemgeluid en losse,
onzinnige tekstfragmenten.

Een en ander laat zich volgens Derksen alleen, althans veel beter verklaren onder
de hypothese van manipulatie. Het voorgaande falsificeert de hypothese van
authenticiteit, concludeert Derksen.

Wat valt er te horen? Baybaşin bevindt zich in aanwezigheid van (zijn) kinderen.
Hun stemmen zijn in het geluidsmateriaal hoorbaar tot 1:07 minuut. Daarna volgt
een periode van 30,5 seconden waarin die stemmen niet meer kunnen worden
waargenomen. De eerste ongeveer acht seconden van die periode van 30,5
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seconden bevat – naar het mij voorkomt: uitsluitend van de zijde van Baybaşin –
vervormingen van het stemgeluid van Baybaşin. Daarna volgt een fragment waarin
Baybaşin het telefoonnummer opsomt. Josh verifieert telkens de opgesomde
cijfers, zulks in blokjes van vier, drie en vier cijfers. Nog voordat Baybaşin de laatste
vier cijfers op zijn beurt bevestigt met een “jah” zijn de kinderstemmen weer
hoorbaar.
Wat hebben deze waarnemingen te betekenen?

Ik grijp terug op notie 4 uit paragraaf 3.1 van deze conclusie. Voor een serieuze
toetsing van waarnemingen zijn ten minste twee hypothesen nodig, in dit geval:
(1) de hypothese van manipulatie, en (2) de hypothese van authenticiteit.175
Waarnemingen wijzen uitsluitend in de richting van de hypothese van manipulatie
indien zij alleen of in elk geval beter kunnen worden verklaard door manipulatie
dan onder de hypothese dat het geluidsmateriaal authentiek en integer is.
In dit geval heeft Derksen ter toetsing van de hypothese van authenticiteit
uitsluitend een scenario in aanmerking genomen (en vervolgens verworpen) waarin
Baybaşin zijn jonge kinderen als het ware dirigeert om stil te zijn. Voor de
vervormde stemgeluiden en onzinnige tekstfragmenten ziet Derksen manipulatie
als enige verklaring. Dat lijkt mij een betrekkelijk magere grondslag voor de
vermeende falsificatie en in elk geval niet getuigen van verbeeldingsvermogen.

Niettemin is er voor de toedracht van dit tapgesprek een eenvoudig en plausibel
scenario denkbaar dat strookt met de hypothese van authenticiteit en dat een
goede verklaring kan geven voor (1) de afwezigheid van kinderstemmen gedurende
een geluidsfragment van ongeveer 30 seconden, met inbegrip van de opsomming
van het telefoonnummer door Baybaşin, en (2) de vervormingen van stemgeluid
gedurende een gedeelte van dat geluidsfragment, zulks voor de duur van ongeveer
acht seconden. Dat scenario luidt:

Baybaşin wordt gebeld en hij bevindt zich bij aanvang van het telefoongesprek in
aanwezigheid van (zijn) jonge, spelende kinderen. Hun stemmen zijn op de
achtergrond hoorbaar. Zijn gesprekspartner (Josh) informeert naar een

175

Zie daarvoor paragraaf 3.2.
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telefoonnummer dat Baybaşin op een notitie (of in een boekje)176 heeft staan. Die
notitie heeft Baybaşin niet bij zich, maar ergens anders in de woning liggen.
Baybaşin verlaat de ruimte waar de kinderen spelen en hij loopt met zijn gsmtoestel in de hand een stille kamer in, alwaar hij op zoek gaat naar die notitie.
Daarbij bedekt de huid van zijn vingers of die van zijn wang de microfoon van het
gsm-toestel gedurende ongeveer acht seconden; contactgeluiden zijn daarom
hoorbaar. Gedurende die tijdspanne van ongeveer acht seconden zegt Baybaşin
wel iets, maar zijn stem wordt vervormd vanwege het bedekken van de microfoon.
Zijn gesprekspartner (Josh) daarentegen is gedurende die acht seconden gewoon
onvervormd hoorbaar over de tap en hij maakt enkele geluiden die veel weg
hebben van “Hello?” (2x) omdat hij niet weet wat Baybaşin doet.
Zodra Baybaşin de notitie heeft gevonden en vervolgens de cijfers van het
telefoonnummer begint op te sommen is de microfoon van zijn gsm-toestel weer
onbedekt en klinkt zijn stem onvervormd. Baybaşin bevindt zich dan nog in die
andere, stille kamer, waar de notitie lag en waar de kinderstemmen niet worden
geregistreerd. Als hij met het opsommen van het telefoonnummer klaar is, loopt
Baybaşin weer terug naar waar de kinderen hoorbaar zijn. Op dat moment herhaalt
Josh de laatste vier cijfers van het opgegeven telefoonnummer. Baybaşin stapt nog
voordat hij die vier cijfers bevestigt met “jah” de ruimte in waar de kinderstemmen
hoorbaar zijn.

Dit (plausibele) scenario voorspelt de waarnemingen goed. Daarmee komt de door
Derksen gepresenteerde ‘popperiaanse’ falsificatie te vervallen.

Derksen maakt bovendien melding van “extreem lage decibels”. Hij legt echter niet
uit op grond waarvan moet worden aangenomen dat die waarneming wijst in de
richting van manipulatie en waarom die niet kan worden verklaard als simpelweg
een stille episode in het gesprek. Het kan toch niet zo zijn dat alles wat Derksen als
eigenaardig ervaart bewijs voor manipulatie oplevert? Bedenk bovendien dat in de
door Derksen bedoelde periode van acht seconden van de zijde van Baybaşin –

176

Die notitie c.q. dat boekje is geen creatie van mij. Op 2:19.5 minuut spreekt Baybaşin in
overeenstemming hiermee hoorbaar over “my note”, alvorens hij het telefoonnummer checkt
waarvan de cijfers dit keer door Josh worden opgesomd. Volgens het tapverbaal vraagt Baybaşin in
het begin van het telefoongesprek meermalen in het Koerdisch aan een persoon die bij hem fysiek in
de buurt is (tevergeefs?) om een (bruin) schrift/boekje.
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mede door het bedekken van de microfoon van het gsm-toestel – vrijwel geen
geluid wordt geregistreerd ingeval Baybaşin op dat moment niks zegt.

Terug naar de signaalloze plekken

Beschrijving

Ik ga weer terug naar waar ik met Derksen was geëindigd voordat ik zijn argument
nummer 5 oppakte. Derksen:

“(III) Locatie van signaalloze plekken: de plek na de laatste kinderstemmen
voor het voorlezen van de cijfers en de plek tussen het laatste cijfer en de
nieuwe kinderstemmen.
Volgens het hof-scenario is gesprek A-6-101 een regulier gesprek dat volgens
de standaarden van het telecommunicatie-systeem verlopen is. Binnen dat
systeem zijn er geen periodes met alleen systeemruis binnen 0,5 seconde
nadat de laatste stem/het laatste geluid klinkt. Gezien vanuit het hofscenario is een periode met alleen systeemruis binnen die 0,5 seconde
derhalve hoogst onwaarschijnlijk, zo niet onmogelijk.
Vanuit het manipulatie-scenario liggen de zaken anders. Een ding dat er bij
het manipuleren mis kan gaan, is het creëren van signaalloze plekken. Het
hoeft niet mis te gaan. De manipulanten kunnen bij een cut
(toevoeging/verwijdering) kunstmatig de signalen aan beide kanten van het
snijvlak met elkaar laten opvullen. Als er echter wel signaalloze plekken
binnen de bekende 0,5 seconden zijn, dan zijn die plekken vanuit het
manipulatie-scenario te verwachten bij de ingelaste, belastende stukken. Die
belastende plekken komen, gezien vanuit het manipulatiescenario, het eerst
in aanmerking […] als plek zonder signaal.
Een locatie waar je vanuit het manipulatie-scenario in gesprek A-6-101 een
signaalloze plek zou verwachten, is die tussen de laatste kinderstemmen vóór
de aanvang van de telefoonnummer episode en die aanvang zelf, en na het
einde van het opnoemen van het telefoonnummer en vóór het begin van de
kinderstemmen daarna. Laat nou het precieze apparaat van Van der Ven op
deze twee locaties tussen de opnoem-periode en de kinderstemmen
signaalloze plekken aantreffen.
[schema niet overgenomen]
In woorden: de laatste keer kinderstemmen wordt gevolgd door een
signaalloze periode (zelfs twee) voordat de telefoonnummer-periode inclusief
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de periode met losse woordfragmenten begint en na het einde van de
telefoonnummer-periode is er weer een signaalloze periode vóór de
terugkeer van de kinderstemmen.
Vanuit het manipulatie[scenario] is te verwachten dat precies op deze
plekken een signaalloze plek is, vanuit het hof-scenario is er geen enkele
reden om een signaalloze plek te verwachten en al helemaal niet op die
specifieke plek, die voor het hof-scenario niets bijzonders is. De signaalloze
plekken op deze locaties verschaffen dus een zeer gunstige likelihood
verhouding ten gunste van het manipulatie-scenario en ten nadele van het
hof-scenario.
(IV) Locatie van signaalloze plekken: de aaneengeplakte opsomming van
het telefoonnummer
Er zijn nog enkele andere signaalloze plekken die Van de Ven heeft
gelokaliseerd. Tezamen geven ze een verrassend beeld van het opnoemen
van het telefoonnummer. Ik geef de plekken meteen in een tabel te midden
van de omliggende woorden
[schema niet overgenomen]
Het beeld van het opnoemen van het telefoonnummer dat zich aldus vormt,
is een beeld van achter elkaar en aan elkaar geplakte stukjes tekst. Dat beeld
is te verwachten vanuit het manipulatie-scenario. Het is totaal niet te
verwachten vanuit het hof-scenario. En weer is er een likelihood verhouding
die zeer gunstig is voor het manipulatie-scenario en zeer ongunstig voor het
hof-scenario.”
Bespreking

In de argumenten 3 en 4 keren de ‘signaalloze plekken’ weer terug. Ik betoogde
hierboven al dat er geen grondslag is voor de aanname dat die ‘signaalloze plekken’
iets anders zijn dan stille episodes gedurende een authentiek telefoongesprek,
namelijk episodes waarin beide gespreksdeelnemers een stilte laten vallen en
waarbij vrijwel geen achtergrondgeluiden aanwezig zijn. In het door mij hierboven
geschetste scenario bijvoorbeeld bevindt Baybaşin zich op het moment van de
‘signaalloze plekken’ in een relatief stille ruimte, waar de notitie ligt waarop het
telefoonnummer van de leverancier van de drugs staat genoteerd.
Noch Van de Ven, noch Derksen heeft een poging ondernomen om te expliciteren
op grond van welke kenmerken kan worden gedifferentieerd tussen stille episodes
als door mij bedoeld, en de ‘signaalloze plekken’ die door Van de Ven en Derksen
worden gehouden voor het resultaat van manipulatie.
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Thans specificeert Derksen die ‘signaalloze plekken’. Ik ben die plekken
langsgelopen. Bij Derksen rijst “een beeld van achter elkaar en aan elkaar geplakte
stukjes tekst.” Bij mij rijst dat beeld echter niet. De stille episodes vóór, tijdens en
na de opsomming komen op mij ‘natuurlijk’ over, evenals de intonatie in het
stemgeluid van Baybaşin en van zijn gesprekspartner.

De opsomming van de cijfers van het telefoonnummer wordt in dit telefoongesprek
nog tweemaal herhaald, namelijk vanaf 2:12 minuut en vanaf 2:26 minuut, beide
keren door Josh, zulks om bij Baybaşin te verifiëren of hij (Josh) het
telefoonnummer goed heeft genoteerd. Waarom zou een fraudeur überhaupt de
moeite nemen om het vervalste telefoonnummer nog tweemaal op te nemen in
het telefoongesprek? Hij moet in dat geval driemaal hetzelfde telefoonnummer
fabriceren, met ook driemaal het immense probleem om hierbij een natuurlijke
intonatie te bewerkstelligen.
Bovendien zou er bij die stand van zaken een verhoogde kans zijn op het aantreffen
van de door Derksen bedoelde ‘signaalloze plekken’ op exact dezelfde locaties als
bij de eerste opsomming van het telefoonnummer (door Baybaşin), want aldaar
moeten zich in de opsommingen van het telefoonnummer door Josh andermaal
‘lassen’ bevinden. Die kans heeft zich in elk geval niet verwezenlijkt. Waarom zou
een fraudeur de ene keer wel slordig zijn en de andere keer niet? Of kunnen we
met de hypothese van “slordige” manipulatie desgewenst alles verklaren?

Overige audiofenomenen van technische aard: tikken en oversturing

Als argument 7 maakt Derksen melding van veel en harde tikken in het
geluidsmateriaal van tapgesprek A-6-101. Voor de bespreking daarvan verwijs ik in
algemene zin naar paragraaf 11.7 hierboven. Het argument faalt om de daar
genoemde redenen.

Als argument 8 presenteert Derksen als aanwijzing voor manipulatie de extreme
vervormingen in het stemgeluid van Baybaşin waarvan het geluidsmateriaal van
tapgesprek A-6-101 op diverse momenten blijk geeft. Onduidelijk blijft op welke
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gronden moet worden aangenomen dat deze vervormingen aanwijzingen van
manipulatie opleveren. Waarom zou vervorming vaker vóórkomen ingeval er is
gemanipuleerd dan ingeval het tapgesprek authentiek is? Derksen miskent het
optreden van oversturing,177 waartoe het hoge, harde stemgeluid van Baybaşin
veelvuldig en in extreme mate aanleiding geeft. Dat is gewoon zichtbaar in een
golfvormgrafiek, ook in dat van het geluidsmateriaal van onverdachte
tapgesprekken.

Samenvatting en conclusie

Tapgesprek A-6-101 betreft een inkomend tapgesprek waarbij Baybaşin aan de
hem bellende Josh een telefoonnummer doorgeeft. Dit telefoongesprek is onder
de hypothese van authenticiteit belastend voor Baybaşin, omdat hieruit blijkt van
diens betrokkenheid bij een drugsdeal (de heroïnezaak).
In zijn analyse van dit tapgesprek wijst Derksen ter illustratie van zijn betoog op
audiofenomenen die door hem worden betiteld als ‘systeemruis’ en ‘signaalloze
plekken’. Nadere toelichting ontbreekt, terwijl Derksen’s verwijzing naar
vakliteratuur van Broeders ondeugdelijk is. Derksen geeft Broeders onjuist weer.
Ook Van de Ven maakt zonder enige toelichting gewag van ‘signaalloze plekken’ en
van ‘systeemruis’. Derksen heeft die termen voetstoots overgenomen van Van de
Ven. Van de Ven miskent op zijn beurt de werking van AGC;178 hij houdt
vermoedelijk de werking van AGC voor zoiets ongedefinieerds als het (voortijdig)
intreden van ‘systeemruis’.
Voor het – op specifieke locaties – verschijnen en weer verdwijnen van
kinderstemmen op de achtergrond van het tapgesprek, alsook voor tussentijds

177

Wikipedia, lemma ‘Oversturing’. Oversturing is “het verschijnsel waarbij een signaal als gevolg van
zijn 'te' hoge niveau vervormd wordt. Het vindt vaak plaats bij overdracht van een signaal, als het
niveau van het signaal de capaciteit van een of meer componenten (zoals een versterker) overschrijdt.
Het gevolg is dat de component die delen van het signaal die voor de component te hard zijn niet meer
lineair kan reproduceren. Dit leidt tot vervorming van de golfvorm, waarbij doorgaans meer
harmonischen ontstaan.”
Zie ook ‘Distortion’ in de Engelstalige Wikipedia.
Zie voorts: B. Katz, Mastering Audio. The Art and the Science, Waltham: Focal Press 2002, p. 139.
178 ‘Automatic Gain Control’, oftewel AGC, betreft een regelcircuit waarmee elektronische
geluidsapparatuur, zoals taperecorders, kan zijn uitgerust. AGC is bedoeld om de sterkte (de
amplitude) van het signaal automatisch te stabiliseren: zachte passages in de input worden in de
output versterkt, en harde passages in de input worden in de output gedempt. Zie hierover paragraaf
10.3 van deze conclusie.
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optredende vervorming van het stemgeluid van Baybaşin is een plausibel scenario
denkbaar, waarin die waarnemingen kunnen worden verklaard:
Baybaşin verwijdert zich van (zijn) spelende kinderen en begeeft zich naar een stille
ruimte, op zoek naar een notitie waarop hij het telefoonnummer heeft vastgelegd
waarnaar Josh bij hem informeert. Tijdens dit zoeken bedekt de huid van zijn hand
of van zijn wang de microfoon van Baybaşin’s gsm-toestel. Zijn stem klinkt op dat
moment vervormd. Zodra Baybaşin de cijfers van het het telefoonnummer opsomt
is zijn stem weer onvervormd hoorbaar. Na het opsommen van het nummer keert
Baybaşin terug bij zijn kinderen en zijn de kinderstemmen weer op de achtergrond
aanwezig.

Geen van de argumenten van technische aard die Derksen in zijn analyse van
tapgesprek A-6-101 aandraagt voor zijn conclusie dat dit tapgesprek is
gemanipuleerd, is steekhoudend.
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11.11. Het rapport Meijer: tijdfouten in het patroon van kostenpulsen

Inleiding

Als bijlage bij het vijfde aanvullend herzieningsverzoek d.d. 12 juni 2017 en ter
ondersteuning van de nova 94A en 94B heeft de raadsvrouw een omvangrijk
technisch rapport overgelegd.179 Het rapport is afkomstig van J.C. Meijer, een
elektronicatechnicus, die in zijn werkzame leven onder meer hoofd technische
dienst van Grundig Nederland (Amsterdam) is geweest, redacteur van een
vaktijdschrift en auteur van artikelen.180 Het rapport, in een versie van juni 2017, is
getiteld: “Gesprek A-4-31: Analyse van een verknipt bestand. Meer dan ernstige
vermoedens”. Ik noem dit rapport hierna: het rapport Meijer.

Het rapport gaat over de tijdfouten waarvan de tijdsduur van cycli van (vermeende)
kostenpulsen in het geluidsmateriaal van tapgesprek A-4-31 zouden getuigen, en
over de conclusies die daaraan volgens Meijer kunnen worden verbonden.

179

Novum 94A en novum 94B in het vijfde aanvullend herzieningsverzoek d.d. 12 juni 2016, p. 64-75,
bouwen voort op novum 94 in het derde aanvullend herzieningsverzoek d.d. 16 maart 2016, p. 44-45.
In het derde aanvullend herzieningsverzoek vroeg de raadsvrouw reeds aandacht voor het fenomeen
van de ‘dubbeltik’ in tapgesprek A-4-31, die zij aantrof “met een regelmaat van 3,595 seconden te
herhalen tot aan het einde van het gesprek. De interne tussenruimte van de dubbel-tik is 0,159 sec.”
In de toelichting op het gepresenteerde novum 94 voert de raadsvrouw aan:
“Het tapgesprek is van 1 december 1997 en volgens het dossier in Nederland afgeluisterd met de Kislev
2 digitale tapkamer van Comverse. (…). Uit deze wijze van opnemen is de waargenomen dubbel-tik
niet te verklaren. Een digitale opname sec kan een dergelijk artefact niet veroorzaken. Het gebruik van
de telefoon vormt evenmin een plausibele verklaring voor artefact. De tik moet derhalve afkomstig zijn
van een oorspronkelijke analoge gegevensdrager van het gesprek, welke dat ook geweest moge zijn.
Opvallend is in ieder geval dat noch de aanloop naar het gesprek waarin de Nederlandse beltoon is
verwerkt, noch de omringende gesprekken op optical disk 220 een vergelijkbare doorlopende dubbeltik laten horen. Het moet hier om een tussengevoegd gesprek van onbekende oorsprong gaan.”
Dit verder niet gestaafde betoog van de raadsvrouw strookt niet met de conclusies in het rapport van
Meijer. Volgens Meijer immers is de dubbeltik niet afkomstig van een analoge gegevensdrager, maar
van een telefooncentrale; het betreft volgens hem een reguliere tariefpuls. Als Meijer gelijk heeft gaat
het argument van novum 94 onderuit. De enkele aanwezigheid van de dubbeltikken toont in dat geval
géén manipulatie aan, zoals de raadsvrouw zelf ook erkent (zie vijfde aanvulling p. 68).
In de tijdfouten waarvan de intervallen van de tariefpulsen volgens Meijer getuigen ziet hij echter wel
een teken van het gebruik van een analoge gegevensdrager (te weten een tape). Daarover gaan
novum 94A en novum 94B.
180 Zie het cv van J.C. Meijer, gevoegd als bijlage 129 bij het vijfde aanvullend herzieningsverzoek
d.d. 12 juni 2017.
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De ‘kostenpuls’ in tapgesprek A-4-31

De onbetwiste waarneming van dubbeltikken

Het geluidsmateriaal van tapgesprek A-4-31 is volgens de officiële lezing een
geluidsregistratie die afkomstig is van de digitale Kislev 2-tapkamer te Apeldoorn.
Het betreft volgens justitie een inkomend tapgesprek, gevoerd op 1 december 1997
om 19.30 uur, en onderschept op tap-lijn X-3. Het tegennummer is onbekend. De
(vertolkte) inhoud van het telefoongesprek maakt waarschijnlijk dat de beller
(Saritas) zich op dat moment in Turkije bevond, maar dat is niet zeker. Aan het
tapverbaal kan niet worden ontleend of de beller daarbij gebruik maakte van een
mobiele telefoon of van een vaste telefoonlijn.

In het geluidsmateriaal van tapgesprek A-4-31 zijn met grote regelmaat twee
opeenvolgende tikken zichtbaar en hoorbaar. Het betreft telkens twee tikken met
een duur van elk ongeveer elf milliseconden die onderling (van piek tot piek) op een
afstand liggen van ongeveer 165 milliseconden. Ik noem de twee bedoelde tikken
hierna gezamenlijk één ‘dubbeltik’. De dubbeltikken liggen steeds vrijwel exact
3600 milliseconden (3,6 seconden) van elkaar verwijderd.

De waarnemingen van Meijer

Meijer heeft de tijdsafstanden van alle 110 dubbeltikken in dit geluidsmateriaal ten
opzichte van de voorgaande dubbeltik, én ten opzichte van de allereerste dubbeltik
(de “nulreferentie”) aan nauwgezette metingen onderworpen. Zijn meetresultaten
laten zien dat niet alle dubbeltikken ten opzichte van de belendende dubbeltikken
op een interval van exact 3600 milliseconden zijn gelegen. De afwijking van de door
hem veronderstelde standaardwaarde van 3600 milliseconden noemt Meijer ‘een
tijdfout’.
In een grafiek, door Meijer een ‘tijdfoutprofiel’ genoemd, heeft Meijer de
cumulatieve tijdfout in milliseconden (op de verticale as) afgezet tegen de
opnametijd, uitgedrukt in eenheden van 3600 milliseconden per stuk (op de
horizontale as).
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Deze grafiek (figuur 8b) laat van links naar rechts een doorgaans stijgende trapvorm
zien, met dertien treden.181 De diepte van treden (de aantrede) is telkens redelijk
gelijk, namelijk de tijdsduur van episodes van hetzij acht dubbeltikken, hetzij negen
dubbeltikken. De hoogte van de treden (de optrede) is niet in alle gevallen gelijk,
en tweemaal beweegt de trapfiguur zelfs een trede omlaag. De stijgende trend van
de trapvorm geeft te kennen dat de tijdfouten cumuleren. De totaalafwijking
bedraagt aan het einde van het geluidsmateriaal voor een duur van 396 seconden
(namelijk: 110 dubbeltikken x 3,6 seconden per stuk): 305,2 milliseconden.
Ik heb de vele meetresultaten van Meijer niet nagemeten. Ik neem de juistheid van
zijn waarnemingen tot uitgangspunt.

De interpretatie van Meijer

Meijer vat in de inleiding van zijn rapport zijn conclusie over de “storende”
dubbeltikken als volgt samen:
“Deze anomalie blijkt herleidbaar tot een onschuldige oorzaak; het zijn
tarieftelimpulsen uit een verouderde analoge telefooncentrale die, zoals
vroeger dikwijls werd gehoord, onbedoeld op de telefoonlijn terecht kwamen.
Evenwel bieden deze impulsen een unieke tijdreferentie, enigszins
vergelijkbaar met de onverbrekelijke relatie tussen filmbeeldjes (audio) en
perforatie (“tikken”). (…). Verrassenderwijs bleken de posities van de dubbeltikken op veel plaatsen in het bestand verschoven, gerelateerd aan de eerste
tik (nulreferentie) en ook ten opzichte van elkaar. Tijdfouten in de gemeten
grootte-orde, die naar het einde van het gesprek zelfs oplopen tot honderden
milliseconden, zijn in een digitaal opgenomen en bewaard bestand echter
ondenkbaar. Feiten als verifieerbaar en reproduceerbaar bewijs van
manipulatie.”182
Meijer werkt zijn redenering nader uit, met A = Saritas, en B = Baybaşin:
“Betrokken op de onderhavige casus: meteen na het tot stand komen van de
verbinding, vast (A)183 naar mobiel (B) en het opnemen door B, werd in de
181

H. Meijer, Gesprek A-4-31: Analyse van een verknipt bestand. Meer dan ernstige vermoedens,
d.d. juni 2017, p. 22, figuur 8b.
182 H. Meijer, Gesprek A-4-31: Analyse van een verknipt bestand. Meer dan ernstige vermoedens,
d.d. juni 2017, p. 6.
183 Voetnoot D.A. Het is mij niet duidelijk op basis waarvan Meijer aanneemt dat de inbellende
persoon (Saritas) (1) vanuit Turkije belde, en (2) daarbij gebruik maakte van een vastetelefoonverbinding. Een en ander is beslist niet onwaarschijnlijk, maar Meijer’s – als zekerheid
geponeerde – aannames behoeven onderbouwing, die thans ontbreekt.
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lokale centrale van A een tarieftelling aan het gesprek gekoppeld. Daartoe
voorzag het lokale tariefpunt TP het gesprekssignaal op gezette tijden van
nauwkeurig gedefinieerde tariefimpulsen. Ergens onderweg van Turkije naar
Nederland (waar dit gebeurde is niet van principieel belang) werd het
analoge spraaksignaal gedigitaliseerd en in digitale vorm verder geleid naar
B. Wegens diens status als verdachte belandden gesprekken van B in een
digitale tapkamer van de politie. Naar verluidt werd het gesprek daar digitaal
omgezet in het vereiste opslagformaat en toegevoegd aan de bestanden in
een digitaal opslagmedium. Deze geverbaliseerde procedure zou alle
tijdrelaties in het getapte telefoongesprek hebben 'bevroren'. De tijd, alles
waardoor deze grootheid in de opgeslagen signalen tot uitdrukking komt,
blijft er dan voortaan letterlijk stilstaan, als geregistreerde geschiedenis.
Digitale bewerkingen (bestandsconversies, overgang van harde schijf naar
optisch medium, opslag op een geheugenstick, het in wav.-formaat uitleveren
of verzenden via internet, enz.) kunnen binnen 'microscopische' toleranties
niets af- of toedoen aan de aldus 'diepgevroren' tijdrelaties. Hard criterium
voor de forensische integriteit van het gespreksbestand is daarom dat de
tariefimpulsen in dit bestand, gemeten vanaf het begin van de opname en
binnen de mogelijke meetresolutie, exact hun oorspronkelijke tijdstippen
moeten hebben behouden. Steeds moet dan gelden: T1 = T0. Om dit
tijdcriterium te kunnen toetsen, moet uiteraard de oorspronkelijke waarde
van T0 bekend zijn. (…).
Terecht concludeert de verdediging in de Aanvraag dat de wijze van opnemen
door de tapkamer geen verklaring kan bieden voor de in het gesprek
waargenomen dubbel-tik. Een betrouwbaar opneemproces mengt immers
geen parasitaire geluiden in een gesprek. (…). Gezien de vaste herhalingstijd
kan er geen ander dan een toevallig verband bestaan met de
gesprekssignalen. Bijvoorbeeld door schudden of andere handelingen met de
vaste of mobiele telefoon in het vermeende tapgesprek kan zo’n vast patroon
gedurende (vrijwel) het hele gesprek onmogelijk zijn veroorzaakt. In deze zin
is het zonder meer een anomalie. Maar het besef dat er precies duizend tikken
in een uur passen, maakt duidelijk waarom het hier gaat. Ongetwijfeld zijn de
dubbel-tikken afkomstig van een tariefpunt (…) waarin een generator één
keer per tariefeenheid van eenduizendste uur een telimpuls over de lijn
stuurde. Dit ten behoeve van interne registratie van gesprekskosten en de
aansturing van particuliere kostentellers.
(…).
Weergave van een digitaal en onveranderd opgeslagen gespreksbestand
reconstrueert exact de oorspronkelijke strikte tijdrelaties. Zelfs als daaraan
elektromechanische apparatuur te pas komt, zoals harde schijven of optische
media. (…). Klassieke bandrecorders en platenspelers leden en lijden alle in
meer of mindere mate aan beruchte euvels die in de specificaties terecht
kwamen met begrippen als wow (jank), flutter, en, alleen bij platenspelers,
rumble. Eerstgenoemd drietal heeft uitsluitend betrekking op
snelheidsvariaties die storend tot uiting komen in verstoorde tijdrelaties van
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het audiosignaal. In de (altijd analoge) weergave van digitale en digitaal
opgenomen geluidssignalen is, afgezien van jitter, van zulke tijdfouten geen
spoor meer te bekennen. Oude opnamen die van een analoge bron, zoals een
masterband, op CD zijn gezet, brengen echter alle tijdens de opname
ingebakken snelheidsvariaties van de studioapparatuur mee naar het digitale
medium. Alleen zal de digitale techniek er tijdens de weergave geen nieuwe
aan toevoegen. Zoals onoverkomelijk wel het geval is bij de weergave van een
signaal dat weliswaar digitaal is opgenomen, maar werd overgespeeld naar
een bandrecorder of cassetterecorder. (…).
Indien blijkt dat de tijdrelaties tussen de tariefimpulsen in elk onderdeel van
het bestand nauwkeurig overeenkomen met de oorspronkelijke, dan moet
het telefoongesprek in elk geval rechtstreeks digitaal zijn opgenomen. Wat
op zichzelf natuurlijk nog geen bewijs levert omtrent de overige ontbrekende
gegevens. Elke eventuele tussenkomst van een analoge bandopname zou zich
echter verraden door kleine tijdvariaties. Daarmee zou de geverbaliseerde
authenticiteit van de opname van gesprek A-4-31, (…), objectief zijn
weerlegd. Grotere tijdfouten in de reproductie van het bestand zouden
kunnen duiden op andere ingrepen in de gespreksinhoud dan alleen een
bandopname.”184
Meijer staat langer stil bij de wijze waarop in de radiotechniek door een
klokgenerator de impulsen van een kloksignaal worden opgewekt, namelijk door
middel van een kwartskristal. Dit gebeurt op een zeer precieze wijze, als gevolg
waarvan computerprocessen uiterst nauwkeurig synchroon kunnen werken, aldus
Meijer. Tijdfouten zoals waargenomen in de dubbeltikken van het geluidsmateriaal
van tapgesprek A-4-31, “hoe verwaarloosbaar ze wellicht ook schijnen”, zijn in
beginsel uitgesloten indien het digitaal geluidsmateriaal betreft, zo begrijp ik de
argumentatie van Meijer. Hij adstrueert zijn betoog met een referentiebestand dat
hij met zijn computer heeft vervaardigd, en waarin de extreme nauwkeurigheid van
het kloksignaal van een computer kan worden aangetoond. Hij vervolgt:
“Onderzoeksvraag in deze casus is of het gespreksbestand A-4-31 tijdfouten
bevat, waardoor het niet authentiek zou zijn. Enkele fouten zijn al
aangetroffen, en daarmee is authenticiteit, met wat we nu al weten,
uitgesloten. (…).”185
“Toch komt in het gespreksbestand het aantal bytes over bepaalde
intervallen niet overeen met de tijden die de (praktisch) exacte klokgenerator
184

H. Meijer, Gesprek A-4-31: Analyse van een verknipt bestand. Meer dan ernstige vermoedens,
d.d. juni 2017, p. 9-13.
185 H. Meijer, Gesprek A-4-31: Analyse van een verknipt bestand. Meer dan ernstige vermoedens,
d.d. juni 2017, p. 17
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in de telefooncentrale daar dwingend voorschreef. Tariefimpulsen zijn
immers onderdeel van een tijdsignaal en kunnen onmogelijk met de gemeten
afwijkingen zijn opgewekt. Noch kunnen zulke fouten oorzaak vinden in de
streng-tijdgebonden digitalisering van het bestand. Bijgevolg moeten ze op
andere, indirecte, wijze zijn ontstaan. (…).”186
“Onderzoek naar tijdfouten in een digitaal geluidsbestand is alleen mogelijk
als het bestand tevens een mee-opgenomen tijdreferentie bevat. Gesprek A4-31 was door het toeval van een oude analoge telefooncentrale begiftigd
met zo'n tijdmaat. Precies verdeeld in tariefeenheden van eenduizendste uur,
ofwel 3,6 seconde. Preciezer: 3,6000 s. Precies genoeg voor vaststellingen in
ms.”187
“Niet langer, zoals in figuur 7 (met een verticale schaal van 10 ms), zien we
een kaarsrechte lijn: het criterium om gesprek A-4-31 als digitaal opgenomen
tapbestand te kunnen kwalificeren. Figuur 8b spreekt boekdelen over het
tegendeel. Eén klein uitschietertje onder of boven de nullijn had van de
officiële kwalificatie al fictie gemaakt. In plaats daarvan dringt zich een
vreemd, maar geordend trapjespatroon op in de tijdmodulaties. Een patroon
dat zich onmiddellijk onttrekt aan elke associatie met toevalsruis of
stochastiek. We zien ongewenste veranderingen in de tijd. Tijdfouten die
niettemin intuïtief meteen mensenwerk verraden. “Daar moet wel een of
ander Ontwerp achter liggen.” Maar de grafiek biedt geen plaats aan
variaties van het andere belangrijke aspect van een audiosignaal: de sterkte
of amplitude ervan. Dat aspect is niet in de tijdmetingen betrokken.
Onmogelijk valt het waargenomen patroon in rede toe te schrijven aan,
bijvoorbeeld, het schudden van een van de telefoons in het opgenomen
gesprek. Of aan toevallige storingen in de voor een digitale tap gebruikte
apparatuur. Zoals buffer overflow. Sofismen bieden geen verklaring. Dat het
in A-4-31 om een ooit getapte telefonade gaat, blijkt duidelijk uit het
tweegesprek zelf. Wat daarin zoal onderling werd gewisseld, is geen
onderwerp van dit onderzoek. Maar is het een digitale opname? Zeker niet.
We kijken in figuur 8b in overdrachtelijke zin naar twee gecodeerde
verklaringen in geheimtaal van een onverwachte informant, geschreven in
onzichtbare inkt. Getuige de grafiek is dat laatste probleem inmiddels
opgelost. Hier werd de rol van onzichtbare inkt vervuld door de
tariefimpulsen. Met als decodeersleutel de wetenschap over hun
oorspronkelijke tijdrelaties. Door de in het bestand gemeten
reproductietijden af te zetten tegen deze referentie was het mogelijk het
patroon van de grafiek te decoderen en zichtbaar te maken. Tegelijk doet dit
186

H. Meijer, Gesprek A-4-31: Analyse van een verknipt bestand. Meer dan ernstige vermoedens,
d.d. juni 2017, p. 19.
187 H. Meijer, Gesprek A-4-31: Analyse van een verknipt bestand. Meer dan ernstige vermoedens,
d.d. juni 2017, p. 20.
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patroon een belangrijke mededeling over zijn herkomst. Op pagina 13 is te
herlezen: “Elke eventuele tussenkomst van een analoge bandopname zou
zich echter verraden door kleine tijdvariaties.” Precies dit gebeurt hier. Onze
informant onthult: “Ik ben een bandrecorder en ik heb deze gesprekken
opgenomen.” Trots geeft hij nog iets meer van zijn identiteit prijs: “Ik ben een
precisieapparaat. Want zoals te zien is in de trapjes, wordt mijn toonas
aangedreven door een gelijkstroommotor met een servoregeling via een
tachogenerator.” Daar is dan de geheimtaal. Want wat zijn dat, een
tachogenerator, een servoregeling? In eerste instantie gaat het hier echter
om het herkennen en interpreteren van patronen. Misschien kan een plaatje
daarbij wonderen verrichten. (…).”188
Meijer toont inderdaad een plaatje. Hij ziet overeenkomsten, in zijn woorden “een
onloochenbare vormverwantschap” in (een gedeelte van) het trappatroon in de
door hem opgemaakte grafiek van het tijdfoutprofiel enerzijds met het patroon van
een blokvormige figuur die is te zien in een grafiek die door een oscilloscoop is
gegenereerd van de signalen van een tachogenerator van Axor Industries
anderzijds.189 Daaruit concludeert Meijer:
“Figuur 8b toont het tijd(fout)profiel dat in het onmogelijk digitaal
opgenomen gespreksbestand is achtergelaten door het belangrijkste
apparaat in een klassieke analoge tapkamer. Een smoking gun. Want in een
digitale tapkamer heeft zo'n apparaat voor het opnemen van tapgesprekken
niets te zoeken.”190
De conclusie van Meijer I: novum 94A

De essentie van het rapport van Meijer luidt als volgt. In het geluidsmateriaal van
tapgesprek A-4-31 geldt op het microscopisch nauwkeurige niveau dat tot expressie
komt in tijdseenheden van milliseconden:
T1 ≠ T0,
terwijl bij toepassing van een volledig digitaal opname- en weergaveprocedé de
volgende gelijkheid zou moeten gelden:
T1 = T0,

188

H. Meijer, Gesprek A-4-31: Analyse van een verknipt bestand. Meer dan ernstige vermoedens,
d.d. juni 2017, p. 22-23.
189 Zie de service manual van de masterspeed "MTS 60","MTS 140","MTS 200"-series van Axor
Industries, p. 28. http://tinyurl.com/hjl3m5c .
190 H. Meijer, Gesprek A-4-31: Analyse van een verknipt bestand. Meer dan ernstige vermoedens,
d.d. juni 2017, p. 24.
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telkens met:
T0 : als de oorspronkelijke, nominale tijdsduur van de cycli van kostenpulsen voor
de duur van telkens exact 3600 milliseconden, en
T1 : als de tijdsduur van deze cycli die door Meijer zijn waargenomen (gemeten) in
het geluidsmateriaal van tapgesprek A-4-31.
Meijer concludeert hieruit dat er bij het opname- en weergaveprocedé een analoog
medium aan te pas is gekomen: een taperecorder.

Die conclusie is onverenigbaar met de wijze waarop het geluidsmateriaal volgens
justitie tot stand is gekomen, aldus Meijer. Op deze conclusie heeft de raadsvrouw
novum 94A gebaseerd.191

De waarnemingen en de interpretatie van Meijer II: novum 94B

Het tijdfoutprofiel dat Meijer in figuur 8b grafisch heeft weergegeven vertoont niet
in volle omvang een regelmatig opgaand trappatroon. Tussen kostenpuls nr. 62 en
kostenpuls nr. 63 is een zeer hoge traptrede zichtbaar gemaakt, corresponderend
met een betrekkelijk forse ‘differentiële tijdfout’. Daarmee neemt de cumulatieve
tijdfout met 71,3 milliseconden toe. Met andere woorden: tussen kostenpuls nr. 62
en kostenpuls nr. 63 trad een vertraging op van 71,3 milliseconden ten opzichte van
de (door hem veronderstelde) standaard van 3600 milliseconden, aldus begrijp ik
Meijer.192
Die vertraging wordt ten opzichte van de ‘trend’ in de grafiek, te weten een
regelmatig opgaand trappatroon, gecompenseerd door een versnelling die
optreedt tussen kostenpuls nr. 79 en kostenpuls nr. 80, die leidt tot een afname
van de cumulatieve tijdfout met 30,8 milliseconden. Die versnelling is in de grafiek
gevisualiseerd als een traptrede omlaag.

De van de trend afwijkende structuur laat zich volgens Meijer verklaren door de
(frauduleuze) vervanging van een gespreksfragment binnen het geluidsmateriaal
van tapgesprek A-4-31 door het geluidsmateriaal van een ander gespreksfragment
(door hem ‘C’ genoemd). Ik citeer Meijer:

191

Vijfde aanvullend herzieningsverzoek d.d. 12 juni 2017, p. 69-71.
Zie voor een tabel met gemeten tijdfouten: H. Meijer, Gesprek A-4-31: Analyse van een verknipt
bestand. Meer dan ernstige vermoedens, d.d. juni 2017, appendix A7, p. 67.
192
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“Ondertussen zien we in blok C van figuur 10 het Fremdkörper, dat eruit
springt als een verdwaalde vreemdeling. Je kunt er ook de scheve grijns van
een manipulator in lezen... In elk geval is daar de te verwachten regelmaat
van het trapjespatroon doorbroken. Tussen de blokken B en D moet
oorspronkelijk een continuïteit hebben geheerst. Een kopie van de trapjes in
blok B, aangevuld met één 'aansluit-trapje' past vrijwel naadloos op de plaats
waar (het evengrote) blok C werd ingevoegd. Genoemde variabiliteit sluit de
kieren. Blijkbaar is het bovenste blok D op zijn plaats gebleven ten opzichte
van B. Hieruit volgt dwingend dat in C het oorspronkelijke gesprek werd
overschreven/vervangen door een ander spraakfragment.
Je zou ook kunnen zeggen dat dit segment werd gedubt. In de betekenis van
“het originele geluid van een opname vervangen door een voor de doelgroep
passende (taal-)versie”.193
Op deze conclusie van Meijer baseert de raadsvrouw novum 94B.194

Een bespreking van de drie veronderstellingen van Meijer

De drie veronderstellingen van Meijer

Onder alle tabellen, grafieken en rekenarij zou ondergesneeuwd kunnen raken dat
Meijer bij de interpretatie van zijn waarnemingen drie aannames doet die hij
(vrijwel) niet nader heeft onderbouwd. Ik noem die aannames daarom de ‘drie
veronderstellingen van Meijer’.

De veronderstellingen vormen een cruciaal bestanddeel van de argumentatie van
Meijer; het betreffen drie cumulatieve, noodzakelijke voorwaarden voor de
juistheid van zijn gevolgtrekkingen.
Die drie veronderstellingen zijn:
(1).

de dubbeltikken zijn “ongetwijfeld” afkomstig van een gesprekskostenteller;

(2).

aan de basis van het kloksignaal van een gesprekskostenteller staat een
klokgenerator. Alle klokgeneratoren van gesprekskostentellers worden
uiterst nauwkeurig aangestuurd door een kwartskristal;

193

Zie voor een tabel met gemeten tijdfouten: H. Meijer, Gesprek A-4-31: Analyse van een verknipt
bestand. Meer dan ernstige vermoedens, d.d. juni 2017, p. 27.
194 Vijfde aanvullend herzieningsverzoek d.d. 12 juni 2017, p. 71-73.
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(3).

de kloksignalen van alle gesprekskostentellers worden in een lineair ritme en
met nauwgezette precisie weergegeven.

Ik loop die veronderstellingen successievelijk langs.

Veronderstelling 1: de dubbeltikken zijn “ongetwijfeld” afkomstig van een
gesprekskostenteller

Meijer beschrijft in zijn rapport de dubbeltikken nog eens nader: de eerste van de
twee pulsen is volgens Meijer de ‘poortimpuls’.195 Die signaleert aan de tikkenteller
dat de ‘telimpuls’ over “een streng bepaalde tijd” in aantocht is. Daarna wordt
alleen op dat aangekondigde tijdstip de “poort van de teller” opengezet, zodat deze
alleen op een telimpuls zal kunnen reageren, aldus Meijer.

Dat de dubbeltikken tariefpulsen betreffen vormt een interpretatie die Meijer
uitsluitend stoelt op het door hem waargenomen patroon in de tariefpulsen,
namelijk dat de dubbeltikken zich steeds na vrijwel exact 3600 milliseconden
herhalen. De vraag rijst hoe Meijer met zoveel stelligheid weet dat zijn interpretatie
de enig juiste is.
Meijer verwijst in dit verband naar twee bronnen: (1) Wikipedia, lemma
‘tikkenteller’, en (2) een boek van De Vries uit 1995 over signalering in telefonie.196

Over tariefpulsen, oftewel ‘telefoontikken’, en over de gesprekskostenteller is
aanzienlijk meer informatie toegankelijk dan alleen uit deze twee bronnen. Naast
Wikipedia,

lemma

‘Tikkenteller,197

bijvoorbeeld

ook

Wikipedia,

lemma

195

Zie voor de betekenis van ‘tel- en poortimpulsen’: H. Meijer, Gesprek A-4-31: Analyse van een
verknipt bestand. Meer dan ernstige vermoedens, d.d. juni 2017, p. 12 en appendix A6, p. 64.
Terzijde, de ‘poortpuls’, oftewel de ‘gate pulse’ betreft een fenomeen dat in de elektrotechniek op
zichzelf wel bestaat en dat dus geen verdichtsel is van Meijer. Het is alleen de vraag of de eerste puls
van het thans besproken audiofenomeen van de dubbeltik daarvoor exemplarisch is.
196 L. de Vries, Signalering. De taal van de telefonie. Van analoog tot ISDN, Deventer: Kluwer
Bedrijfsinformatie 1995. Meijer verwijst naar “pag. 52 e.v.” Daarop kom ik terug.
197 Wikipedia, lemma ‘Tikkenteller’: “Een tikkenteller, ook wel pulsenteller of kostenteller genoemd,
werd in Nederland tot 1 januari 2002 met name in studentenhuizen en in de horeca gebruikt om de
kosten van telefoongesprekken bij te houden. Dit kleine apparaatje was te huur, later te koop bij PTT,
en was uitsluitend geschikt voor het vaste telefoonnet van PTT.
Werking
De werking van de tikkenteller berustte op het doorgeven van zogenaamde telefoontikken, of
kostentelimpulsen, door de PTT-telefooncentrale, telkens als een tariefeenheid verbeld was. Een
tariefeenheid of "tik" was in 1960 4 cent, later 16 cent. Het signaal bestond uit een wisselspanning van
50 Hz (in andere Europese landen, zoals België en Duitsland was/is het een hoogfrequente
wisselspanning van 12 kHz of 16 kHz) op beide aders tegelijk, ten opzichte van aarde. Deze kostenpuls
werd tegen meerprijs aangeboden. De tikkenteller had dus een aardaansluiting nodig (de PTT-aarde),
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‘telefoontik’,198 Wikipedia Engels, ‘Metering pulse’,199 Wikipedia Duits, lemma
‘Gebührenimpuls’.200

terwijl voor een telefoon zonder tikkenteller geen aarde nodig is. Was de telefoon geheel symmetrisch
aangesloten, dan was de tik in het gesprek niet hoorbaar.
Bij de omroep gebruikte men vaak vorkschakelingen (om de twee stemmen op de analoge lijn te
scheiden) die niet perfect symmetrisch waren, zodat de tikken hoorbaar waren. Was er een
correspondent in een ver land aan de lijn, dan hoorde de luisteraar de tikken in een rap tempo
voorbijkomen.”
198 Ik citeer Wikipedia, lemma ‘telefoontik’:
“De telefoontik of puls is de klassieke manier om de kosten van telefoneren te registreren en te
factureren. Deze tikken werden in Nederland tot 1 januari 2002 doorgegeven en konden in een
huishouden geregistreerd worden door een tikkenteller. Men onderscheidt de technische aspecten en
de financiële aspecten van de telefoontik.
Techniek
De telefoontik op een klassieke telefoonlijn is gebaseerd op een korte puls wisselspanning op beide
aders van de telefoonverbinding. Door op beide aders dezelfde spanning te zetten, hoort de beller (in
principe) niets. In de klassieke teller zit een elektromagneet die hierdoor wordt bekrachtigd en het
displaywiel van de teller wordt één stap verhoogd.
De kostenteller werd vroeger ook in alle openbare telefooncentrales gebruikt. Aan het einde van de
factuurperiode werd een foto gemaakt van alle tellers. Deze foto diende als basis voor de facturering
van de telefoontik. In plaatsen waar meerdere mensen één telefoonlijn deelden, zoals
studentenhuizen, werd de kostenteller gebruikt voor de juiste toerekening.
Financieel
De telefoontik omvat een vast bedrag (bijvoorbeeld 15 cent). Ieder gesprek begon vroeger met een
startpuls, waarmee de eerste eenheid in rekening gebracht werd. Afhankelijk van de gekozen
bestemming varieerde de tijd tussen twee tikken en het totaal aantal tikken bepaalde uiteindelijk de
totale kosten van het gesprek. Door deze tijd te meten, was het mogelijk een gesprek kort voor een tik
te beëindigen en daarmee één eenheid te besparen. (…).”
199 Wikipedia Engels, lemma ‘Metering pulse’:
“In telecommunications signalling, metering pulses are signals sent by telephone exchanges to
metering boxes and payphones aimed at informing the latter of the cost of ongoing telephone calls.
The properties of these signals differ between countries, but they typically have a frequency of 50 Hz,
12 kHz or 16 kHz, and a duration of several tens or hundreds of milliseconds. 50 Hz pulses are applied
to the telephone circuit as common-mode signals, with respect to ground, as applying them
differentially would allow the talking parties to hear 50 Hz buzz tones. These pulses are applied at
relatively high voltage to distinguish them from 50 Hz power-mains-induced signals. 12- and 16 kHz
metering pulses are applied differentially across the telephone circuit, as these frequencies cannot be
heard by listeners with conventional telephone instruments.
Each pulse represents a certain incremental cost. Therefore, during more expensive calls the exchange
will generate more metering pulses per minute than during cheaper calls.”
200 Wikipedia Duits, lemma ‘Gebührenimpuls’:
“Mit dem Gebührenimpuls (Gbi, Tarifeinheitenimpuls) werden in analogen Telefonnetzen
Informationen über die während einer Verbindung anfallenden Kosten zum Anrufer übermittelt. In
dessen Endgerät (Telefon mit eingebautem Gebührenanzeiger, eigenständiger Gebührenanzeiger,
Fernwahlmünzfernsprecher) wird der Gebührenimpuls aus dem übertragenen Gesamtsignal
herausgefiltert und in eine entsprechende Gebührenanzeige umgewandelt.
Der Gebührenimpuls besteht aus einer Wechselspannung mit einer Frequenz, die über dem
Sprachfrequenzbereich von 300 bis 3400 Hz liegt.
Die Daten des Gebührenimpulses:
Frequenz: In Deutschland 16 kHz (±80 Hz), in Österreich und der Schweiz 12 kHz
Länge: 78 - 170 ms
Leistungspegel: −23 dB(950mV) bis +21 dB(950mV), dies entspricht einer Spannung von ca. 67 mV
bis 10,7 V
Gebührenimpulse sind im Telefonhörer als leises und hochfrequentes Piepen oder Knistern hörbar und
können durch die Tastung zu Übertragungsstörungen bei Fax- und Datenübertragungen (Modem)
führen. (…).”
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Bovendien heb ik documentatie van de ITU-T201 en het ETSI202 geraadpleegd,
vakliteratuur geopend203 en op internet ‘The World Tone database’ nageslagen.204

Aan de hand van deze gegevens laat de tariefpuls (de telefoontik) zich in algemene
zin als volgt omschrijven.
Een telefoonmaatschappij kon bij wijze van dienstverlening en/of ten behoeve van
tarifering met enige regelmaat over de telefoonverbinding een tariefpuls
verzenden, zulks met het oog op de registratie daarvan door de ‘tikkenteller’ (‘pulse

201

ITU-T H.248.26 (July 2003), https://www.itu.int/rec/dologin_pub.asp?lang=e&id=T-REC-H.248.26200307-S!!PDF-E&type=items, en ITU-T (CCIT), Handbook on the methodology for determining costs
and establishing national tariffs (11/1988), https://www.itu.int/rec/dologin_pub.asp?lang=e&id=TREC-D.Sup3-198811-S!!PDF-E&type=items.
202 Zie ETSI EG 201 185 V1.1.1 (1999-02), Terminal support interface for harmonized analogue PSTN
terminals, p. 24:
“14.3 Metering
Most established networks provide some form of metering pulses to enable terminal equipment to
estimate the cost of calls. Meter pulses consist of signals outside the normal voice band and fall into
two categories.
a) Low frequencies – these are typically 25 Hz to 50 Hz signals of approximately 30 V to 40 V r.m.s.
applied longitudinally to the A- and B- wires.
b) High frequency – these are typically 12 kHz or 16 kHz signals of approximately 500 mV r.m.s. applied
transversely between the A- and B- wires.
Both types of meter pulses are difficult (or impossible) to provide via modern access technology such
as radio local loop or fibre to the curb. Some network operators are considering replacing their meter
pulse signals by a Called Party Answer (CPA) signal and letting the TE calculate the call costs in
accordance with a publicly available charging algorithm. A polarity reversal or short tone burst are
possibilities for the CPA signal.”
203 Zie o.a. S.A. Fist, The informatics Handbook: A guide to multimedia communication and
broadcasting, Berlijn: Springer Science & Business Media 1996, lemma ‘Metered pulse’, p. 420:
“A way of charging for telephone services which is widely used in Europe. A fixed charge is made for
every pulse unit, but the rate of the pulses varies according to time-of-day, distance, and other factors.
This is a ‘unit’ charging method, but there can be a fixed up-front call set-up charge as well. The
distinction is with direct time-distance charging systems used in the USA and elsewhere. The pulse tone
is generally at 12kHz which is well above the 4kHz of the conventional bandwidth of a telephone, but
it does generate some audible sounds. European modems are said to need a notch-filter to block this.
Pulses can be, say, 3 minutes apart for local calls, and between 60 seconds and 10 seconds apart for
long-distance.”
204 ‘The World Tone Database’ van 3am Systems, waaruit ik citeer (onderstreping mijnerzijds):
“Metering pulse, also known as the Billing pulse or Tax pulse.
Metering pulses are used with payphones and call metering systems for billing purposes.
Unlike 'Pay tones', these signals are intended for the equipment, not for the user, and are an example
of out-of-band signalling.
In most countries, a 12 or 16 kHz pulse is sent differentially (~2Vrms/125ms). In a few countries, a
common-mode 50 Hz pulse is used (~50Vrms/160ms).
12 kHz is used in Australia, Austria, Cameroon, Central African Republic, Côte d'Ivoire, Denmark,
France, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Malta, Portugal, Rwanda, Spain, Sweden, Switzerland, Tunisia
& Turkey.
16 kHz is used in Belgium, Bulgaria, Cyprus, Czech Republic, Estonia, Finland, Germany, Greece,
Luxembourg, Israel, Lesotho, Norway, Philippines, Poland, Slovakia & Yugoslavia.
50 Hz is used in Great Britain & the Netherlands.”
Zie http://www.3amsystems.com/World_Tone_Database/Signalling_guide?q=Metering_pulse.
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counter’) van de bellende abonnee. Deze faciliteit heet in Engels vakjargon ‘periodic
pulse metering’ (PPM) of ‘customer loop metering’ (CLM).205
PPM is een vorm van ‘out-of-band signaling’. Hierbij wordt gebruik gemaakt van
signalen buiten de tussen 300 Hz en 3400 Hz gelegen frequentieband van telefonie.
De tariefpuls betrof in Nederland (PTT) puls-tonen met een frequentie van
ongeveer 50 Hz. In andere (Europese) landen werd veelvuldig toepassing gegeven
aan tonen met toonfrequenties van 12 kHz of 16 kHz, en met een duur van enkele
tientallen tot honderden milliseconden. De Duitse Wikipedia maakt in dit verband
melding van tonen met een duur van 78 tot 170 milliseconden. Op de tijdsduur van
de tariefpulsen die door de telefoonmaatschappijen werden uitgestuurd kom ik
hieronder nog terug.
Overigens wordt in het verband van tariefpulsen in de door mij gevonden literatuur
nergens melding gemaakt van het fenomeen van een ‘dubbeltik’, c.q. een
‘poortimpuls’ en een ‘telimpuls’.
Wat de intervallen tussen de pulsen onderling betreft, schrijft Fist: “Pulses can be,
say, 3 minutes apart for local calls, and between 60 seconds and 10 seconds apart
for long-distance.”

De dubbeltikken in het geluidsmateriaal van tapgesprek A-4-31 liggen
(daarentegen) op een tijdsafstand van telkens vrijwel exact 3,6 seconden. De
dubbeltikken vallen zoals gezegd uiteen in twee pulsen. Die hebben telkens een
duur van ongeveer elf milliseconden. De tikken bevatten verscheidene, ieder voor
zich weinig dominante frequentiecomponenten.
205

Zie J.E. Flood, ‘Numbering, routing, and charging’ (chapter 9), in J.E. Flood (red.),
Telecommunication Networks, London: The Institution of Electrical Engineers 1997, p. 235:
“The traffic generated (and thus the amount of plant required) depends on the duration of the call as
well as their number. Message-rate charging schemes therefore often make the charge for each call
proportional to its duration. In electromechanical exchanges, a local-call timing circuit is fitted in the
supervisory unit. This is operated by a periodic train of pulses from a common pulse generator and
operates the calling customer’s meter at the appropriate intervals (e.g. once every three minutes). The
method is called periodic pulse metering (PPM). As explained in Section 9.4.1, it is common to make
the charging rate vary with the time of day. This can be done simply by changing the pulse-repetition
frequency of the pulse generator under the control of a clock.”
Zie ook: T. Viswanathan & M. Bhatnagar, Telecommunication Switching Systems and Networks, Delhi:
Phi Learning 2015, p. 382.
Wat betreft de term ‘customer loop metering’ (CLM), zie onder meer: “Customer Loop Metering is one
of Telstra's Real Time Metering products. Providing 12kHz meter pulses to a customers premises
equipment. Customer Loop Metering allows you to determine the cost of a call using a private
payphone, call charge meter, telephone information management system, PABX or similar system so
you can charge users of your phones for any calls made. It's useful for hotels/motels, payphones,
shared households and serviced offices.”
Zie:
https://web02.telstra.com/static/dcoo/help/products/pstn/loop_metering.htm?SMSESSION=NO.

1056
Onderdeel 11. Audiofenomenen III

Conclusie inzake 11-02065 H

Een vergelijking van de kenmerken van de waargenomen dubbeltikken met de
beschrijving van tariefpulsen in de door mij (en Meijer) nageslagen literatuur leert
dus dat de kenmerken van de dubbeltikken, behoudens de regelmaat, niet
overeenkomen met de kenmerken van tariefpulsen. Op het eerste gezicht wijst
deze vergelijking juist op een weerlegging, en in elk geval niet op een bevestiging
van de eerste veronderstelling van Meijer.

Bij nadere beschouwing echter beoogt Meijer met zijn verwijzing naar literatuur
vermoedelijk niet om zijn veronderstelling (“ongetwijfeld afkomstig van een
gesprekskostenteller”) te onderbouwen, maar om zijn veronderstelling te
behoeden voor weerlegging. Ik licht dat toe.
Meijer’s verwijzing naar het boek van De Vries uit 1995 betreft klaarblijkelijk de
volgende passage:
“Overigens zijn in moderne processorbestuurde systemen geen afzonderlijke
tellers noodzakelijk. Hier is namelijk de processor in staat uit de gespreksduur
en de vergelijking tussen de abonneenummers van A en B het tarief vast te
stellen en op te slaan met behulp van de programmatuur. Zodoende wordt
het netwerk in moderne systemen in mindere mate met telimpulsen
belast.”206
Kortom, zo moeten we Meijer begrijpen (ik citeer Meijer):
“Al in de jaren tachtig van de twintigste eeuw was het in de toen moderne
analoge telefoonnetwerken niet meer nodig speciale tariferingssignalen over
de lijn te sturen. In landen met een verouderde infrastructuur was dit nog wel
het geval.207 Zoals nog betrekkelijk lang (tot in de jaren negentig) in Turkije,
waar de oproeper in gesprek A-4-31 zich zou hebben bevonden.”208
Het is mij in de eerste plaats niet duidelijk waarop Meijer de stelligheid baseert (1)
dat de oproeper (Saritas) zich in Turkije bevond, en (2) dat Turkije tot in de jaren
negentig beschikte over een verouderde infrastructuur. Deze conclusies worden
niet gedragen door het strafdossier, noch door het boek van De Vries. In dat laatste

206

L. de Vries, Signalering. De taal van de telefonie. Van analoog tot ISDN, Deventer: Kluwer
Bedrijfsinformatie 1995, p. 53.
207 Voetnoot D.A. Hier verwijst Meijer naar het boek van De Vries uit de vorige voetnoot, p. 52 e.v.
208 H. Meijer, Gesprek A-4-31: Analyse van een verknipt bestand. Meer dan ernstige vermoedens,
d.d. juni 2017, p. 11-12.
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valt uitsluitend te lezen dat tariferingssignalen in “moderne systemen” vrijwel niet
meer werden toegepast.

Meijer vond in Wikipedia, lemma ‘Tikkenteller’ de volgende mededeling:
“Bij de omroep gebruikte men vaak vorkschakelingen (om de twee stemmen
op de analoge lijn te scheiden) die niet perfect symmetrisch waren, zodat de
tikken hoorbaar waren. Was er een correspondent in een ver land aan de lijn,
dan hoorde de luisteraar de tikken in een rap tempo voorbijkomen.”
Ik vervolg met een citaat van Meijer:
“In Nederland werd een impulssignaal van 50 Hz (hertz) gekozen, in sommige
andere Europese landen paste men juist een ‘impulssalvo’209 met een hoge
frequentie toe: 12 kHz/16 kHz. Deze frequenties lagen onhoorbaar buiten de
spraakband voor telefonie (300 … 3400 Hz). Hoorbare telefoontikken
kwamen vroeger alleen het land binnen vanuit verre buitenlanden.210”211
De citaten illustreren langs welke lijnen Meijer redeneert: weliswaar stemmen de
kenmerken van de waargenomen dubbeltikken niet overeen met de
karakteristieken van tariefpulsen, maar ‘we’ hebben het hier dan ook over Turkije,
een “ver buitenland”, met “nog betrekkelijk lang (tot in de jaren negentig) een
verouderde infrastructuur”, aldus Meijer.
Niet blijkt dat Meijer een en ander heeft onderzocht. Hij veronderstelt het. Net
zoals hij veronderstelt dat in alle landen met een verouderde infrastructuur
toepassing werd gegeven aan telefoontikken die hoorbaar waren. Een en ander lijkt
me naast de onzekerheid over het land waar Saritas vandaan belde een betrekkelijk
magere basis voor het (naar zijn zeggen) dwingende karakter van conclusies.

Wat spreekt nog meer tegen Meijer’s eerste veronderstelling?
Ik vond in de ‘World Tone database’ de volgende informatie over tariefpulsen
(onderstreping mijnerzijds):

209

Voetnoot D.A. Het is onduidelijk waar Meijer de term ‘impulssalvo’ vandaan haalt. Het taalgebruik
roept in elk geval het beeld op van tariefpulsen die in hoge snelheid voorbijrazen. Voor die suggestie
vond ik in de literatuur geen basis.
210 Voetnoot D.A. Hier verwijst Meijer naar Wikipedia, lemma ‘Tikkenteller’, waarvan ik de door Meijer
geciteerde passage hierboven in de hoofdtekst heb aangehaald.
211 H. Meijer, Gesprek A-4-31: Analyse van een verknipt bestand. Meer dan ernstige vermoedens,
d.d. juni 2017, p. 12.
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“Metering pulse, also known as the Billing pulse or Tax pulse.
(…).
In most countries, a 12 or 16 kHz pulse is sent differentially (~2Vrms/125ms).
In a few countries, a common-mode 50 Hz pulse is used (~50Vrms/160ms).
12 kHz is used in (…) & Turkey.”212
In Turkije wordt (werd) – anders dan Meijer kennelijk veronderstelt – wel degelijk
toepassing gegeven aan een puls-toon met een toonfrequentie van 12 kHz. Dit
betreft een signaaltoon die ver buiten de frequentieband voor telefonie is gelegen,
en dus in elk geval niet hoorbaar zou moeten zijn over de telefoonverbinding aan
de zijde van de gebelde persoon. Hoewel ik niet weet of deze informatie ook geldig
is voor het Turkije van 1 december 1997, bevestigt dit allerminst de
veronderstellingen van Meijer.

Een ander probleem voor de eerste veronderstelling van Meijer vormt de duur van
de door hem waargenomen dubbeltikken. De tweede tik, door hem de ‘telimpuls’
genoemd, heeft steeds een tijdsduur van ongeveer elf milliseconden. Tikkentellers
die zijn ontworpen om tariefpulsen te detecteren betreffen vaak een elektromechanisch apparaatje, dat wil zeggen: een mechaniek(je) dat reageert op een
elektrische stroom die wordt opgewekt door de tariefpuls, zoals de moderne ‘pulse
counter’ van ABB.213 Aan de tijdsduur van die puls moeten dus minimumeisen
worden gesteld; naar ik begrijp hadden juist om die reden de tariefpulsen een
bepaald omschreven tijdsduur.214, 215 Als de (vermeende) tariefpulsen van Meijer
slechts een tijdsduur van elf milliseconden hebben, zou de door mij op internet
gevonden tikkenteller van ABB in elk geval niet gefunctioneerd hebben, want die

212

‘The World Tone Database’ van 3am Systems, in een voetnoot hierboven reeds meer compleet
aangehaald.
Zie http://www.3amsystems.com/World_Tone_Database/Signalling_guide?q=Metering_pulse.
213 Zie bijvoorbeeld de Electro-mechanical pulse counter’ van ABB Automation Products GmbH,
waaruit ik citeer: “The pulse counter consists of a counting magnet with a drum-type counting
mechanism. When the armature is attracted, the numeral drum is advanced a half step and completes
this step when the armature is released. (…).”
Zie: https://library.e.abb.com/public/96ee6b9f5726be27c1257b0c00547863/18_126se.pdf.
214 Immers, met de energie van de puls moet de mechanische teller worden aangedreven.
215 In Nederland werd bijvoorbeeld een tijdsduur van 70 tot 200 ms vereist voor de metering pulses
met een toonfrequentie tussen 48 en 52 Hz. Zie ETSI EN 300 001 version 1.5.1 (1998-10), General
technical requirements for equipment connected to an analogue subscriber interface in the PSTN,
hoofdstuk 1, p. 71, Table 1.7.8: Frequencies and levels for pulse metering.
De Scandinavische netwerkoperator Telia beschreef in 2001 de tijdsduur van de door haar
uitgestuurde ‘meter pulses’ als: “160 ± 15 ms”.
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vergde tariefpulsen met een duur van ten minste achttien milliseconden.216
Kortom, er zijn aanwijzingen dat een tijdsduur van ongeveer elf milliseconden te
kort is voor het effectief functioneren van tariefpulsen. Indien juist, kunnen de
dubbeltikken geen tariefpulsen betreffen.217

Voor de goede orde, ik betoog niet dat het onwaarschijnlijk is dat de beller (Saritas)
zich op het moment van het telefoongesprek in Turkije bevond, en ik kan evenmin
volstrekt uitsluiten dat de dubbeltikken inderdaad hoorbare tariefpulsen betreffen
die uit het Turkse telefoonnetwerk afkomstig zijn. Bovendien zouden de
dubbeltikken ook afkomstig kunnen zijn van een tariferingssysteem van een (Turks)
hotel218 of een (Turkse) belwinkel. Ik weet het (telkens) niet. De door mij
aangetroffen informatie doet echter de vraag rijzen waarop Meijer zijn stellige
overtuiging grondvest. Meijer’s eerste veronderstelling ontbeert – zacht gezegd –
een stevig anker.

Laten we echter, omwille van de discussie, aannemen dat Meijer het gelijk aan zijn
zijde heeft: de dubbeltikken zijn inderdaad exemplarisch voor hoorbare
tariefpulsen uit Turkije, alwaar op 1 december 1997 nog een verouderde telefonieinfrastructuur in gebruik was.
216

Deze moderne tikkenteller, (dus) gebaseerd op meer moderne technologie (lichtere en moderne
materialen), kon overweg met een kortere puls-duur en vereiste: “Min. pulse duration 18 ms.” Zie
nogmaals:
https://library.e.abb.com/public/96ee6b9f5726be27c1257b0c00547863/18_126se.pdf.
217 Terzijde. Ik acht het niet uitgesloten dat Meijer zich (in zijn nadeel) vergist in zijn beschrijving van
de dubbeltik: (volgens hem) telkens een poortimpuls, die op ongeveer 165 milliseconden wordt
gevolgd door een telimpuls.
Wellicht vormen de door hem genoemde telimpuls en poortimpuls niets anders dan de ‘flanken’ van
een tariefpuls voor de duur van in totaal ongeveer 165 milliseconden, waarvan de puls zelf niet is
geregistreerd doordat de frequentie ervan ver buiten de frequentieband van telefonie is gelegen. De
geregistreerde ‘impulse response’ van een dynamisch systeem hoeft immers niet gelijk te zijn aan de
‘impulse’ zelf. Zie onder (veel) meer Wikipedia, lemma ‘Impulse response’, waaruit ik citeer: “In signal
processing, the impulse response, or impulse response function (IRF), of a dynamic system is its output
when presented with a brief input signal, called an impulse. More generally, an impulse response is
the reaction of any dynamic system in response to some external change. In both cases, the impulse
response describes the reaction of the system as a function of time (or possibly as a function of some
other independent variable that parameterizes the dynamic behavior of the system).”
218 Hotels kunnen zich hebben voorzien van een eigen pulsmetersysteem, bijvoorbeeld voor het geval
dat van het telefoonnetwerk faalt. Zie p. 10 van bijgaand document onder het kopje “Call charge
calculation”, waaruit ik citeer:
“Finally the surplus charge is added and the result converted to meter pulses by dividing by the
common scale factor. All division results are rounded up to the next integer before using the result.
If the calculated meter pulse count is higher than the meter pulse count provided by the network, the
calculated count is used, otherwise the count provided by the network is used. This provides a fallback
in case that the network does not provide call charges and keeps the ability to receive and use special
(probably very high) charges for premium rate calls.”
Zie http://www.microncommunications.co.uk/userfiles/file/sv8100_hotel_manual_v5.0.pdf.
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Veronderstelling 2: altijd stuurt een kwartskristal de klokken bij

De tweede en derde veronderstelling van Meijer raken aan de wijze waarop de
(veronderstelde) tariefpulsen werden gegenereerd. Volgens Meijer was dat altijd
met toepassing van de nauwgezette precisie die een kwartskristal kenmerkt.
Ik citeer in dit verband Meijer:
“Oude analoge telefoonsystemen hanteerden onderling en per land nogal
verschillende methoden voor opwekking van signalen die de telefoontikken
vormden. Dit onderdeel van de techniek was beperkt tot de lokale centrales
en de verbindingen met een centrale administratie (facturering). Toegepaste
technieken waren daarmee geen onderdeel van internationale standaarden.
Op veel plaatsen, zoals in telefooncellen, in de horeca en in studentenhuizen
was het gewenst een telefoongesprek meteen te kunnen afrekenen. Door
munten in een gleuf te stoppen of op basis van het aantal tikken dat een
kostenteller aangaf. Hoe het tellen van die tikken technisch werd
gerealiseerd, hangt nauw samen met de aard van de gekozen
tariferingssignalen. Ze werden opgewekt door de lokale centrale waarop de
oproeper was aangesloten.”219
Indien deze mededelingen van Meijer juist zijn, hanteerden oude analoge
telefoonsystemen (“zoals in Turkije”) onderling en per land nogal verschillende
methoden voor het genereren van telefoontikken. Deze mededeling van Meijer
roept op zichzelf reeds twijfel op aan de juistheid van zijn tweede en derde
veronderstellingen: hoe weet Meijer dan dat aan de basis van deze verschillende
kloktechnieken voor de opwekking van tariefpulsen in oude analoge
telefoonsystemen (in Turkije) in alle gevallen een kwartskristal ligt? En dit steeds
met een lineair ritme? Zijn er niet ook andere kloksystemen mogelijk, net zomin als
dat ieder horloge een kwartshorloge is? Is onder alle omstandigheden
microscopische nauwkeurigheid vereist voor het bepalen van de kosten van een
telefoongesprek?

219

H. Meijer, Gesprek A-4-31: Analyse van een verknipt bestand. Meer dan ernstige vermoedens,
d.d. juni 2017, p. 11.
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Een model voor een pulsklok met dubbel telcircuit

Ik grijp terug op het grafische tijdfoutprofiel (figuur 8b) dat Meijer in zijn rapport
heeft opgenomen en waarvan ik – het zij herhaald – de juistheid ervan tot
uitgangspunt neem: een trapvorm met stijgende trend en met dertien treden. Welk
kloksysteem kan het waargenomen patroon hebben veroorzaakt?
Hierover kom ik thans meer uitgebreid te spreken bij mijn beschrijving van een
model van een pulsklok met een ‘dubbel telcircuit’. Dit model is geïnspireerd op de
welbekende ronde NS-stationsklok.

Neem de NS-stationsklok in gedachten. Die stationsklok wordt doorgaans
gekenmerkt door een ‘dubbel telcircuit’: elke seconde wordt door een
secondewijzer weggetikt, en elke volle minuut wordt die secondewijzer
gesynchroniseerd. Om die reden duurt de eerstvolgende secondetik van een
secondewijzer die in de klok bovenin staat zichtbaar een enkele keer wat langer,
een enkele keer wat korter dan precies de duur van een volle seconde.
Kortom, een ‘klein’ telcircuit staat aan de basis van de weergave van de verstreken
seconden, terwijl dit kleine telcircuit iedere minuut wordt gesynchroniseerd met
een onafhankelijk, ‘groot’ telcircuit.

Neem nu een klok (hierna: de ‘pulsklok’) in gedachten die enige gelijkenis vertoont
met de NS-stationsklok, met dien verstande dat (1) het kleine telcircuit niet iedere
seconde, maar iedere 3,6 seconden een tariefpuls wegtikt, en (2) het kleine
telcircuit niet iedere minuut, maar iedere dertig seconden wordt gesynchroniseerd
met het grote telcircuit.
Indien de tikken van zo’n pulsklok zijn geregistreerd in geluidsmateriaal voor de
duur van 6:37 minuut,220 dat op een willekeurig moment in de tijd aanvangt, valt
het volgende te voorspellen:
(1).

In

dit

geluidsmateriaal

bevinden

zich

om

de

dertig

seconden

synchronisatiemomenten, in totaal hetzij dertien, hetzij veertien. De kans op

220

In het geluidsmateriaal van tapgesprek A-4-31 bevindt zich op 0:06.423 minuut een piek waarvan
Meijer geen melding maakt. Op dat moment komt de verbinding tot stand. Vanaf dat moment
gemeten heeft het geluidsmateriaal van A-4-31 een duur van 6:37.440 minuut, door mij bij de
beschrijving van het pulsklok-model afgerond naar 6:37 minuut.
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het aantreffen van dertien synchronisatiemomenten (in plaats van veertien)
bedraagt in dit geval 23/30ste.
(2).

In één voltooid synchronisatie-interval voor de duur van dertig seconden
bevinden zich standaard iedere 3,6 seconden kostenpulsen, in totaal hetzij
acht, hetzij negen. Na iedere twee voltooide synchronisatie-intervallen met
acht

kostenpulsen,

volgt

één

synchronisatie-interval

met

negen

kostenpulsen.
(3).

Elk synchronisatiemoment maakt het kleine telcircuit eventueel een
verplaatsing vooruit of achteruit in de tijdsregistratie, mede afhankelijk van
het verschil in snelheid tussen het kleine en het grote telcircuit. Daardoor
wordt

het

interval

tussen

twee

kostenpulsen

waarbinnen

dat

synchronisatiemoment valt enigszins langer of enigszins korter dan de
standaard van 3,6 seconden.
De synchronisatiemomenten zelf zijn niet zichtbaar. Getracht kan worden om de
locatie van die synchronisatiemomenten af te leiden uit de tijdsrelaties tussen de
kostenpulsen.

Als we nu het tijdfoutprofiel van Meijer in herinnering nemen, valt op dat de eerste
én de derde van de voorspellingen uit het door mij beschreven model van de
pulsklok met dubbel telcircuit verenigbaar zijn met de waarnemingen van Meijer.
In het tijdfoutprofiel van Meijer kunnen zich inderdaad dertien verschillende
synchronisatiemomenten bevinden, waarbij het kleine telcircuit van kostenpulsen
telkens een sprongetje (meestal) achterwaarts en (soms) voorwaarts in de
tijdsregistratie maakt. Dit wordt in het tijdfoutprofiel gevisualiseerd als een
traptrede omhoog (vertraging), respectievelijk omlaag (versnelling), en daarvan zijn
er zoals gezegd dertien.
De tweede voorspelling komt slechts ten dele uit. In het geluidsmateriaal bevinden
zich namelijk zeven voltooide synchronisatie-intervallen met acht (kosten)pulsen,
en vijf voltooide synchronisatie-intervallen met negen kostenpulsen.221 Voltooide
synchronisatie-intervallen bestaande uit hetzij acht, hetzij negen kostenpulsen
worden binnen het model inderdaad verwacht, evenals de waarneming dat
intervallen met acht pulsen in de meerderheid zijn. In de verdeling van het aantal

221

Volgens tabel A6 in het rapport van Meijer zijn in het door hem gevisualiseerde tijdfoutprofiel de
kostenpulsen als volgt verdeeld over de (door mij veronderstelde) synchronisatie-intervallen: 4, 8, 9,
8, 9, 8, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 5.

1063
Onderdeel 11. Audiofenomenen III

Conclusie inzake 11-02065 H

synchronisatie-intervallen met acht kostenpulsen ten opzichte van het aantal
intervallen met negen kostenpulsen voorspelt het model echter niet een
verhouding van zeven staat tot vijf, doch van op den duur acht staat tot vier.222

De werkelijkheid, te weten het aantal van zeven synchronisatie-intervallen met
acht kostenpulsen in verhouding tot het aantal van vijf intervallen met negen
kostenpulsen, is dus enigszins weerbarstiger dan het hypothetische model van de
pulsklok met dubbel telcircuit. Die werkelijkheid laat zich echter op grond van het
volgende wel degelijk in het model gieten:
-

De precieze verdeling van synchronisatie-intervallen met acht ten opzichte
van intervallen met negen kostenpulsen hangt immers af van (1) het aantal
synchronisatie-momenten in het onderzochte geluidsmateriaal, en (2) het
moment waarop het geluidsmateriaal binnen een interval invalt. In een reeks
van bijvoorbeeld slechts vier voltooide synchronisatie-intervallen kan een
verhouding ontstaan van twee staat tot twee, te weten het tweede en het
derde interval van acht, en het eerste en het vierde interval van negen
kostenpulsen, maar ook een verhouding van drie staat tot één.

-

De verkorting of de verlenging van de tijdsduur tussen twee kostenpulsen die
het eventuele gevolg is van synchronisatie moet in aanmerking worden
genomen; een verkorting van de tijdsduur tussen twee kostenpulsen
verhoogt de kans op de aanwezigheid van een synchronisatie-interval met
negen (in plaats van acht) kostenpulsen, hetzij binnen het interval waarin die
verkorting valt, hetzij in het opvolgende interval.

-

De mogelijkheid bestaat dat het grote telcircuit (evenals het kleine) gebukt
gaat onder een structurele onnauwkeurigheid.

In de mededeling achter het laatste gedachtestreepje ligt besloten dat de twee
telcircuits van de pulsklok in het door mij geschetste model niet per definitie
worden bijgestuurd door een kwartskristal. Indien bijvoorbeeld de duur van een
synchronisatie-interval in het pulsklok-model niet exact dertig seconden bedraagt,
doch een fractie meer (namelijk 30,31 seconden), kan (in Excel) worden
voorgerekend dat het door Meijer grafisch weergegeven tijdfoutpatroon geheel
verenigbaar is met mijn drie voorspellingen uit het model van de pulsklok met

222

Dat niet alleen, de voorspelde volgorde is telkens …., 8, 8, 9, 8, 8, 9, …, etc.
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dubbel telcircuit. Dit model biedt dus een verrassend goede verklaring voor het
door Meijer waargenomen trappatroon met dertien traptreden, waarvan de
aantreden een duur hebben die equivalent is aan die van intervallen met hetzij
acht, hetzij negen tariefpulsen.

Terug naar de realiteit van 1997. Is dit pulsklok-model slechts een fantasie
mijnerzijds? Geenszins. In 1976 vroeg de Noor Ole Svein Danielsen in de Verenigde
Staten patent aan op een ontwerp voor ‘multimetering for telephone switching
systems’.223 De aanvraag beschrijft niet woordelijk het model voor een pulsklok

223

Zie: http://www.google.com/patents/US3936608, waaruit ik citeer:
“1. Field of the Invention
This invention relates to a multimetering method and means easily adaptable to existing
telecommunication switching systems in which the establishment of a connection between a calling
subscriber station A and a called subscriber station B is effected at least partly via a cord circuit, and
in which the calling subscriber station A is allocated a call duration counter which is arranged to be
stepped forward by periodic metering signals generated by a metering signal generator.
2. Description of the Prior Art
There are a number of known different types of multimetering equipment. Included in this known
equipment are multimetering processes which have been triggered by mechanical means such as a
clock. Such clock may operate a cam disc and thus provide pulses with the desired pulse duration and
pulse interval.
Two general schemes for using metering pulses exist. The more straight forward of these involves the
provision of an individual clock pulse source for each subscriber. This solution is very expensive as the
number of clock pulse generators has to be very large, but it offers the advantage that the first
metering pulse will then occur instantaneously and be usable. A different solution is to use a common
clock pulse generator for all the subscribers connected to a single exchange, in connection with means
enabling suppression of the first of the metering pulses which is apt to be incomplete and therefore
the cause of a faulty count. The result is that the metering operation does not start until the second
metering pulse appears (the first one which is not suppressed). With this second solution, an
inexpensive exchange is obtained as only one clock pulse generator is required.
(…).
Summary of the invention
(…).
A main feature of the invention is that metering signals which are common for all subscribers are led
continuously to an inhibiting circuit which, in dependence on whether the call duration counter is
connected to the cord circuit or not, respectively feeds the metering signals further towards the call
duration counter or inhibits transfer of the signals.
A second feature is that the method is used for local multimetering and that the feeding of the call
duration counter with metering signals representing the local multimetering also is inhibited if toll
multimetering signals are applied, the toll multimetering signals being bypassed directly to the A
subscriber's counter.
A further feature is that the first local multimetering pulse is suppressed by leading the output from
the inhibiting circuit to a resetable one-step shift register, and that each toll multimetering pulse when
present, resets this shift register.
Still a further feature of this invention is that the same multimetering circuit is used for different
categories of calls, as, e.g., for local calls and toll calls by changing the frequency of the metering
signal.
The invention relates particularly to a method and means to provide local call multimetering in existing
telephone systems while requiring a minimum number of changes in the existing exchange. It
comprises sensing whether the call duration counter is connected to the cord circuit or not, and
employs the result of this sensing operation to control an inhibiting circuit which, respectively, passes
or stops the local metering pulses on their way to the subscriber’s call counter. The sensing should
preferably have a low power demand, thus sensing of the potential should be sufficient. The principle
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met dubbel telcircuit, maar bij nauwgezette lezing ervan blijkt het door Danielsen
ontworpen systeem voor ‘multimetering’ ten behoeve van tarifering wel degelijk
de contouren van zo’n model te dragen.224

Om kort te gaan, er bestaat een pulsklok-model dat een goede verklaring biedt voor
de waarnemingen van Meijer, zoals grafisch weergegeven in het door hem
vervaardigde tijdfoutprofiel van tapgesprek A-4-31. In dat pulsklok-model echter
worden de tariefpulsen niet verzonden door een pulsgenerator met een extreem
nauwkeurige kwartsklok.
Dat roept opnieuw de vraag op waarom moet worden aangenomen dat een digitale
kwartsklok een component is geweest van de in casu toegepaste generator van
tariefpulsen? Is Zwitserse precisie een vereiste voor tarifering in Turkse analoge
telefoonsystemen die (volgens Meijer) in 1997 al waren verouderd? Niemand voert
telefoongesprekken met een duur van vierentwintig uur; een klein tijdfoutje is
allerminst rampzalig.

Kortom, met het oog op zijn veronderstelling nr. 2 beantwoordt Meijer niet de voor
de hand liggende vraag naar de gronden voor zijn uitgangspunt dat het toegepaste
(verouderde) kloksysteem in alle gevallen zou zijn aan- of bijgestuurd door een
extreem nauwkeurig kwartskristal. Meijer neemt voetstoots aan dat zich in de door
hem waargenomen tijdfouten de onnauwkeurige registratie van een nauwgezet
fenomeen manifesteert, terwijl hij voorbijgaat aan de reële mogelijkheid dat de
tijdfouten blijk geven van een onnauwkeurig fenomeen dat nauwgezet is
geregistreerd.

may with some modifications also be used for toll multimetering. The first multimetering pulse will be
suppressed.”
224 Het pulsklok-model in de woorden van Danielsen vervat: voor de “call duration counter” wordt
gebruik gemaakt van een klok in de “local exchange” (dat is de lokale telefooncentrale waarop de
abonnee is aangesloten), met in casu een puls-interval van (een fractie meer dan) dertig seconden,
die in de beschrijving van dit ontwerp wordt gecombineerd met de ontvangen pulsen van de “toll
metering”, in casu één puls per 3600 milliseconden.
Deze combinatie van lokaal gegenereerde en ontvangen pulsen staat klaarblijkelijk bekend als het
‘multimetering’-concept, waarbij zowel gespreksduur als gespreksbestemming invloed hebben op de
kosten van een telefoongesprek.
Terzijde, er zijn op internet nog diverse andere patentaanvragen op ontwerpen voor
tariferingsystemen met kostenpulsen te vinden. Het was duidelijk een onderwerp dat in de
belangstelling van ontwerpers stond. Zie onder meer bijvoorbeeld:
https://www.google.com/patents/EP0483088A1?cl=un (1991),
http://www.google.com.na/patents/EP0668687A1?cl=fi (1995),
https://google.com/patents/WO1998041005A1?cl=it (1997).
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Veronderstelling 3: een lineair ritme van tariefpulsen

De redenering van Meijer is bovendien gebaseerd op de veronderstelling dat de in
het geluidsmateriaal waargenomen tariefpulsen van origine (“T0”) niet alleen zeer
nauwkeurig, maar ook in een constante regelmaat zijn uitgestuurd (in casu iedere
3600 milliseconden). Die regelmaat vloeit echter niet zonder meer voort uit de
veronderstelde nauwkeurigheid. Dit door Meijer veronderstelde constante patroon
noem ik hier ‘linear periodic pulse metering’ (L-PPM).
Ook deze veronderstelling, namelijk dat in alle gevallen L-PPM is toegepast, is aan
twijfel onderhevig. Ik vond als mededeling van Proximus, het grootste
telecommunicatiebedrijf in België, over de door deze aangeboden ‘16 kHz Charge
Event Notification’ onder meer:
“2.3. Event notification time behaviour
Event notification occurs periodically according to a temporal pattern also
known as "non-linear periodic pulse metering" (NL-PPM). Non-linear
indicates that the interval of time between two consecutive pulses is not
always constant, but reflects as good as possible the real time based
billing.”225
Een evaluatie van de drie veronderstellingen van Meijer

Meijer neemt aan dat A-4-31 een tapgesprek betreft waarbij is ingebeld (1) vanuit
Turkije, en (2) met een vast telefoontoestel. Deze twee aannames zijn niet
onwaarschijnlijk, maar het strafdossier vormt geen solide basis voor als zekerheden
gepresenteerde conclusies.

Meer problematisch ligt hetgeen ik ‘de drie veronderstellingen van Meijer’ heb
genoemd. Dat zijn:

225

Proximus, Ref: BGC D 48 9811 30 08 E.DOC, 16 kHz Charge Event Notification, Version: 1.3 of 10th
February 2003. Een eerdere versie, nummer 1.2, is van 11 juli 2000.
Zie:
https://www.proximus.com/sites/default/files/Documents/Group/Governance/Regulatory/BGC_D_
48_9811_30_08_E_ed13.pdf.
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(1).

de in het geluidsmateriaal van tapgesprek A-4-31 waargenomen
dubbeltikken betreffen de hoorbare tariefpulsen uit een verouderde (Turkse)
telefooncentrale;

(2).

tariefpulsen werden altijd met een (extreem nauwkeurige) kwartsklok
gegenereerd,

(3).

en dit in een constant (‘lineair’) ritme.

Indien de juistheid van één van deze drie veronderstellingen aan twijfel onderhevig
is, gaat de redenering van Meijer al niet meer op.
Ik heb deze drie veronderstellingen afzonderlijk besproken en voor elk van die
veronderstellingen geldt dat er reden is voor twijfel aan de juistheid ervan. Ook als
de dubbeltikken het geregistreerde resultaat zijn van tariefpulsen, is onzeker of
tariefpulsen in alle gevallen worden (werden) gegenereerd door een (nauwkeurige)
kwartsklok, en is vervolgens nog onzeker of tariefpulsen in alle gevallen in een
constant ritme worden (werden) uitgestuurd. Ik heb op basis van publiek
toegankelijke informatie aanwijzingen gepresenteerd die anders doen vermoeden.

Meijer nam een en ander niettemin voetstoots aan en is vervolgens aan het
rekenen geslagen. Aangenomen dat de eerste veronderstelling van Meijer juist is,
heb ik een pulsklok-model geschetst dat een verrassend goede verklaring geeft
voor het door Meijer waargenomen trappatroon, kort gezegd: de ene klok
synchroniseerde op gezette tijden de andere.

Het voorgaande wijst uit dat de conclusies van Meijer betwistbaar zijn. Er is in elk
geval geen feitelijke grondslag voor de stelligheid waarmee Meijer zijn conclusies
presenteert.

Een evaluatie van de hypothesen in het licht van het rapport van Meijer

Een (vergeefse?) poging tot confirmatie

De redenering van Meijer volgt het stramien waarin Derksen en Van de Ven bij hun
presentatie van “aperte” aanwijzingen van manipulatie eveneens redeneren: de
waarnemingen vormen (volgens hen) een ‘anomalie’ en daarmee een falsificatie
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van de hypothese van authenticiteit. Door deze wijze van redeneren kan
onderbelicht blijven dat ook de hypothese van manipulatie nog aan een toets moet
worden onderworpen, te weten (pogingen tot) confirmatie en falsificatie. Het gaat
bij de interpretatie van waarnemingen immers steeds om de weging van twee
contraire hypothesen ten opzichte van elkaar.226

Nu heeft Meijer op dit punt niet helemaal stilgezeten. Hij wijst namelijk op een
patroon in de grafiek van het tijdfoutprofiel van tapgesprek A-4-31. Dat patroon
zou gelijkenis vertonen, Meijer noemt het zelfs: “een onloochenbare
vormverwantschap”,227 met een grafiek in de documentatie van een
tachogenerator van Axor Industries.228

Patroonvergelijking

Het vergelijken van patronen kan inderdaad nuttige informatie opleveren, al vormt
de patroonvergelijking in casu door Meijer niet zozeer een poging tot falsificatie
van de hypothese van manipulatie, doch uitsluitend een poging tot confirmatie
daarvan, en dit op basis van slechts één geval. Die redenering heeft veel weg van:
“Het dier heeft vier poten, dus het is een koe.” Hoe “onloochenbaar” is de door
Meijer geclaimde vormverwantschap? Is er überhaupt verwantschap?

Wat zijn de bevindingen van Meijer? Zoals gezegd heeft Meijer (1) het patroon in
een oscillogram van het signaal van een tachogenerator229 van Axor industries

226

Zie notie 4, uit paragraaf 3.1 van deze conclusie.
H. Meijer, Gesprek A-4-31: Analyse van een verknipt bestand. Meer dan ernstige vermoedens, d.d.
juni 2017, p. 23-24, figuur 9.
Het woord ‘(vorm)verwantschap’ is in dit verband al niet meer neutraal, want het suggereert een link
in de ontstaansgeschiedenis van de vergeleken patronen. Ik hanteer hier de termen (vorm-)
‘gelijkenis’, ‘overeenkomsten’, e.d.
228 Zie: http://www.axorindustries.com/en/system/files/documenti/Manuale%20Mts%20%28GB%2
9%2002a.pdf.
229 Ik citeer de website van Elmekanic B.V. te Markelo: “Een tachogenerator is een kleine generator
die gemonteerd is op de as waarvan men het toerental wil meten. Een tachogenerator wekt een
spanning op waarvan de grootte evenredig is met het toerental. De kwaliteit van het tacho output
signaal bepaalt de nauwkeurigheid van het hele regelsysteem.” Zie:
http://www.elmekanic.nl/catalogus/categorie/nl/4/67/tachogeneratoren.html.
Zie ook T.R. Kuphaldt, All about circuits, internetpublicatie: “An electromechanical generator is a
device capable of producing electrical power from mechanical energy, usually the turning of a shaft.
When not connected to a load resistance, generators will generate voltage roughly proportional to
shaft speed. With precise construction and design, generators can be built to produce very precise
voltages for certain ranges of shaft speeds, thus making them well-suited as measurement devices for
shaft speed in mechanical equipment. A generator specially designed and constructed for this use is
227
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vergeleken met (2) het patroon in het door Meijer vervaardigde tijdfoutprofiel van
tapgesprek A-4-31.
In de door Meijer vervaardigde grafiek van het tijdfoutprofiel van het
onderwerpelijke tapgesprek A-4-31 is op de horizontale as de tijd uitgezet,
uitgedrukt in eenheden van 3,6 seconden, equivalent aan de veronderstelde
standaardintervallen van tariefpulsen. Op de verticale as is eveneens de tijd
uitgezet, namelijk de cumulatieve tijdfout, uitgedrukt in milliseconden. Die grafiek
laat, zoals gezegd, een trapvormige figuur zien. Die figuur is het resultaat van
sprongsgewijze veranderingen in de cumulatieve tijdfout, in de ordegrootte van
meestal twintig á veertig milliseconden, zulks om de acht á negen cycli van
tariefpulsen. Ook in de andere cycli van tariefpulsen liggen minieme tijdfouten
verscholen, maar die bedragen hooguit enkele milliseconden.

In het oscillogram van het signaal van een tachogenerator van Axor industries is op
de horizontale as de tijd uitgezet, en op de verticale as de natuurkundige grootheid
elektrische spanning (U), naar ik aanneem uitgedrukt in volt, al geeft de grafiek in
de documentatie van Axor industries dit telkens niet expliciet aan.
De grootte van de elektrische spanning die door een tachogenerator wordt
opgewekt is evenredig met het toerental van de elektromotor. Kortom, er kan
(inderdaad) een direct verband bestaan tussen de elektrische spanning en de
tijdfout die ontstaat bij aanwending van een taperecorder die is uitgerust met een
elektromotor waarvan het toerental via de toonas de reële bandsnelheid bepaalt.
Ik illustreer dit met een citaat van Meijer:
“Door de in het bestand gemeten reproductietijden af te zetten tegen deze
referentie was het mogelijk het patroon van de grafiek te decoderen en
zichtbaar te maken. Tegelijk doet dit patroon een belangrijke mededeling
over zijn herkomst. (….). “Elke eventuele tussenkomst van een analoge
bandopname zou zich echter verraden door kleine tijdvariaties.” Precies dit
gebeurt hier. Onze informant onthult: “Ik ben een bandrecorder en ik heb
deze gesprekken opgenomen.” Trots geeft hij nog iets meer van zijn identiteit
prijs: “Ik ben een precisieapparaat. Want zoals te zien is in de trapjes, wordt

called a tachometer or tachogenerator.” (https://www.allaboutcircuits.com/textbook/directcurrent/chpt-9/tachogenerators/).
Zie tevens Wikipedia, lemma ‘Tachometer’, en met name onder het kopje ‘In analogue audio
recording’.
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mijn toonas aangedreven door een gelijkstroommotor met een servoregeling
via een tachogenerator.””230
De “differentiële tijdfouten” (de individuele afwijkingen van de standaard van 3600
milliseconden) zijn volgens Meijer kenmerkend voor een servosysteem met
tachogenerator, zijnde een volgsysteem dat telkens zorgdraagt voor het
wegregelen van beginnende afwijkingen. “Dergelijk verloop typeert het gedrag van
een bandsnelheidsregeling via een tachogenerator in een bandrecorder. Ziedaar het
Achterliggend Ontwerp,” aldus Meijer.

Een eerste bespreking van de patroonvergelijking

Het vergelijken van de patronen in de betrekkingen tussen twee variabele
grootheden die grafisch zijn weergegeven in een rechthoekig assenstelsel, is alleen
zinvol indien daarbij melding wordt gemaakt van:
(1).

de grootheden waarvan de relatie is gevisualiseerd,

(2).

de eenheden waarin die grootheden zijn uitgedrukt, en

(3).

de schaalverdeling.

De grootheden die op de verticale assen van de twee te vergelijken grafieken zijn
uitgezet hoeven niet zonder meer identiek te zijn, als er maar wel een natuurkundig
verband is tussen de beide grootheden (zoals in casu inderdaad het geval is).

Mijn kritiek behelst de schaalverdeling. Op de verticale as heeft de grafiek van
Meijer een zeer fijne schaal, en op de horizontale as, met eenheden van 3,6
seconden, een zeer grove schaal.231
Over de schaalverdelingen van de beide assen vermeldt het oscillogram van het
signaal van Axor’s tachogenerator daarentegen geheel niets. Het oscillogram laat
daarmee derhalve niets méér zien dan dat de tachogenerator op enig moment
bijstelt; in welk tempo en in welke mate kan – wegens het ontbreken van een
schaalverdeling – niet uit het oscillogram worden afgeleid.
230

H. Meijer, Gesprek A-4-31: Analyse van een verknipt bestand. Meer dan ernstige vermoedens, d.d.
juni 2017, p. 23.
231 In het tijdfoutprofiel van tapgesprek A-4-31 vormt een “differentiële tijdfout” de afwijking in de
tijdsduur van een voltooide cyclus van een tariefpuls ten opzichte van de veronderstelde ‘standaard’
van 3600 milliseconden. Meestal bedraagt die afwijking hooguit enkele milliseconden. Om de hetzij
acht, hetzij negen cycli van tariefpulsen mat Meijer echter een afwijking in de ordegrootte van meestal
twintig á veertig milliseconden. Dat veroorzaakt de trapvorm bij zijn weergave van de cumulatieve
tijdfout.
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Dit betreft een ernstige zwakte in het betoog van Meijer. Of de gelijkenis
(“vormverwantschap”) enige betekenis heeft, valt aan de documentatie van Axor
industries niet te ontlenen. Patroongelijkenis kun je in een grafiek – in elk geval ten
dele – creëren door te variëren in de schaalverdelingen die in een grafiek zijn
toegepast. Het is dus ook maar wat je met een grafiek wil laten zien.

De taperecorders

Ik vervolg met de patroonvergelijking. Volgens Meijer is het tijdfoutprofiel
veroorzaakt door een taperecorder.
We nemen thans de hypothese van manipulatie tot uitgangspunt. We nemen (dus)
omwille van de discussie van Meijer aan dat het geluidsmateriaal van origine
inderdaad op magnetische tape is vastgelegd. Wat moet er in dat geval precies zijn
gebeurd?

De audio van tapgesprek A-4-31 is volgens Meijer allereerst opgenomen met een
taperecorder en zodoende geregistreerd op magnetische tape. Daarna moet het
geluidsmateriaal op die tape weer met behulp van een taperecorder zijn
afgespeeld, namelijk om dit geluidsmateriaal digitaal vast te leggen op een harde
schijf, bijvoorbeeld die van de Kislev 2-tapkamer. Dit betekent dat het
geluidsbestand (op de harde schijf) niet slechts de tijdsvariaties van de
geluidsopname heeft “diepgevroren”, maar ook de tijdsvariaties van de analoge
geluidsweergave ten behoeve van digitalisering. Het door Meijer geschetste
manipulatiescenario kent daarmee twee registratiefasen; van beide fasen worden
in één geluidsbestand de eventuele tijdsvariaties (onwrikbaar) vastgelegd.

Laten we ten faveure van Meijer aannemen dat in beide gevallen een
precisieapparaat is gebruikt, wellicht dezelfde taperecorder, waarvan het toerental
van de elektromotor door “een servoregeling via een tachogenerator” werd
bijgestuurd. Ik noem dat een taperecorder met ‘servomotor’.232 Welke
voorspellingen vloeien er uit dit manipulatiescenario van Meijer voort?

232

Wikipedia, lemma ‘Servomotor’: “Een servomotor of servomechanisme (vaak afgekort tot servo) is
een apparaat om automatisch een mechanisch systeem te regelen, zonder directe mechanische
verbinding. (…). Het servomechanisme gebruikt het concept van tegenkoppeling uit de regeltechniek:
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De bandsnelheid van iedere taperecorder vertoont in meer of mindere mate
(1).

(bijvoorbeeld door een onjuiste afstelling van de potmeter) betrekkelijk
constante afwijkingen van de nominale bandsnelheid, én

(2).

onvermijdelijke, betrekkelijk onregelmatige c.q. willekeurige afwijkingen,
zoals wow en flutter.

Telkens hoe minder hoe beter, maar nooit helemaal niet.233

Die constante afwijking van de nominale bandsnelheid, sub (1) hierboven, is op
zichzelf niet zo’n probleem indien wordt aangenomen dat de tape ten behoeve van
digitalisering is afgespeeld op dezelfde taperecorder als waarmee de opname is
gemaakt. Bij een weergave van het analoge geluidsmateriaal met toepassing van
dezelfde reële bandsnelheid wordt immers gecompenseerd voor de constante
afwijking bij de opname. Uitgangspunt is dan wel dat die taperecorder niet
tussentijds is gejusteerd en dat slijtage niet tussentijds alsnog zijn tol heeft geëist.
Ten faveure van Meijer nemen we dus aan dat het afspelen van de tape waarop het
tapgesprek is geregistreerd, met dezelfde taperecorder en kort na de opname heeft
plaatsgehad.

Meer problematisch voor het model van Meijer zijn de onregelmatige afwijkingen,
sub (2) hierboven. Die afwijkingen worden bij het afspelen en digitaliseren als het
ware gesuperponeerd op de afwijkingen die reeds bij de opname waren ontstaan.
Die afwijkingen zijn in het algemeen willekeurig en onregelmatig. Het is daardoor
verrassend (en zeer onwaarschijnlijk) dat er in het tijdfoutprofiel überhaupt zo’n
regelmatig trapvormig patroon is ontstaan.

Eén van die (onregelmatige) afwijkingen echter, zo moeten wij van Meijer
aannemen, is het gevolg van de servoregeling van de elektromotor met toepassing
van een tachogenerator. Als ik Meijer immers goed begrijp acht hij het trappatroon
in het door hem gevisualiseerde tijdfoutprofiel daarvoor typerend.

de output van het mechanisme is een functie van het verschil tussen de gewenste en de gemeten stand
van het mechanisch systeem, op zodanige manier dat de fout tegengewerkt wordt.”
233 Ik heb dit onderwerp ook al uitgebreid besproken in paragraaf 9.1 over de aanzienlijke versnelling
van het analoge geluidsmateriaal. Zie tevens: D.A. Snel, Magnetische geluidsregistratie, Deventer:
Kluwer 1968, p. 72-96.
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Ik grijp terug op de notie van de twee opnamefasen in het manipulatiescenario van
Meijer. De (veronder)stellingen van Meijer roepen de volgende problemen op:
(1).

Een servoregeling die volgens Meijer om de dertig seconden vrij fors bijstelt?
Dat lijkt mij getuigen van een onwaarschijnlijk traag terugkoppelingsmechanisme.

(2).

Die bijstelling moet in het geluidsmateriaal zoals gezegd tweemaal zijn
vastgelegd (“diepgevroren”). De servoregeling functioneerde immers niet
alleen bij de opname, maar ook bij het afspelen van de magnetische tape.
Van die tweede bijregeling is in het tijdfoutprofiel echter geen spoor te
bekennen, althans Meijer rept daarover niet. Indien het geluidsmateriaal zou
getuigen van een (in die zin) ‘dubbele’ servoregeling, zou het trappatroon
een meer complexe regelmaat moeten vertonen dan thans het geval is,
namelijk – kort gezegd – twee trappatronen door elkaar heen.

Deze problemen ondergraven m.i. het manipulatiescenario dat door Meijer tot
uitgangspunt is genomen. Welbeschouwd is het door Meijer waargenomen
tijdfoutpatroon dus juist niet goed te verklaren door de servoregeling van de
elektromotor van een taperecorder.

Een (vergeefse?) poging tot falsificatie

Een klemmender punt is nog het volgende. Zoals gezegd heeft Meijer uitsluitend
onderzocht of het door hem vervaardigde tijdfoutprofiel overeenkomsten vertoont
met het patroon dat een tachogenerator in een oscillogram doet ontstaan. Een
tweede cruciale vraag is echter: kan een ander (elektronisch) apparaat niet ook zo’n
patroon veroorzaken? Overeenkomsten in eigenschappen zijn uitsluitend indicatief
als je weet hoe uniek die eigenschappen zijn.234 “De verdachte heeft schoenmaat
42. Het schoenspoor op de PD is geplaatst door een individu met schoenmaat 42.
Dus de verdachte is op de PD geweest…”?? Meijer had niet alleen moeten zoeken
naar confirmatie, maar ook naar falsificatie van de hypothese van manipulatie.

Die vraag is relevant, want hierboven beschreef ik reeds het model van de pulsklok
met dubbel telcircuit. Indien de pulsklok(ken) die onderdeel zijn van dit

234

A.P.A. Broeders, Op zoek naar de bron (diss. Leiden), Deventer: Kluwer 2003, p. 14, 127 e.v., 356.
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hypothetische model hun voeding betrekken van het elektriciteitsnet en niet
worden bijgestuurd door een kwartskristal, kunnen de onvermijdelijke
onnauwkeurigheden van het kleine telcircuit wellicht de door Meijer waargenomen
minimale “differentiële” tijdfouten teweegbrengen, terwijl het grote telcircuit op
de synchronisatiemomenten een sprongsgewijze toename, althans meer
omvangrijke wijziging van de cumulatieve tijdfout veroorzaakt. Een ander, niet
irreëel kloksysteem doet dus (ook) het door Meijer waargenomen patroon
ontstaan.

Ten slotte de door Meijer besproken “anatomie van een montage”, betreffende het
gespreksfragment dat op de door hem aangewezen locatie ‘C’ zou zijn ingelast. De
argumentatie van Meijer bouwt voort op de reeds besproken en – wat mij betreft
– verworpen tariefpuls-hypothese van Meijer.235 De montage-hypothese van
Meijer deelt dus hetzelfde lot.

Samenvatting, evaluatie en conclusie

In het geluidsmateriaal van tapgesprek A-4-31 bevinden zich om de (ongeveer) 3,6
seconden hoorbare en zichtbare ‘dubbeltikken’. Meijer heeft de intervallen van die
dubbeltikken gemeten, ten opzichte van elkaar, en ten opzichte van een
referentiepunt, te weten de eerste dubbeltik. Meijer trof in zijn meetresultaten
afwijkingen aan van de door hem veronderstelde standaardduur van 3600
milliseconden per interval van dubbeltikken. Die afwijkingen betreffen vrij vaak
kleine afwijkingen, namelijk van slechts enkele milliseconden. Om de acht á negen
dubbeltikken trof Meijer grotere afwijkingen aan, van twintig tot veertig
milliseconden, en een enkele keer zelfs van eenenzeventig milliseconden. Meijer
noemt deze afwijkingen ‘tijdfouten’.
De individuele afwijkingen (per dubbeltik) noemt hij ‘differentiële tijdfouten’, en de
aldus bij iedere dubbeltik aanwassende tijdfouten: de ‘cumulatieve tijdfouten’.
Gevisualiseerd in een grafiek ontstaat aldus een ‘tijdfoutprofiel’.

235

H. Meijer, Gesprek A-4-31: Analyse van een verknipt bestand. Meer dan ernstige vermoedens,
d.d. juni 2017, p. 25-32.
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Het profiel van de cumulatieve tijdfouten laat een trapvormig patroon zien: de
tijdfouten lopen sprongsgewijs elfmaal op, en tweemaal af.

Meijer rapporteert dat die dubbeltikken telkens hoorbare tariefpulsen betreffen uit
een Turks telefoonnetwerk met een verouderde infrastructuur. Tariefpulsen
worden volgens Meijer namelijk nauwkeurig uitgestuurd en met een exacte
regelmaat die kenmerkend is voor een kwartskristal. Afwijkingen van die exacte
regelmaat van 3600 milliseconden, hoe microscopisch klein ook, kunnen volgens
hem niet worden verklaard indien het geluidsmateriaal rechtstreeks digitaal is
geregistreerd op de harde schijf van de Kislev 2-tapkamer. De door Meijer
waargenomen

afwijkingen

tonen

dus

“onweerlegbaar”

aan

dat

het

geluidsmateriaal niet rechtstreeks digitaal is vastgelegd, maar door tussenkomst
van een analoog medium: een taperecorder.
In het door Meijer waargenomen trappatroon herkent hij een precisieapparaat, een
taperecorder met een elektromotor waarvan het toerental door een servoregeling
via een tachogenerator wordt bijgestuurd. “Ziehier het achterliggend ontwerp,”
aldus Meijer.
Aangezien justitie beweert dat de audio van tapgesprek A-4-31 rechtstreeks is
vastgelegd in de digitale Kislev 2-tapkamer, kan die bewering “onmogelijk” juist zijn,
concludeert Meijer.

Aan zijn conclusie legt Meijer een drietal veronderstellingen ten grondslag. Dat zijn:
(1).

de in het geluidsmateriaal van tapgesprek A-4-31 waargenomen
dubbeltikken betreffen de hoorbare tariefpulsen uit een verouderde (Turkse)
telefooncentrale;

(2).

tariefpulsen werden altijd met een (extreem nauwkeurige) kwartsklok
gegenereerd,

(3).

en dit in een constant (‘lineair’) ritme.

Indien één van deze drie veronderstellingen onjuist is, gaat de redenering van
Meijer niet meer op.

Ik heb de drie veronderstellingen van Meijer ieder afzonderlijk besproken, waarbij
ik tot de volgende conclusies ben gekomen. Niet alleen zijn deze veronderstellingen
niet of nauwelijks onderbouwd, het resultaat van eenvoudige zoekacties op
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internet en in publiek toegankelijke literatuur roept ernstige twijfel op aan de
integrale juistheid van deze veronderstellingen.
De kenmerken van tariefpulsen, met toonfrequenties van 50 Hz, of van 12 kHz c.q.
16 kHz, en met een duur van enkele tientallen tot tweehonderd milliseconden,
stemmen niet overeen met de waargenomen karakteristieken van de dubbeltikken,
waarvan de frequentiecomponenten enigszins ‘onbestemd’ zijn en de tijdsduur
telkens slechts ongeveer elf milliseconden bedraagt. Dat maakt Meijer’s conclusie
dat de dubbeltikken tariefpulsen betreffen minder waarschijnlijk. Het is m.i. echter
niet volstrekt uit te sluiten dat het hier toch de hoorbare tariefpulsen uit een “ver
buitenland” en afkomstig uit een “verouderd telefoonsysteem” betreft.

Aangenomen dat dat zo is, en Meijer’s eerste veronderstelling dus juist is, rijst de
vraag of die tariefpulsen in de (“verouderde”, Turkse) praktijk van 1997 werkelijk
met de precisie van een Zwitsers uurwerk werden uitgestuurd. Ik heb in mijn
bespreking een pulsklok-model geschetst, geïnspireerd op de welbekende ronde
NS-stationsklok, waarin een kleiner telcircuit de tariefpulsen ‘wegtikt’, en dit kleine
telcircuit daarenboven om de halve minuut wordt gesynchroniseerd met een groter
telcircuit. Onder de aanname dat deze telcircuits worden aangestuurd door
gewone elektrische klokken, biedt dit model een goede verklaring voor het door
Meijer waargenomen trappatroon: kleinere tijdfouten worden veroorzaakt door
onnauwkeurigheden in het kleine telcircuit, de grote tijdfouten (de traptreden) zijn
het gevolg van synchronisaties die iedere halve minuut plaatsvinden.
Ik vond bovendien een sterke aanwijzing dat niet alle tariefpulsen onder alle
omstandigheden met de exacte ‘lineaire’ regelmaat van een kwartsklok werden
uitgestuurd. Proximus, een Belgische netwerkoperator, maakt in dit verband (rond
de eeuwwisseling) in zijn documentatie expliciet melding van ‘non-linear periodic
pulse metering’.

Kortom, de integrale juistheid van alle drie veronderstellingen van Meijer is aan
(ernstige) twijfel onderhevig.

Ik ben in mijn bespreking vervolgens dieper ingegaan op het scenario dat Meijer
presenteert over de wijze waarop dit tapgesprek A-4-31 zou zijn gemanipuleerd.
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In het door Meijer geschetste scenario van manipulatie wordt verondersteld dat de
audio van tapgesprek A-4-31 van origine analoog is vastgelegd door een
taperecorder waarvan de elektromotor was uitgerust met een servoregeling via
een tachogenerator. Meijer zegt het door hem waargenomen trappatroon te
herkennen in het patroon van het signaal dat een oscillogram laat zien bij
toepassing van een tachogenerator van Axor industries. Hij vond dit patroon in
documentatie die Axor industries op internet heeft gepubliceerd. Het door Meijer
bedoelde oscillogram zoals gepubliceerd in de documentatie van Axor industries
geeft echter géén inzicht in de schaalverdeling van de grafiek. Meijer kan dus
helemaal niet weten of aan de patroongelijkenis enige betekenis toekomt.

Ik heb voorts betoogd dat bij nadere beschouwing juist niet wordt verwacht dat de
toepassing van een taperecorder met servoregeling het door Meijer waargenomen
trappatroon doet ontstaan. In het manipulatiescenario van Meijer worden
tijdsvariaties vastgelegd (1) bij de opname, en (2) bij de weergave van de audio van
het tapgesprek. In dat geval zou de werking van de servoregeling tweemaal
zichtbaar moeten zijn. Als gevolg daarvan zou een meer complex trappatroon
ontstaan dan thans in het tijdfoutprofiel van tapgesprek A-4-31 gevisualiseerd door
Meijer.

Ten slotte wijs ik erop dat het onderzoek van Meijer niet laat zien dat hij serieus
heeft gezocht naar alternatieven voor het ontstaan van het door hem weergegeven
tijdfoutprofiel.

De door Meijer besproken “anatomie van een montage” wordt gedragen door zijn
reeds besproken conclusies.

Mijn conclusie luidt dat het rapport van Meijer getuigt van zodanige
tekortkomingen dat de inhoud ervan geen nova teweegbrengt. De door de
raadsvrouw als novum 94A en 94B gepresenteerde argumenten gaan niet op.
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11.12. Een niet-bestaand telefoonnummer in tapgesprek A-3-24

Inleiding

De raadsvrouw en Derksen voeren aan dat een bepaald telefoonnummer, waarvan
de verkeersgegevens meermalen melding maken, niet in publiek gebruik was en
zodoende niet door Baybaşin kan zijn gebeld. Dat maakt met name het belangrijke
en betwiste tapgesprek A-3-24 uiterst verdacht, zo begrijp ik de verdediging. Een
korte samenvatting van deze argumentatie geeft het eerste aanvullend
herzieningsverzoek. Ik citeer de raadsvrouw:
“(i) A-3-24 — Meir Dahan wordt gebeld op een niet publiekelijk toegankelijk
telefoonnummer (A-3-24 wordt met name in het arrest genoemd).
Volgens het dossier zou Baybaşin Mayer (=Meir Dahan) op 14 november
1997, 22.24 uur (sabbat) gebeld hebben op het Israëlische telefoonnummer
00-972-50200000. Meir Dahan schreef Derksen dat vanaf 1993 tot 2003 zijn
telefoonnummer 00-972-50235502 was, maar belangrijker, dat hij niet op
nummer 00-972-50200000 gebeld had kunnen worden, omdat dat nummer
niet in publiek gebruik was. Meir Dahan [Mayer] informeerde Derksen per email dat bij de Israëlische mobiele telefoonmaatschappij Pharr het nummer
00-972- 50200000 voor technisch gebruik binnen de telefoonmaatschappij
was gereserveerd.”236
De discussie over het telefoonnummer 00-972-50-20 0000 is aangezwengeld door
de tCEAS-deskundige Peller. Bek Tek en Van de Ven hebben zich over deze kwestie
niet uitgelaten. Van den Heuvel daarentegen wel, en daarop kom ik terug.

Beschrijving

Uitgangspunten

Tapgesprek A-3-24 betreft digitaal geluidsmateriaal afkomstig van tap-lijn X-2,
volgens justitie geregistreerd door de Kislev 2-tapkamer te Apeldoorn. Het gaat om
een Engelstalig tapgesprek dat volgens de verkeersgegevens plaatsvond op vrijdag
236

Eerste aanvullend herzieningsverzoek d.d. 26 februari 2015, p. 14. Zie meer uitgebreid: tweede
aanvullend herzieningsverzoek d.d. 1 februari 2016, p. 113-120, en derde aanvulling op het
herzieningsverzoek d.d. 16 maart 2016, p. 11-13.
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14 november 1997, aanvang om 22.24 uur. Volgens de verkeersgegevens belde
Baybaşin in op het Israëlische telefoonnummer 00-972-50-20 0000, een mobieletelefoonnummer dat eindigt met vijf consecutieve nullen.237
De door Baybaşin gebelde gesprekspartner is volgens het proces-verbaal ene
‘Mayer’.238 In de uitleg die het gerechtshof aan de inhoud van dit gesprek heeft
gegeven, tracht Baybaşin – in versluierd taalgebruik239 – gedaan te krijgen dat
Mayer enkele mannetjes naar Kentucky stuurt om aldaar ene Kamyar Mahboub te
liquideren. Een zeer belastend tapgesprek dus, volgens justitie. Deze dr. Kamyar
Mahboub, werkzaam aan de universiteit van Kentucky, had de pech de broer te zijn
van een persoon die zich schuil hield en die door Baybaşin werd gehouden voor de
moordenaar van de broer van een vriend, althans zo moeten wij uit het
politiedossier begrijpen.240

237

Dat telefoonnummer (een MSISDN) 00-972-50-20 0000 is als volgt opgebouwd:
‘00’ betreft in Nederland de internationale toegangscode.
‘972’ betreft het landnummer van Israël.
De ‘5’ staat voor mobiele telefonie, en de daaropvolgende ‘0’ is een code voor de netwerkoperator
Pelephone Ltd., in Israël de eerste operator van een netwerk voor mobiele telefonie. De ‘50’
samengenomen wordt in Israël de in casu toepasselijke ‘Area/network operator code (A/N)’ genoemd.
‘20 0000’ betreft het ‘subscriber number’.
Zie hierover Wikipedia, lemma’s ‘Telephone numbers in Israel’ en ‘Pelephone’, met dien verstande
dat het Wikipedia-lemma ‘Telephone numbers in Israel’ mededelingen doet over actuele ‘subscriber
numbers’ van zeven cijfers (in plaats van zes). Daarover hieronder meer bij de bespreking van de
omnummering van Israëlische mobiele-telefoonnummers in 2004.
238 In het tapverbaal (ook wel: tapjournaal), dat binnen enkele dagen na het uitluisteren van de
tapgesprekken wordt opgemaakt en aan de rechter-commissaris wordt toegezonden, staat ene ‘Alex’
nog als gesprekspartner van Baybaşin te boek, maar de politie heeft dat later gewijzigd in ‘Mayer’.
239 In dit tapgesprek bevindt zich ook de veelbesproken – onverhulde – passage die door de
politie(tolk) is genoteerd als zou Baybaşin letterlijk aan Mayer verzoeken om “to make him cold” (in
de eufemistische betekenis van ‘hem koud maken’, met als “him” c.q. “hem”: de man in Kentucky).
Volgens de verdediging echter werd in werkelijkheid door Baybaşin gezegd: “to make him call”
(bedoeld als: ‘hem laten bellen’).
Deze kwestie is in de strafzaak reeds uitvoerig aan de orde gekomen. Het gerechtshof was bekend
met een aanvullend deskundigenrapport (2) van 9 april 2002, waarin NFI-deskundige Broeders
hierover na een uitvoerige bespreking als volgt concludeerde (p. 6 van dat rapport):
“De bevindingen van het onderzoek geven geen steun aan de beide voorgestelde vertalingen.
Voor de in het tapjournaal vermelde vertaling ‘hem koud maken’ geldt dat die weliswaar op
fonetisch/fonologische gronden verklaarbaar is, maar op lexicale gronden en gelet op de context moet
worden verworpen.
Voor de alternatieve vertaling ‘hem laten bellen’ is evenmin veel steun te vinden.
Fonetisch/fonologisch en semantisch gezien is de vertaling verdedigbaar. Een analyse van de context
en het lexicale en syntactische repertoire van de spreker geeft echter geen steun aan deze variant.
Gelet op de context en de aard van de door de spreker in kwestie gedemonstreerde beheersing van het
Engels lijkt de betekenis die met de frase ‘and to make him call’ daadwerkelijk werd bedoeld het best
weer te geven met de Nederlandse vertaling ‘en hem ’n bezoekje brengen’.”
Het gerechtshof heeft de vertaling “en hem koud maken” dienovereenkomstig niet tot de zijne
gemaakt, zulks door precies die woorden expliciet weg te strepen uit het transcript van A-3-24 in de
aanvulling op het bestreden arrest (p. 115 van 358 doorgenummerde pagina’s).
Zie voor meer toelichting: A.P.A. Broeders, Op zoek naar de bron (diss. Leiden), Deventer: Kluwer 2003,
p. 141-142 (Zijspoor 3.21: ‘…make him c***, that’s all.’ – een fonologische vertaalfout).
240 Dit tapgesprek A-3-24 heeft dus betrekking op feit 2 op de tenlastelegging, ook bekend als ‘de
Kentucky-zaak’, dossiernummer 3 in het proces-verbaal van de politie.
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Ene Meir Dahan heeft zich op verzoek van Baybaşin in 2006 gewend tot de
raadsvrouw en hij heeft zich bij haar bekend gemaakt als de ‘Mayer’ in dit
telefoongesprek met Baybaşin. Dahan is naar verluidt een Israëlisch zakenman en
(destijds) een reserve-luitenant-kolonel in het Israëlische leger.241 Deze Dahan is
naar zijn zeggen dus de bron van het stemgeluid van de gesprekspartner van
Baybaşin in “gesprek 38”, en dat is tapgesprek A-3-24.242 De raadsvrouw citeert
Dahan uit zijn schriftelijke verklaring d.d. 18 augustus 2006:
“I had to conclude that this conversation for sure consists of more than one
former telephone conversation between me and Mr Huseyin Baybaşin. I am
certain about the fact that this conversation mentioned as ‘gesprek 38’
consists of a composition of several different telephone calls I had with him
in the past.”243
Dahan betwist ook de interpretatie die het gerechtshof aan tapgesprek A-3-24
heeft gegeven. De telefoongesprekken met Baybaşin waaruit het geluidsmateriaal
van tapgesprek A-3-24 zou zijn samengesteld hadden volgens hem een onschuldig,
louter zakelijk karakter.

De context

Vlak vóór tapgesprek A-3-24, namelijk op 14 november 1997 om 22.18 uur, belt
Baybaşin over tap-lijn X-2 uit naar een Frans telefoonnummer (0033 142 646721).
Hij krijgt een (jonge) vrouw aan de lijn. Zij spreekt Engels met een – naar het mij
voorkomt – Franse tongval. Baybaşin vraagt aan haar (in het Engels) of de laatste
vier cijfers van het telefoonnummer van die vriend een nul betreffen (“that is the

241

Zie hiervoor het herzieningsverzoek van Baybaşin d.d. 18 april 2011, p. 76-78, met verwijzingen
naar de bijlagen 58 en 59 bij dat herzieningsverzoek. Dahan heeft telefonisch gesproken met de
raadsvrouw en heeft haar daarna een schriftelijke verklaring d.d. 18 augustus 2006 doen toekomen
(bijlage 58). Op 8 oktober 2007 heeft Dahan een getuigenverklaring afgelegd in een beroepsprocedure
voor de afdeling Bestuursrecht van de Raad van State tussen Baybaşin en het College van procureursgeneraal strekkende tot de beschikbaarstelling van het originele geluidsmateriaal in de Baybaşin-zaak
(bijlage 59).
242 Voor de goede orde: over het antwoord op de vraag of Meir Dahan in het geluidsmateriaal van
tapgesprek A-3-24 werkelijk de gesprekspartner ‘Mayer’ was van Baybaşin bestaat geen zekerheid.
Het betreft uitsluitend een mededeling van deze Dahan. Onder dit voorbehoud houd ik de mededeling
van Dahan (vooralsnog) voor juist.
243 Zie bijlage 58 bij het herzieningsverzoek d.d. 18 april 2011. Een mededeling van gelijke strekking
deed Dahan ten overstaan van de Raad van State (bijlage 59). Vanwege de chaotische structuur en uit
zijn herinnering puttend, kon het tapgesprek volgens hem niet uit slechts één gesprek hebben
bestaan, maar was het samengesteld uit meer telefoongesprekken. Het gesprek had volgens hem
bovendien geen criminele lading.
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number which he is holding it now?”). De vrouw weet kennelijk onmiddellijk en
zonder nadere toelichting over wie Baybaşin spreekt; de betrokkene heeft volgens
de vrouw echter een nieuw telefoonnummer, waarbij ‘34’ is vervangen door ‘20’.
De vrouw in kwestie somt het nummer desgevraagd nog eens op. Het nummer is
‘50 20 0000’, aldus de vrouw.
Zes minuten later belt Baybaşin het zodoende verkregen telefoonnummer 00-97250-20 0000, waarna zich over tap-lijn X-2 het tapgesprek A-3-24 met “Mayer”
(Dahan) ontvouwt.

Het ‘50-20 0000’-telefoonnummer is volgens de verkeersgegevens ná het
tapgesprek A-3-24 van 14 november 1997, aanvang om 22.24 uur, door Baybaşin
nog zesmaal gebeld, zulks telkens over tap-lijn X-2. Ik geef een volledige opsomming
van de data en de aanvangstijdstippen ervan, alsmede tussen haakjes de informatie
over het tapgesprek, die is ontleend aan het tapverbaal van tap-lijn X-2:
17 november 1997 om 16.09 uur (Baybaşin belt uit, geen verbinding),
17 november 1997 om 16.12 uur (Baybaşin belt uit en spreekt met Alex),244
18 november 1997 om 12.28 uur (Baybaşin belt uit en spreekt met Alex),
18 november 1997 om 14.57 uur (Baybaşin belt uit, geen verbinding),
18 november 1997 om 15.26 uur (Baybaşin belt uit en spreekt met Alex),
25 november 1997 om 15.11 uur (Baybaşin belt uit, geen verbinding).

Ook heeft Baybaşin, althans volgens de verkeersgegevens, tweemaal binnen een
minuut, namelijk op 18 november 1997 om 14.56 uur, uitgebeld naar het
telefoonnummer ‘00 972 50 20 0000 0’, dus steeds met een zesde nul. Er komt
telkens geen verbinding tot stand.245 Zoals mijn opsomming hierboven uitwijst, belt
244

Derksen deelt omtrent dit tapgesprek abusievelijk mede dat de verkeersgegevens gewag maken
van “009-72-50-200-0”, dat wil zeggen: van slechts vier nullen op het eind, in plaats van vijf. In
werkelijkheid geven de JTS-gegevens wel degelijk vijf nullen weer, en dat geldt eveneens voor het
tapverbaal.
Zie Derksen, Stand van zaken III, deel II, ‘Van den Heuvels argumenten waarom aperte anomalieën in
de A-1 gesprekken geen anomalieën zijn’ d.d. 25 oktober 2015, p. 36 (in het schema). Onder dat
schema plaatst Derksen het volgende commentaar (onderstreping mijnerzijds):
“Baybaşin belt dus enkele keren naar een nummer dat begint met 009-72-50-2. Eén keer draait hij vier
nullen er achter, zes keer draait hij vijf nullen en twee keer draait hij zes nullen. Het lijkt erop dat de
centrale of de politie het niet zo nauw nam met die nullen.”
Dat commentaar van Derksen berust dus op niets anders dan zijn eigen vergissing en op het feit dat –
volgens de verkeersgegevens – Baybaşin tweemaal (abusievelijk) zes in plaats van vijf nullen ‘draait’.
245 Zie ook Van den Heuvel, hoofdrapport d.d. 8 september 2015, p. 21, die meedeelt dat in het
geluidsmateriaal van het (tweede) tapgesprek een door een vrouw in het Hebreeuws gesproken
mededeling volgt dat de abonnee niet kan worden bereikt. Volgens Derksen echter zegt ‘de dame’
waarschijnlijker: “Dit is geen aangesloten nummer”.
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Baybaşin volgens de verkeersgegevens een minuut later alsnog het hier besproken
telefoonnummer met (het door de vrouw opgegeven aantal van) vijf nullen.

Kortom, van de zes in het rijtje opgesomde telefooncontacten met het ‘5020 0000’-nummer volgt in uitsluitend drie gevallen een telefoongesprek. Dat is
telkens met ene Alex. Volgens de in het politiedossier weergegeven inhoud van
deze tapgesprekken is ook Alex betrokken bij de Kentucky-zaak (dossier nummer
3). Van hem is de identiteit onbekend gebleven.
Van de zeven hierboven genoemde telefooncontacten met het ‘50-20 0000’nummer is uitsluitend A-3-24 tot het bewijs gebruikt, terwijl géén van de andere
(drie) tapgesprekken door de politie in het proces-verbaal van de Kentucky-zaak is
voorgedragen voor bewijsgebruik.

Baybaşin heeft volgens het tapdossier op latere momenten (ook) nog wel contact
met Dahan (althans “Mayer”), maar dan via een ander, Frans telefoonnummer, te
weten 0033 611 667465.246 Deze telefooncontacten zijn door de politie niet
voorgedragen voor het bewijs.

Een zijspoor: de omnummering van Israëlische mobiele-telefoonnummers

Van den Heuvel heeft opgemerkt dat in Israël in 2004 het nummerplan voor
mobiele-telefoonnummers is gewijzigd.247 De omnummeringsregels dicteerden de

Ik vermoed dat ‘+972-20 0000 0’ (zes nullen, in plaats van vijf) simpelweg geen geldig telefoonnummer
is; de beller (Baybaşin?) draaide immers een nul te veel.
Zie Derksen, Stand van zaken III, deel II, ‘Van den Heuvels argumenten waarom aperte anomalieën in
de A-1 gesprekken geen anomalieën zijn’ d.d. 25 oktober 2015, p. 36-37.
246 Volgens het tapverbaal van tap-lijn X-2 komt het Franse nummer 0033 611 667465 voor het eerst
in beeld op 25 november 1997. Baybaşin belt die dag om 16.24 uur met ene ‘Melissa’ (op wederom:
0033 142 646721), die hem het besproken Franse nummer, ‘0033 611 667465’, doorgeeft (p. 250).
Eén minuut later belt hij uit en krijgt hij “Mr. Mayer” aan de telefoon. Op 1 december 1997 om 16.59
uur belt Baybaşin het nummer, maar er komt geen verbinding tot stand. Op 3 december 1997 om
12.44 uur spreekt Baybaşin wederom met “Mayer”. Mayer en Baybaşin bespreken een ontmoeting
en een fax. Op vrijdagavond 5 december 1997 om 19.43 uur belt Baybaşin uit naar genoemd nummer.
Het tapverbaal vermeldt dat Baybaşin met een NN-man spreekt over een ontmoeting die de dag
ervoor niet is doorgegaan. Op 9 december 1997 om 20.15 uur belt Baybaşin uit en spreekt met Mayer.
Het nummer is tevens geregistreerd op 12 december om 22.26 uur. Het tapverbaal vermeldt dat er
een Frans antwoordapparaat te horen is. Op 13 december 1997 om 09.52 uur belt Baybaşin uit en
spreekt een Frans antwoordapparaat in. Baybaşin wil ‘hem’ bereiken en zegt ‘hem’ zijn telefoon aan
te zetten.
247 Zie het verslag van de bijeenkomst van de begeleidingscommissie van 25 september 2014, p. 1,
sub 3. Zie ook Van den Heuvel, hoofdrapport d.d. 8 september 2015, p. 21.
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voorvoeging van één extra cijfer aan het zescijferige ‘subscriber number’ dat
onderdeel uitmaakt van het mobiele-telefoonnummer. Het thans besproken
telefoonnummer zou volgens een omnummeringsregel die Van den Heuvel heeft
aangetroffen in een persbericht van februari 2000 zijn gewijzigd in: 00-972-50620 0000 (toevoeging door mij onderstreept).248 Op deze informatie is een
internationaal-rechtshulpverzoek gebaseerd dat in dit herzieningsonderzoek naar
de Israëlische bevoegde autoriteiten is uitgegaan.249
Deze omnummeringsregel is in werkelijkheid echter nooit exact zo ingevoerd.
Derksen wees erop250 dat volgens de geldende omnummeringsregels het hier
besproken telefoonnummer niet met een additionele ‘6’, maar met een additionele
‘5’ moest worden omgenummerd tot het telefoonnummer: 00-972-50-520 0000
(toevoeging door mij onderstreept).251

Het ‘awkard number’ van Peller

Peller, volgens Dahan een vriend van hem,252 heeft in zijn tCEAS-rapport over het
telefoonnummer van tapgesprek A-3-24 opgemerkt (ik citeer hem volledig):
“While the country code matches Israel and the area code matches the prefix
of the cellular carrier then active in Israel (called “Pelephone”), the cellular
number seems invalid. If the call was initiated by the other party we could
have potentially explained it as a Caller ID data malfunction, but in this case
it is claimed that “B” initiated the call, so the number data came from “B”’s
248

Van den Heuvel baseerde zich daarbij kennelijk op een op internet gepubliceerde persverklaring
van februari 2000, waarin het Israëlische ministerie van Communicatie een voornemen tot deze
wijziging van het nummerplan kenbaar had gemaakt. Ik citeer:
“Area Code 50 (Pelephone cellular) numbers will be expanded from 6 to 7 digits, by prepending the
digit 6. That is, +972 50 xxxxxx will become +972 50 6xxxxxx.”
Zie daarover: http://www.wtng.info/wtng-972-il.html.
249 Verzoek om internationale-rechtshulp d.d. 5 maart 2015 van officier van justitie mr. E.E. van der
Bijl. Daarover hieronder meer.
250 Derksen, Stand van zaken III, deel II, ‘Van den Heuvels argumenten waarom aperte anomalieën in
de A-1 gesprekken geen anomalieën zijn’ d.d. 25 oktober 2015, p. 38-39.
251 Op enig moment na de verschijning van het persbericht van februari 2000 is klaarblijkelijk besloten
de omnummeringsregels enigszins te wijzigen. Zie State of Israel, Ministry of Communications,
Addition of a 7th Digit to the Cellular Numbers and Consolidation of Prefixes on April 20, 2004, May
2003, waaruit ik citeer (onderstreping in het origineel):
“A 7th digit will be added to and precede the existing 6-digit subscriber number. (…)
Examples of the Number Changes: Pelephone: 050-234567 will become 050-5234567 (…).”
Zie: http://www.moc.gov.il/new/documents/numbering_21.5.03.pdf.
252 Zie het herzieningsverzoek d.d. 18 april 2011, bijlage 59, getuigenverklaring Dahan d.d. 8 oktober
2007 in een beroepsprocedure voor de afdeling Bestuursrecht van de Raad van State, p. 3. Zie ook de
introductie van Peller in paragraaf 2.2 van deze conclusie.
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dialling which was available to the tapping system. It therefore remains
unexplained why this awkward number was registered as the destination of
the call.
(…).
Conclusions:
1. The destination number is unlikely a real Israeli cell-phone number, hence
the call data is unreliable. Since there is no CLIP data available it cannot be
verified.”253
Hierop een eerste commentaar mijnerzijds. Peller rapporteert naar de kern
genomen niets meer dan dat het Israëlische telefoonnummer, naar ik vermoed
vanwege de vijf consecutieve nullen, “seems invalid” (onderstreping mijnerzijds).
Hij noemt het een “awkward” nummer, en een “unlikely destination number”.
Kortom, het is niet zo dat Peller weet dat het telefoonnummer ongeldig is of niet in
gebruik is; het telefoonnummer komt hem – slechts – ongeldig voor. Niet blijkt dat
Peller op dit punt ook maar enige informatie heeft ingewonnen alvorens ‘the call
data’ als “unreliable” te bestempelen.

Overigens zijn van dit tapgesprek de verkeersgegevens gewoon aanwezig. Het
‘CLIP-argument’ van Peller vloeit voort uit zijn onbekendheid met de Nederlandse
situatie.254

253

S. Peller, Recordings Examination Report, September-October 2009, p. 11 en p. 12.
Herhaling van een voetnoot uit onderdeel 3:
In zijn Recordings Examination Report van september-oktober 2009 maakte de tCEAS-deskundige
S. Peller op p. 4-5 een punt van het ontbreken van “CLIP Information” bij alle ‘recordings’ (en dit dus
met inbegrip van het referentiemateriaal), waarvoor hij geen “satisfactory explanation” kon vinden.
Echter, de CLIP-informatie is alleen waarneembaar in de audioregistratie van de tap bij de analoge
vastelijn-gesprekken nadat deze dienst door KPN in Nederland in augustus 1998 (dus ná de
onderzochte periode) was geïntroduceerd. Voor gsm en ISDN was deze dienst (nummerherkenning)
weliswaar al langer beschikbaar, maar wordt (werd) de CLIP c.q. de COLP digitaal verstuurd over een
ander kanaal c.q. op een andere wijze.
Zie hierover: F. Fransen & J. Rijnders, Assessment of telephone tones on audio files of intercepted
communication in the report of Peller, d.d. 26 mei 2010, p. 4.
Jacobs constateert m.i. dan ook correct het volgende in B. Jacobs, brief aan prof. Buruma d.d. 16
augustus 2010, p. 3:
“3. Nummerherkenning (caller identification, CID of CLIP).
Over het derde punt kan ik kort zijn. Zoals in [rapport Jacobs d.d. 15 november 2009, onder punt 4.1]
reeds opgemerkt werd, is nummerherkenningsinformatie (CID) in het GSM-netwerk gescheiden van
het audio kanaal. Een tapaansluiting in het mobiele netwerk vindt plaats op het zogenaamde mobile
switching center (MSC) en zal daar geen CID informatie in het audio kanaal aan kunnen treffen.
[Fransen & Rijnders] is hier duidelijk over. De verbazing van Peller over het niet aantreffen van CID
informatie [rapport Peller, p. 4-5] is dus niet terecht.”
254
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Onderzoek naar de geldigheid van het 00000-nummer en een evaluatie daarvan

Beschrijving

Voor een goed begrip van het debat is het van belang om reeds nu enig onderzoek
en de resultaten ervan te beschrijven en te evalueren.

Van den Heuvel deelde de begeleidingscommissie op 25 september 2014 mede dat
(het telefoonnummer dat hij hield voor) het in 2004 omgenummerde ‘50-20 0000’nummer uit 1997, te weten 50-620 0000, thans nog bereikbaar is. Hij had het
nummer gebeld en het werkte nog steeds, aldus Van den Heuvel.255

In overleg met de begeleidingscommissie heb ik een internationaalrechtshulpverzoek d.d. 5 maart 2015 naar Israël doen uitgaan. Daarbij is onder
meer gevraagd naar de validiteit van het ‘50-20 0000’-nummer in 1997.
Dit rechtshulpverzoek is door de Israëlische autoriteiten beantwoord op 18 mei
2015.256 Zoals hierboven reeds opgemerkt is in dit rechtshulpverzoek een
omnummeringsregel voor Israëlische mobiele-telefoonnummers abusievelijk niet
juist toegepast.257 Bovendien is in het antwoord van de Israëlische autoriteiten één
(andere) onvolkomenheid geslopen. Niettemin acht ik dit antwoord wel degelijk
bruikbaar.
Ik citeer eerst de Israëlische autoriteiten (vetgedrukt in het origineel):
“Note that we approached our SIGINT department in order to check the
availability of the information requested by you.
From the response that we received it seems that the changing of mobile
numbers occurred during the year 2004. Israeli cellular providers are not

255

Zie het verslag van de bijeenkomst van de begeleidingscommissie van 25 september 2014, p. 1,
sub 3, waaruit ik citeer als mededelingen van Van den Heuvel: “Het Israëlische nummer blijkt een
bestaand nummer te zijn en dat nummer werkt nog steeds; hij heeft het nummer gebeld. Door
omnummering (vanaf februari 2000) in Israël moet er nu een ‘6’ voor de ‘2’ worden gezet.”
Van den Heuvel liet aan de leden van de begeleidingscommissie een foto zien van het display van zijn
gsm-toestel, waarop het telefoonnummer 00972506200000 zichtbaar was.
Zie ook Van den Heuvel, hoofdrapport d.d. 8 september 2015, p. 21-22.
256 Ontvangen door het IRC Den Haag op 21 juli 2015.
257 Het zij herhaald: aan de Israëlische autoriteiten zijn bij rechtshulpverzoek van 5 maart 2015 onder
meer vragen gesteld over het kwestieuze telefoonnummer 00972-50-20 0000. Daarbij is opgemerkt
dat dit telefoonnummer “volgens onze informatie” na omnummering 00972-50-620 0000 zou moeten
luiden. Alleen dat laatste is een abuis. Het 00000-nummer in kwestie luidt volgens de toepasselijke
omnummeringsregels: 00972-50-520 0000.
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obliged to preserve information for more than 7 years. Therefore the
information you are requesting is not retained by them.
With that said we were able to determine that the number: 056-200-000 if it
existed before 2004 would now be: 050-620-0000. We can determine that
today, this ten digits number is owned by a company in Herzalia.
Unfortunately we cannot know if the number has previously existed (prior to
2004) or to whom it was registered to if it was in existence.”
Twee preliminaire opmerkingen:
(1).

Niet het telefoonnummer “056-200-000”, maar het juiste 00000-nummer in
kwestie, te weten ‘(00972) 50-20 0000’, was in het rechtshulpverzoek aan de
Israëlische autoriteiten voorgelegd. De Israëlische autoriteiten hebben zich
dus in de vraagstelling vergist.

(2).

Vervolgens hebben de Israëlische autoriteiten dit (niet-bevraagde) nummer
in overeenstemming met de omnummeringsregels van 2004 (en dus correct)
omgenummerd tot “050-620-0000”.

Derksen maakt van dit laatste niettemin een heel punt: “Met alle respect voor de
juridische vaardigheden van de Legal Assistance Unit, maar deze omnummering is
dubbel-fout”, aldus Derksen.258 Thans is Derksen echter zelf degene die niet goed
omnummert. Ik laat dat zien. De Israëlische autoriteiten schreven in werkelijkheid
correct (ik parafraseer):
‘056-20 0000’ is in 2004 omgenummerd tot ‘050 620 0000’

258

Ik citeer Derksen (tweemaal onderstreping mijnerzijds, met commentaar mijnerzijds tussendoor):
“We leren dat volgens de Legal Assistance Unit het oude nummer — ‘if it existed before 2004’ en ‘If it
was in existence’, een nuancering die we niet bij Van den Heuvel aantreffen — in 2004 veranderd is in:
050-620-000 [dat wil zeggen: Derksen geeft ten onrechte slechts vier nullen na de ‘2’ weer, in plaats
van de vijf nullen waarvan het antwoord van Israël in werkelijkheid én met juistheid getuigt, D.A.].
Dit is dus kennelijk ook het nummer dat Van den Heuvel ziet als het nieuwe nummer dat correspondeert
met het oude nummer uit 1997, en dat nummer is dus het nummer dat hij gebeld heeft, of beter gebeld
zou hebben. Want zegt hij niet:
‘Deze constatering en de duiding van de omnummering is in een rechtshulpverzoek bevestigd.’
Met alle respect voor de juridische vaardigheden van de Legal Assistance Unit, maar deze
omnummering is dubbel-fout.
(…).
Dit nieuwe nummer verschilt wezenlijk van het nummer, waar de Legal Assistance Unit en Van den
Heuvel het over hebben, te weten: 050-620-000 [dat wil zeggen: Derksen vermeldt andermaal ten
onrechte slechts vier nullen na de ‘2’, in plaats van de vijf die in werkelijkheid wél zijn weergegeven,
D.A.].
Ik betwijfel ten zeerste of nu, in 2015, een ‘company in Herzalia’ dat nummer van de Legal Assistance
Unit, door Van den Heuvel onderschreven, heeft. Het is namelijk een telefoon nummer met zes cijfers
in plaats van een nummer met zeven cijfers. De oude zes-cijferige nummers waren na april 2004
ongeldig. (…) Van den Heuvel kan nooit contact hebben gekregen met dit nieuwe nummer.”
Uit: Derksen, Stand van zaken III, deel II, ‘Van den Heuvels argumenten waarom aperte anomalieën in
de A-1 gesprekken geen anomalieën zijn’ d.d. 25 oktober 2015, p. 38-39.
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Het “subscriber number” (hier: 620 0000) dat onderdeel is van het omgenummerde
telefoonnummer bevat dus wel degelijk (anders dan Derksen meent te kunnen
tellen) “7 digits”.259 Dit betekent niet alleen dat de opmerkingen van Derksen ter
zake feitelijke grondslag missen, het betekent ook (1) dat de informatie uit Israël
bruikbaar is (zij het aangaande een ander telefoonnummer dan waarnaar is
gevraagd), en (2) dat we zonder meer mogen aannemen dat Van den Heuvel –
overeenkomstig zijn eigen mededeling – het nummer ‘(00 972) 50 620 0000’ heeft
gebeld.260

Terug naar de mededelingen van de Israëlische autoriteiten. Deze mededelingen
wijzen het volgende uit:
(1).

Het is nutteloos de Israëlische autoriteiten voor een tweede maal te
benaderen om informatie te vergaren over het telefoonnummer 050-20
0000 uit 1997. Die informatie is namelijk niet meer beschikbaar.

(2).

Op dit moment bestaat het mobiele-telefoonnummer 050-620 0000 en het
is in gebruik bij een bedrijf in Herzalia. Deze informatie strookt met de
informatie die Van den Heuvel aan de begeleidingscommissie en in zijn
hoofdrapport heeft verschaft, namelijk dat hij dit nummer had gebeld en dat
het “werkte”.261

259

Zie daartoe de volgende omnummeringsregels in het bericht van State of Israel, Ministry of
Communications, Addition of a 7th Digit to the Cellular Numbers and Consolidation of Prefixes on April
20, 2004, van mei 2003, zulks met betrekking tot het nummer ‘056 20 0000’:
(1). “A 7th digit will be added to and precede the existing 6-digit subscriber number. This additional
digit will be identical with the third digit of the existing dialing prefix (except for the numbers of
Pelephone’s subscribers with the prefixes 050 and 051).”
Met andere woorden, aan het ‘subscriber number’ (20 0000) gaat voortaan het derde cijfer uit de
reeks ‘056’ vooraf, d.w.z. ‘20 0000’ wordt: ‘620 0000’.
(2). “The existing dialing prefixes of each cellular company will be consolidated into a single prefix per
company: Pelephone: The prefixes 050, 051, 056, 068 will be consolidated into 050.”
Met andere woorden, ‘the prefix’ ‘056’ (van Pelephone) wordt voortaan: ‘050’.
(3). “Examples of the Number Changes: Pelephone (….). 056-234567 will become 050-6234567”.
260 Ik benadruk dit andermaal omdat Derksen betoogt dat (niet alleen de Israëlische autoriteiten, maar
ook) Van den Heuvel zich heeft vergist in het aantal nullen in het telefoonnummer dat hij naar zijn
zeggen heeft gebeld. Derksen, Stand van zaken III, deel II, ‘Van den Heuvels argumenten waarom
aperte anomalieën in de A-1 gesprekken geen anomalieën zijn’ d.d. 25 oktober 2015, p. 39:
“Van den Heuvel kan nooit contact hebben gekregen met dit nieuwe nummer. (…). Conclusie: Met
zoveel fouten is er geen reden waarde te hechten aan wat de Legal Assistence Unit schrijft. Er is
bovendien geen waarde te hechten aan dat telefoontje van Van den Heuvel, als hij dat heeft gepleegd:
dat was een telefoontje naar het verkeerde nummer.”
De grondslag voor deze conclusie van Derksen berust dus uitsluitend op Derksen’s eigen onjuiste
lezing van het antwoord van de Israëlische autoriteiten d.d. 18 mei 2015 op het rechtshulpverzoek
d.d. 5 maart 2015.
261 Het toeval wil dus dat Van den Heuvel een onjuiste omnummeringsregel toepaste op het correcte
telefoonnummer in kwestie, en dat de Israëlische autoriteiten de juiste omnummeringsregel
toepasten op een incorrect (nl. niet-bevraagd) telefoonnummer, en dat zij daarbij op hetzelfde
resultaat uitkwamen, te weten: 00-972-50-620 0000.

1088
Onderdeel 11. Audiofenomenen III

Conclusie inzake 11-02065 H

(3).

Toegegeven, het nummer 050-620 0000 betreft niet de juiste omnummering
van het ‘050-20 0000’-nummer dat thans onderwerp van bespreking is, maar
het antwoord van de Israëlische autoriteiten leert wel dat telefoonnummers
die eindigen op vijf nullen tegenwoordig in Israël niet ‘awkward’ zijn.

Dat laatste wordt bevestigd door het volgende. In september 2016 heb ik alsnog
laten bellen naar het mobiele-telefoonnummer 00-972-50-520 0000. Er werd
opgenomen door een manspersoon.262 Het ‘50-520 0000’-nummer bleek
desgevraagd bij hem in gebruik.

Evaluatie

Israëliër en tCEAS-deskundige Peller heeft in zijn rapportage over de (geringe)
waarschijnlijkheid van de realiteit van het 00000-nummer geen onderscheid
gemaakt tussen het heden (2009) en het verleden (1997). Het in de
verkeersgegevens vermelde Israëlische 00000-nummer is – in zijn ogen –
simpelweg “unlikely”, ongeacht het moment van beoordeling. Had hij echter
hetzelfde eenvoudige onderzoekje als dat van mij verricht, dan had hij zijn oordeel
in elk geval moeten nuanceren, en wellicht bijstellen. Bij deze stand van zaken gaat
het argument van Peller, dat toch al voorbarig van aard was, niet meer op. Het
telefoonnummer is – in elk geval thans – niet “unlikely” of “awkward”.

Derksen en de raadsvrouw hebben in een vorm van wensdenken betoogd dat
informatie over de actuele geldigheid én publieke toegankelijkheid van het
omgenummerde 00000-nummer “(natuurlijk) niets zegt” over de geldigheid en
toegankelijkheid van dit nummer in 1997.263
Ik deel die opvatting niet. Juist is dat het heden geen volkomen uitsluitsel geeft over
het verleden. Dat het (omgenummerde) 00000-nummer thans een geldig en

262

De naam is bij mij bekend.
Zie Derksen, A-3-24, een analyse: veertien argumenten voor manipulatie, d.d. 26 juni 2015, p. 6:
“de heer Van den Heuvel belde in 2014 en dat zegt niets over de toestand in 1997.”
Zie Derksen, Stand van zaken III, deel II, ‘Van den Heuvels argumenten waarom aperte anomalieën in
de A-1 gesprekken geen anomalieën zijn’ d.d. 25 oktober 2015, p. 3: “De vraag is niet of het
omgenummerde nummer een valide nummer is, maar of het oude nummer een publiek nummer was.
Daarover hebben Van den Heuvel en Legal Assistance Unit niets te zeggen.”
Zie de raadsvrouw in het Tweede aanvullend herzieningsverzoek d.d. 1 februari 2016, p. 116:
“Daarnaast zegt het feit dat iemand nu op een omgenummerd telefoonnummer opneemt, natuurlijk
niets over de vraag of dat corresponderende nummer uit 1997 een publiek nummer was.”
263
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publiek bereikbaar telefoonnummer betreft, geeft dus niet de garantie dat zulks in
1997 evenzeer het geval was. Niettemin leert deze informatie ons wel degelijk iets.
De bevindingen maken het namelijk waarschijnlijker dat het 00000-nummer ook in
1997 geldig en toegankelijk was.264

Derksen en Dahan

Beschrijving

Vooral Derksen heeft, mede in reactie op de rapportage van Van den Heuvel, veel
aandacht besteed aan het “niet-bestaande” telefoonnummer.265 Ik citeer hem uit
zijn Stand van zaken III, deel II. Derksen:
“Volgens het dossier belt Baybaşin op vrijdag 14 november 1997, 22.24 uur
(gesprek A-3-24) met Mayer (= Elyuha Meir Dahan) (Israël). Het dossier geeft
als nummer 00-972-50-200-000. Meir Dahan had destijds een ander nummer.
Hij heeft navraag gedaan bij de telefoonmaatschappij: het nummer 50-200000 was niet in publiek gebruik, het was bestemd voor de CEO en service
doeleinden. Meir Dahan zou überhaupt niet op het genoemde moment een
264

Ik werk mijn redenering in deze voetnoot uit.
Men neme de twee tegengestelde hypothesen waar het thans om gaat, namelijk de hypothese van
de aanklager (a) en de hypothese van de verdediging (v). Die luiden als volgt:
(a). het besproken 00000-nummer was in 1997 geldig en publiek bereikbaar;
(v). het besproken 00000-nummer was in 1997 ongeldig, althans niet publiek bereikbaar.
Onder hypothese (a) vond van het 00000-nummer in 2004 omnummering plaats. Omnummering
betreft een zuiver administratieve verrichting; er komen op zichzelf geen uitgegeven
telefoonverbindingen bij en er verdwijnen op zichzelf geen reeds uitgegeven telefoonverbindingen.
Deze hypothese (a) voorspelt (in een bepaalde mate van waarschijnlijkheid) dat het omgenummerde
00000-nummer uit 1997 in 2016 nog steeds geldig en bereikbaar is.
Onder hypothese (v) daarentegen viel er in 2004 niets om te nummeren, wellicht vanwege het
‘awkward’-karakter van telefoonnummers met vijf consecutieve nullen. Waarom zou dan na 2004
alsnog een ‘awkward’ 00000-nummer zijn ingevoerd? Hypothese (v) voorspelt dus (in een bepaalde
mate van waarschijnlijkheid) dat ook in 2016 door de netwerkoperator nog steeds géén 00000nummer beschikbaar is gesteld.
De waarneming dat het 00000-nummer thans (2016) geldig en bereikbaar is, wordt voorspeld door
hypothese (a) en wijst dus méér in de richting van de juistheid van hypothese (a) dan in die van
hypothese (v). De waarneming van een geldig 00000-nummer maakt hypothese (a) daarmee
waarschijnlijker ten opzichte van hypothese (v), ongeacht de ‘a priori’-waarschijnlijkheden van
hypothesen (a) en (v).
265 Zie naast Derksen, Stand van zaken III, deel II, ‘Van den Heuvels argumenten waarom aperte
anomalieën in de A-1 gesprekken geen anomalieën zijn’ d.d. 25 oktober 2015, waaruit ik hier
meermalen citeer, ook:
Derksen, A-3-24, een analyse: veertien argumenten voor manipulatie, d.d. 26 juni 2015, p. 5-12;
Derksen & Grünwald, De stand van zaken II: de A-1 gesprekken, een overzicht in termen van
likelihoods gebaseerd op de metingen onder leiding van mr. Aben, de Aben-metingen, d.d. 30
augustus 2015, p. 69;
T. Derksen, Verknipt bewijs. De zaak Baybaşin, Leusden: ISVW Uitgevers 2014, p. 97, 99, 217.
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telefoon hebben beantwoord, want vrijdag 14 november 22.24 uur was
sabbat en hij heiligt de sabbat. Het nummer komt vaker in het dossier voor,
en wel als nummer van een mysterieuze Alex die Meir Dahan niet kent. Er zijn
andere raadsels. Hoe kan Meir Dahan de telefoon van Alex hebben
opgenomen? Hoe weet Baybaşin dat Meir Dahan bij Alex was? Bovendien op
14 november 22.24 uur waren Alex en Meir Dahan niet op de zelfde locatie.
Of is gesprek A-3-24 een gesprek met Alex en niet met Meir Dahan, zoals het
politiedossier vermeldt? Maar het is wel de stem van Meir Dahan die
antwoordt. Dat heeft de politie later kennelijk ingezien en Meir Dahan heeft
het ook zelf voor de Raad van State bevestigd.266
Van den Heuvel beweert dat dit nummer kosher is. Het betreft een valide
nummer dat hij gedraaid heeft. Een mevrouw heeft hem in Hebreeuws
geantwoord dat de abonnee niet kan worden bereikt. We hebben geen
aanwijzing dat hij de Hebreeuwse tekst heeft laten vertalen. Advocaat Van
der Plas belde met een oud nummer van Meir Dahan en kreeg ook een
Hebreeuws sprekende mevrouw aan de lijn. Daarna werd de boodschap in
het Engels herhaald: het nummer was invalid.
Van den Heuvel meent via de omnummering in 2004 te kunnen aantonen dat
009-72-50-200-000 in 1997 een belbaar nummer was. ‘Dat omgenummerde
telefoonnummer [kan] nu nog steeds gebeld worden, zo bleek [hem] in de
praktijk’. Nam iemand op of was er weer die Hebreeuwse mevrouw?
Ook de Israëlische Legal Assistance Unit heeft op basis van de omnummering
vastgesteld dat het nieuwe omgenummerde nummer het nummer van een
zaak uit Herzalia is. Van den Heuvel ziet zich hierdoor ondersteund. Dat is een
misvatting. De omnummering, waar hij zich op baseert, was twee keer fout:
het nummer had zeven cijfers moeten hebben en niet zes, en het toegevoegde
nummer bij de omnummering moet een 5 zijn en geen 6.267 Als Van den
Heuvel al iemand aan de lijn heeft gekregen, was dat het verkeerde nummer.
Overigens is dit hele omnummering-gedoe allemaal irrelevant. De vraag is
niet of het omgenummerde nummer een valide nummer is, maar of het oude
nummer een publiek nummer was. Daarover hebben Van den Heuvel en Legal

266

Voetnoot en commentaar D.A. Juist is dat de politie op een later moment het tapgesprek A-3-24
heeft toegeschreven aan ene ‘Mayer’ (in plaats van aan ene Alex). Of deze ‘Mayer’ ook Meir Dahan is,
is niet zeker. Dahan zegt het.
267 Voetnoot D.A. Deze mededeling van Derksen heb ik hierboven reeds besproken. Het resultaat van
de omnummering was niet tweemaal fout, doch slechts eenmaal. Weliswaar moest de omnummering
een ‘5’ en geen ‘6’ betreffen, het aantal cijfers van het ‘subscriber number’ was wél correct. Van den
Heuvel heeft dus wel degelijk de actuele validiteit en toegankelijkheid van het mobiele
telefoonnummer 50 620 0000 aangetoond. Hoewel dat niet het volgens de verkeersgegevens gebelde
telefoonnummer betreft, is de wetenschap van de actuele geldigheid en toegankelijkheid van dit
telefoonnummer m.i. wel degelijk nuttig.
De tweede fout waarop Derksen wijst (“zes in plaats van zeven cijfers”) is een vergissing van Derksen
zelf.
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Assistance Unit niets te zeggen. Wel hebben we nog steeds de al eerder
genoemde argumenten dat het nummer 009-72-50-200-000 niet in publiek
gebruik was en dat het hoogst onwaarschijnlijk is dat Meir op dat nummer,
zo het al publiek was, gebeld is. Daarmee moet A-3-24 in elk geval
gemanipuleerd zijn.”268
Aldus vat Derksen zijn argumenten samen. Derksen concludeert ten slotte
(onderstreping mijnerzijds):
“Ik heb hierboven al verschillende malen de argumenten gegeven waarom
het schier onmogelijk is dat Meir Dahan op 14 november 23.24 uur269 op
telefoonnummer 009-72-50-200-0000 gebeld is en de telefoon beantwoord
heeft. Dat telefoonnummer moet dus óf aan het dossier zijn toegevoegd óf
aan het opgeslagen gesprek.
Deze argumentatie roept ook ernstige twijfels op aan de integriteit van de
gesprekken van Alex, wanneer hij op dat nummer wordt gebeld.”270
Een bespreking van de informatie van Dahan

Kortom, Derksen heeft informatie ingewonnen bij Meir Dahan. Derksen noemt dit
“de enige betrouwbare informatie”,271 en presenteert die als vaststaande feiten.
Het gaat onder meer om de volgende mededelingen afkomstig van Dahan:
-

Dahan heiligt de Sabbat en zou op vrijdagavond om redenen van religieuze
aard de telefoon niet opgenomen hebben;

-

Dahan kent het telefoonnummer (00-972-)50-20 0000 niet en gebruikte
destijds een ander mobiel telefoonnummer waarop hij doorgaans bereikbaar
was;

-

Dahan kent Alex niet.

Het verbaast mij dat de eerste mededeling van Dahan bij Derksen niet de vraag
oproept waarom een Israëlische reserve-luitenant-kolonel zich op de Sabbat
268

Derksen, Stand van zaken III, deel II, ‘Van den Heuvels argumenten waarom aperte anomalieën in
de A-1 gesprekken geen anomalieën zijn’ d.d. 25 oktober 2015, p. 3.
269 Voetnoot D.A.: Derksen verschrijft zich met zijn vermelding van “23.24 uur” niet. De JTS-gegevens
worden wat betreft tijdstippen in wintertijd uitgedrukt in UTC+1, terwijl de Israëlische tijdsaanduiding
in wintertijd gelijkloopt met UTC+2.
270 Derksen, Stand van zaken III, deel II, ‘Van den Heuvels argumenten waarom aperte anomalieën in
de A-1 gesprekken geen anomalieën zijn’ d.d. 25 oktober 2015, p. 40.
271 Derksen, Stand van zaken III, deel II, ‘Van den Heuvels argumenten waarom aperte anomalieën in
de A-1 gesprekken geen anomalieën zijn’ d.d. 25 oktober 2015, p. 39.
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onbereikbaar zou mogen houden. Mag deze reserveofficier dan aannemen dat ook
de vijanden van de staat Israël de Sabbat zullen respecteren?

Bovendien deelt Derksen mee dat Dahan heeft geïnformeerd bij de
telefoonmaatschappij272 en die zou aan Dahan hebben laten weten dat het nummer
(00-972-)50-20 0000 niet in publiek gebruik was en dat het nummer was bestemd
voor de CEO en voor servicedoeleinden. Derksen maakt omtrent deze mededeling
van Dahan meer specifiek melding van het volgende (Dahan in het Engels en in
rechtopstaand schrift; Derksen cursief):
“Het telefoonnummer waarop Mayer (Meir Dahan) gebeld wordt, is niet in
publiek gebruik.
Meir Dahan heeft bij de Israëlische mobiele telefoonmaatschappij Pelephone
geïnformeerd en schreef mij per e-mail van maandag 11 november 2013,
11:00 uur, dat het nummer 00-972-50-200-000 voor technisch gebruik binnen
de telefoonmaatschappij was gereserveerd.
This number was never attributed for a commercial purposes. As I
heard from the cell company, it was used as a test number and/or was
in a free use by the CEO of the company. Anyway, it was never
invoiced.
Deze functie is niet implausibel, omdat dit nummer-met-de-vijf-nullen in feite
het eerste mobiele-telefoonnummer van de company, en van heel Israël was:
The “Pelephone” company started its activity in lsrael in 1990 (as far
as I know) and it was the only cell company till the late ‘90s. All
numbers started with the indicative number (050) following by a six
digits (0502xxxxx). This means that the number 050-200-000 was the
first cellular number in Israel …!!!
Dit klopt, als we weten dat de Israëlische nummers van mobiele telefoons met
een 2 beginnen. 0502 is dan de kop van de eerste mobiele telefoonnummer is
Israël, voorafgaand aan 050-200-000 is er aldus geen eerder nummer.”273

272 De ene keer noemt Derksen

(correct) Pelephone als ‘telecom-company’, en de andere keer “Phar”,
mij niet bekend. Dat maakt de bron van de informatie in elk geval minder duidelijk.
273 Derksen, Stand van zaken III, deel II, ‘Van den Heuvels argumenten waarom aperte anomalieën in
de A-1 gesprekken geen anomalieën zijn’ d.d. 25 oktober 2015, p. 31-32. Zie ook tweede aanvulling
op het herzieningsverzoek d.d. 1 februari 2016, p. 115.
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Dit roept, althans bij mij, de vraag op waarom moet worden aangenomen dat
Dahan van de telefoonmaatschappij wél informatie zou hebben weten te verkrijgen
over een telefoonnummer uit 1997, daar waar de Israëlische SIGINT274 dergelijke
informatie naar zeggen van de Israëlische autoriteiten niet heeft kunnen vergaren.
Is er bovendien enige schriftelijke, verifieerbare bevestiging van deze informatie
van de zijde van de netwerkoperator, die door tussenkomst van Dahan (en Derksen)
tot ons is gekomen? Een verifieerbare onderbouwing van de stellige conclusies van
Derksen lijkt mij niet te veel gevraagd, daar waar hij dat van anderen ook verlangt.

Deze door Derksen aan Dahan toegeschreven mededelingen bevatten bovendien
verscheidene onjuistheden die door eenvoudige zoekacties op internet kunnen
worden blootgelegd.
Pelephone ving haar werkzaamheden reeds aan in 1986 (en niet in “1990”).275 Einde
1994 (en niet pas in “the late ‘90s”) verloor Pelephone haar monopoliepositie voor
mobiele telefonie in Israël, toen gsm-netwerkoperator Cellcom de commerciële
markt voor mobiele telefonie betrad.276
Belangrijker is dat de mededeling van Dahan over de opbouw van het mobieletelefoonnummer zeer aan twijfel onderhevig is. In dat telefoonnummer 0-5020 0000 staat de ‘5’ voor mobiele telefonie, direct gevolgd door de code ‘0’ voor
netwerkoperator Pelephone. Daarna volgt een – destijds zescijferig – ‘subscriber
number’.277 In dit specifieke geval vangt het ‘subscriber number’ inderdaad aan met
een ‘2’, maar de grondslag voor de gedachte van Dahan en van Derksen dat het
destijds zescijferige ‘subscriber number’ altijd met een ‘2’ aanvangt is duister.278
Informatie op de websites waarnaar ik hierboven reeds verwees geeft voor die
gedachte geen enkele aanleiding. Een zoektocht op internet net zo min,
integendeel.279 Anders dan Derksen “weten we” dus niet dat het kwestieuze

274

SIGINT is een onderdeel van inlichtingendiensten dat zich bezighoudt met ‘signals intelligence’.
Zie Wikipedia (Engels) onder het lemma ‘Pelephone’. Pelephone Ltd. begon in 1986 als aanbieder
van mobiele telefonie op basis van een ‘Advanced Mobile Phone System’ (AMPS), een standaard voor
mobiele telefonie van de eerste generatie.
Zie ook een artikel genaamd ‘Telecommunications in Israel. From Monopoly to Competition’ op de
website: http://www.moc.gov.il/sip_storage/FILES/9/4729.pdf%20.
276 Zie vorige voetnoot, alsook Wikipedia, lemma ‘Cellcom’.
277 Zie Wikipedia, lemma ‘telephone numbers in Israel’ en zie: State of Israel, Ministry of
Communications, Addition of a 7th Digit to the Cellular Numbers and Consolidation of Prefixes on April
20, 2004, van mei 2003, op: http://www.moc.gov.il/new/documents/numbering_21.5.03.pdf.
278 Daaraan doet niet af dat het zesde cijfer van achteren in het privé mobiele-telefoonnummer van
Dahan ook een ‘2’ betreft.
279 Een google search naar Israëlische mobiele-telefoonnummers met cijfers als ‘972 505*’ geeft niet
alleen treffers met een ‘2’ als opvolgend cijfer op de plaats van de asterisk (i.e. het voormalige eerste
275
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telefoonnummer het eerste mobiele-telefoonnummer in Israël was. Het zou net zo
goed het 200.000ste kunnen zijn geweest.

De door Derksen gepresenteerde ‘vaststaande feiten’ liggen in werkelijkheid dus
aanzienlijk genuanceerder. Zijn – volgens hem “enige betrouwbare” – bron van
informatie is bovendien niet een onafhankelijk en onbevangen feitenonderzoeker,
wiens integriteit boven iedere twijfel verheven is, maar blijkt Meir Dahan, die zich
op verzoek van Baybaşin bij de raadsvrouw bekend heeft gemaakt, die naar eigen
zeggen in tapgesprek A-3-24 de gesprekspartner is van Baybaşin, die in de uitleg die
het gerechtshof aan dit tapgesprek heeft gegeven is opgetreden als
moordmakelaar, en die er – indien die uitleg juist is – alle belang bij heeft om deze
hoedanigheid geheim te houden. Een moordmakelaar laat zich vanzelfsprekend
niet bellen op zijn mobiele-telefoonnummer voor privégebruik, wisselt in deze
hoedanigheid geregeld van de telefoonnummers waarop hij bereikbaar is en
schermt zich af door zich uitsluitend via vertrouwde derden als zodanig bereikbaar
te houden.

Ik acht het opmerkelijk dat Derksen naar dit alles zelf geen nader onderzoek heeft
gedaan, doch niets anders heeft te melden dan dat hij “geen goede reden ziet om
Meir Dahan niet te geloven.”280 Dat brengt mij op een fundamenteel probleem in
de analyse van Derksen. Hij onderkent niet dat Dahan zowel onder de hypothese
van authenticiteit als onder de hypothese van manipulatie stellig zal ontkennen dat
hij als moordmakelaar is opgetreden. Dahan zal er onder beide hypothesen veel
aan gelegen zijn de uitleg die het gerechtshof aan tapgesprek A-3-24 heeft gegeven
te ondergraven. Er is verder geen enkele ondersteuning voor de mededelingen van
Dahan. Met andere woorden, de onbevestigde mededelingen van Dahan hebben –
anders dan Derksen wil (doen) geloven – in werkelijkheid weinig tot geen
onderscheidend vermogen. Ze mogen dus niet naar gelang dat goed uitkomt
voetstoots voor waar gehouden worden.281
cijfer van het in 1997 zescijferige ‘subscriber number’), maar ook veel treffers met bijvoorbeeld een
‘1’, ‘3’ of ‘7’ als opvolgend cijfer.
Een ander voorbeeld, volgens de inhoud van het tapgesprek met de Française die aan Baybaşin het
‘50-20 0000’-nummer doorgaf (14 november 1997, om 22.18 uur), was het telefoonnummer waarop
‘de vriend’ voorheen bereikbaar was: 50-34 0000.
280 Derksen, Stand van zaken III, deel II, ‘Van den Heuvels argumenten waarom aperte anomalieën in
de A-1 gesprekken geen anomalieën zijn’ d.d. 25 oktober 2015, p. 33.
281 Een reden voor twijfel aan de mededelingen van Dahan is reeds te vinden in een e-mail d.d. 5
augustus 2010 van diezelfde Dahan aan de raadsvrouw. Deze e-mail is als bijlage 43 gevoegd bij het
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De rapportage van Van den Heuvel

Hierboven heb ik op verscheidene plekken reeds melding gemaakt van hetgeen Van
den Heuvel rapporteerde. Resteert nog de volgende mededeling van Van den
Heuvel over de geldigheid en toegankelijkheid van het ‘50-20 0000’-nummer:
“De (…) zeven audio-opnames beginnen met een metronoomsignaal waarna
een gesprek volgt. Het nummer hoort dus bij een speciale doorschakelservice
op het GSM-netwerk, misschien een groepsoproepsysteem of een dienst
waarbij de doorschakeling wordt geactiveerd door een specifiek nummer te
bellen vanaf het toestel waarnaartoe moet worden doorgeschakeld. Het
metronoomsignaal en de Hebreeuwse meldingen laten zien dat het niet om
een gewone of vertraagde doorschakeling van het GSM-nummer gaat.”282
Op deze mededeling van Van den Heuvel is Derksen verder niet ingegaan. Het door
Van den Heuvel bedoelde metronoomsignaal is overigens inderdaad hoorbaar. Van
den Heuvel houdt dat geluid voor een teken dat dit 00000-nummer (indertijd) een
doorschakelservice van de netwerkoperator betrof. Indien juist geeft dat een

herzieningsverzoek d.d. 18 april 2011. Op p. 44-45 van dit herzieningsverzoek wordt Dahan naamloos
opgevoerd als een “vertrouwensman” die onderzoek heeft gedaan bij Comverse/Verint en die van een
anonieme “highly specialized engineer of Comverse” zou hebben vernomen dat de Nederlandse
Verint-tapkamer (d.w.z. de digitale Kislev 2-tapkamer van Comverse) heimelijk functioneerde onder
een licentie die Comverse/Verint uitsluitend had verleend aan de Duitse autoriteiten.
Verint/Comverse vernam van deze opzet niet eerder dan toen een Duitse functionaris de hulp inriep
van technici van Verint/Comverse vanwege technische problemen in de Nederlandse tapkamer, aldus
de anonieme zegsman van deze vertrouwensman (Dahan). Ik citeer Dahan:
“Verint/Comverse at the time had no contact and no contract with the Dutch authorities, only with the
German authorities. (….). This happened in 1997. When the technicians of the company arrived to
assist, they discovered that not the Germans but the Dutch were making use of their Verint monitoring
system. Trying to solve the emerged technical problems the engineers also discovered that the
monitoring system was not used by the Dutch to (only) intercept real-time telephone conversation but
(also) to copy already existing tapes on it. The technical problem was that the order of the intercepted
conversations was mixed up because of this misuse of the system.
When the Verint technicians got angry and told the Germans that it was not permitted to use the
Verint system in this way, they were told that they allowed the Dutch to use their system only to gather
intelligence information for highly secret and very important anti-terrorist investigations.
A highly specialized engineer of Comverse could give me the below technical information about their
monitoring systems at the time. He asked me to keep his name secret.”
Niet alleen ontbreekt voor dit verhaal iedere onderbouwing en is volstrekt onduidelijk hoe deze
‘samenwerking’ met de Duitsers überhaupt in de praktijk kan zijn gebracht, dit verhaal staat haaks op
de mededelingen van Van Dreunen. De Nederlandse digitale tapkamers van Comverse zijn eind jaren
negentig in aanbestedingsprojecten genaamd ‘Kislev 1’ en ‘Kislev 2’ door de toenmalige
alleenvertegenwoordiger van Comverse in Nederland, Bumicom, verkocht aan de Nederlandse politie,
aldaar geïnstalleerd en voorzien van software die was geconfigureerd op de Nederlandse eisen (en
dus niet de Duitse). ‘JTS’ betreft immers uitsluitend een Nederlands protocol, terwijl de verwerking
van de JTS-gegevens een signaling-server vereist die specifiek is toegesneden op de Nederlandse
situatie. Ik acht de mededelingen van Dahan hoogst onwaarschijnlijk.
282 Van den Heuvel, hoofdrapport d.d. 8 september 2015, p. 21.
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verklaring voor de waargenomen gang van zaken: ten behoeve van een
zwaarwichtig telefoongesprek is Dahan voor Baybaşin bereikbaar op een
telefoonnummer dat voor justitie geheim blijft, en dit door tussenkomst van een
doorschakelservice. Het doorschakelnummer is niet aard- en nagelvast verbonden
aan één gsm-toestel; het kan eenvoudig worden overgedragen aan andere gsmtoestellen, bijvoorbeeld dat van Alex. Na verloop van tijd vervalt de service.
Uiteraard is onbekend of deze toedracht correspondeert met de werkelijkheid,
maar het is bepaald geen technische onmogelijkheid en het geeft eenvoudig
antwoord op alle vragen die Derksen zich stelt over de locatie van het gsm-toestel
(‘met’ nummer (0)50-20 0000) en de identiteit van de houder(s) ervan.283 ‘Mayer’
(Dahan?) en ‘Alex’ hoefden in dat geval namelijk van hun kant geen gebruik te
hebben gemaakt van hetzelfde gsm-toestel en ze hoefden dus evenmin per se
tegelijkertijd op dezelfde locatie te hebben verbleven.
De Mayer en de Alex in dit scenario zullen elkaar wel moeten kennen. Daarvan
getuigt het geluidsmateriaal van enkele tapgesprekken inderdaad ook.284 Maar
uiteraard, indien alleen kritiekloos en onvoorwaardelijk geloof wordt gehecht aan
de mededelingen van Dahan, gaat het scenario niet op.

Evaluatie

De argumentatie van Derksen en van de raadsvrouw volgt (ook) in de kwestie van
het ‘niet-bestaande’ 00000-nummer een vast stramien. Er worden vragen
opgeworpen die door Derksen en de raadsvrouw niet kunnen worden beantwoord.
Voor hen zijn het raadsels en mysteries. Die conclusie heeft binnen het bestek van
de ‘onbestaanbaarheid’ van dit 00000-nummer volgens hen te gelden als een
weerlegging (falsificatie) van de hypothese van authenticiteit. Dat Baybaşin dit
00000-nummer werkelijk heeft gebeld is volgens Derksen niet ‘zomaar’ onmogelijk,
nee, het is zelfs “schier” onmogelijk.

283

Zie Derksen, Stand van zaken III, deel II, Van den Heuvels argumenten waarom aperte anomalieën
in de A-1-gesprekken geen anomalieën zijn, d.d. 25 oktober 2015, p. 34-35.
284 Zie het tapverbaal van de tapgesprekken A-3-22 (van 12 november 1997) en A-3-23 (van 14
november 1997 om 12.11 uur). In beide gevallen belt (volgens dit proces-verbaal) Alex in bij Baybaşin,
en wordt er (onder meer) gesproken over ‘Mayer’.
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Welbeschouwd en ontdaan van alle ruis blijkt de onderbouwing van die falsificatie
opmerkelijk zwak. De geclaimde weerlegging van de hypothese van authenticiteit
berust op niets anders dan:
-

de rapportage van tCEAS-deskundige Peller, over het onderwerpelijke
telefoonnummer, door hem (hooguit) betiteld als “awkward” en “unlikely”;

-

de mededelingen van Meir Dahan, te weten dat hij (Dahan) het kwestieuze
nummer niet kent, het telefoontje vrijdagavond (Sabbat) niet zou hebben
opgenomen en dat de ‘telecom company’ hem (Dahan) had bericht dat het
00000-nummer in 1997 niet publiekelijk bereikbaar zou zijn;

-

enkele vraagstellingen van Derksen over de vermeende onmogelijkheid dat
het 00000-nummer in gebruik is bij zowel Alex als Mayer (Dahan).

Daarover het volgende:
-

In het herzieningsonderzoek zijn de mededelingen van Peller op losse
schroeven te komen staan; twee verschillende 00000-nummers, met
inbegrip van het omgenummerde mobiele-telefoonnummer dat thans
onderwerp van bespreking is, blijken momenteel gewoon in gebruik en dus
nu niet “awkward” of “unlikely”.
Peller maakt in dit verband echter geen onderscheid tussen toen (1997) en
nu (2009). Volgens mij zegt het heden wel degelijk iets over de toestand in
1997 als er geen reden is om aan te nemen dat er tussentijds wijzigingen zijn
opgetreden. Omnummering is slechts administratief van aard en vormt niet
een dergelijke wijziging.

-

Meir Dahan, naar eigen zeggen een vriend van Peller, is degene die zich op
verzoek van Baybaşin tot de raadsvrouw heeft gewend en die zich heeft
gepresenteerd als zijnde de gesprekspartner van Baybaşin in het besproken
tapgesprek A-3-24. Zijn mededelingen zijn geheel niet onderbouwd en zij
blijken op bepaalde punten aantoonbaar onjuist, althans ernstig
twijfelachtig. Bovendien miskent Derksen dat aan deze mededelingen van
Dahan sowieso weinig tot geen vermogen toekomt om te discrimineren
tussen de hypothese van authenticiteit en de hypothese van manipulatie.
Dahan heeft er – hoe dan ook – groot belang bij om niet bekend te staan als
moordmakelaar.
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-

Bij zijn vraagstellingen over het gebruik van dit 00000-nummer door zowel
Mayer als Alex houdt Derksen geen rekening met de technische mogelijkheid
van doorschakeling, althans hij laat dat onbesproken, hoewel Van den Heuvel
daarop expliciet heeft gewezen.

Door deze discussie over de houdbaarheid van de hypothese van authenticiteit
raakte een andere, minstens zo belangrijke vraag onderbelicht: in hoeverre kan de
hypothese van manipulatie een goede en sluitende verklaring geven voor de
waarnemingen omtrent het 00000-nummer?

Onder de hypothese van manipulatie is er dit keer van slordigheid geen sprake. De
fraudeurs van de Nederlandse en/of Turkse politie moeten met opzet een inleidend
telefoontje naar Frankrijk hebben gefabriceerd, waarin een vrouw aan Baybaşin het
nieuwe telefoonnummer van (naar blijkt) een fictieve moordmakelaar aan Baybaşin
doorgaf. Waarom zou je als fraudeur in dat geval dit telefoongesprekje én een
00000-nummer verzinnen? De fraudeurs hadden toch kunnen volstaan met een
meer reëel ogend telefoonnummer? Baybaşin belt vervolgens niet één keer, maar
in

totaal

zeven

keer

naar

datzelfde

telefoonnummer,

waarvan

zes

telefooncontacten géén bewijsmateriaal opleveren. Als je een onverhoopte
verdenking van fraude op je wilt laden, moet je vooral telkens een 00000-nummer
fingeren. Bovendien ‘vergeet’ de sectie van gespreksvervalsers niet om Baybaşin
nog tweemaal foutief te laten bellen, namelijk naar een telefoonnummer met een
(zesde) ‘0’ teveel. Ook dát moet onder de hypothese van manipulatie een verzinsel
zijn geweest. Vergeet vooral niet dat deze 00000(0)-nummers moeten
corresponderen, zowel in de JTS-gegevens als in het tapverbaal.
De waarnemingen omtrent het 00000-nummer passen aldus beschouwd niet,
althans zeer slecht in een hypothese van manipulatie.

Conclusie

Op de gronden als door mij hiervoor weergegeven, deel ik de opvatting van Van
den Heuvel dat er goede redenen zijn om aan te nemen dat het thans besproken
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00000-nummer in 1997 wel degelijk een bestaand en publiek toegankelijk mobieletelefoonnummer heeft betroffen.

Naschrift: het vijfde aanvullend herzieningsverzoek

In haar reactie d.d. 12 juni 2017 beroept de raadsvrouw zich op nieuwe informatie,
te weten de inhoud van een brief d.d. 11 juni 2017 van Nir Solovey, de CEO van
Ametos N.Y. Ltd., gevestigd te Tel Aviv. De raadsvrouw merkt Ametos aan als een
“gerenommeerd” onderzoeksbureau. De raadsvrouw onderbouwt deze kwalificatie
niet.285 Er is inderdaad een website van Ametos, maar omtrent Ametos en haar
oprichter/CEO/partner Nir Solovey is weinig tot vrijwel niets te vinden. Hoe komt
de raadsvrouw überhaupt aan dit contact?

De brief houdt voor zover relevant in:
“On your request we have investigated the history of the Israeli mobile
number 00.972.502.00000.
This mobile number was the first cellular number in Israel and belonged to
the first Israeli cellular company, ‘Pelephone’. All mobile numbers of the
company started with the number (050). The mobile numbers were followed
by the number 2 and by five other digits (0502xxxxx). This means that the
number 050200000 was unique as it was not only the first mobile number
issued by the company but the first mobile number in Israel.
The mobile number was exclusively used as a test number for “inside”
purposes of the company. We were informed by the management of
‘Pelephone’ that the company decided to make the number accessible for the
public in 1999. The number was then assigned to the company, ‘Niv-Lev
Earthworks LTD’, who is located at Hamelacha 1, Netanya, which is using this
number to this day.
In 2004 all mobile numbers in Israel were changed and a 7th digit was added
to the existing 6 digit subscriber numbers. The number 050200000 then
changed into the new number 00.972.50.520.0000.
I hope (…)” etc.

285

Mijn zoektocht op internet gaf voor de mededeling van de raadsvrouw geen bevestiging.
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Kortom, volgens Ametos betrof het besproken nummer het eerste mobieletelefoonnummer van Israël en was het tot 1999 slechts opengesteld voor intern
(test)gebruik bij Pelephone.

Opmerkelijk aan dit schrijven is dat de inhoud ervan niet wordt gestaafd door enig
document. Net als Dahan schrijft Ametos enkele weinig concrete mededelingen
ongespecificeerd toe aan het “management” van Pelephone. Maar waar is dan een
schrijven (van het management) op briefpapier van Pelephone waaraan deze
informatie verifieerbaar kan worden ontleend?
Er rijzen meer vragen. Waarom moet worden aangenomen dat Ametos informatie
over de historie van dit telefoonnummer heeft kunnen achterhalen waar de
Israëlische SIGINT soortgelijke informatie niet (meer) kon vergaren? Waarom zou
een telefoonnummer dat voor “inside purposes” wordt gebruikt niet van buitenaf
gebeld kunnen worden? Ik trof op internet ook Israëlische mobieletelefoonnummers aan met een ‘1’ in plaats van de veelbesproken ‘2’. Waarom zou
het onderwerpelijke telefoonnummer dan het eerste mobiele-telefoonnummer
van Israël moeten hebben betroffen?

Noch de betrouwbaarheid van de inhoud van het schrijven, noch de
betrouwbaarheid van de bron is verankerd in een solide fundament. Om die
redenen geeft de brief van Ametos mij geen aanleiding om terug te komen op de
hiervoor weergegeven conclusie.
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Onderdeel 12. Overzicht van het technische onderzoek
Volledige inhoudsopgave onderdeel 12:

12.1. Samenvatting en evaluatie van de resultaten van het technisch onderzoek
Inleiding
De verantwoording van het technische onderzoek
Onderdeel 3: de opzet van het technische onderzoek
Regelgeving, informatiebeveiliging en kwetsbaarheidsanalyse
Onderdeel 4, paragrafen 4.1 tot en met 4.4: normering
Onderdeel 4, paragrafen 4.5, 4.6 en 4.7: kwetsbaarheidsanalyse
De architectuur en technologie van tapkamers en de mogelijkheden van
manipulatie ervan
Onderdeel 5: inleiding op de scenario’s van manipulatie
Onderdeel 6: interne scenario’s van manipulatie
Onderdeel 7: scenario’s van manipulatie binnen het domein van de
telecommunicatie
Het onderzoek aan audiofenomenen: onderzoekspijler 2
Onderdeel 8: inleiding
9.1. De aanzienlijke versnelling van het analoge geluidsmateriaal
9.2. Modemsignalen
9.3. Afwijkende beltoonkenmerken
10.1. De eindegesprekstonen
10.2. Het aanzingen van ‘tante Cor’
10.3. Het volstrekt onverklaarbare AGC-patroon in tapgesprek A-1-1
10.4. Het geluid van een hefboomschakelaar
10.5. De ontbrekende JTS-burst in tapgesprek A-1-4
11.1. Het ontbrekende tegennummer
11.2. Een te goede signaal-ruisverhouding in tapgesprekken
11.3. Meer lichtnetfrequenties in één tapgesprek.
11.4. Het ontbrekende FSK-signaal
11.5. Vermiste tapgesprekken
11.6. Verschillende sprekers vóór en na puls-trein in tapgesprek A-1-4
11.7. Klikken, pulsen, ‘gaten’, ‘bandrecorderkoppen’ en (andere?)
artefacten
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11.8. Een signaal over tap-lijn X-9 dat overeenkomsten vertoont met
het vermeende modemsignaal
11.9. ‘Splices’ in het tCEAS-onderzoeksmateriaal
11.10. Systeemruis, ‘signaalloze plekken’, vervorming en kinderstemmen in tapgesprek A-6-101
11.11. Het rapport Meijer: tijdfouten in tapgesprek A-4-31
11.12. Een niet-bestaand telefoonnummer
De balans

12.2. De verrichtingen van Van de Ven
Inleiding
De architectuur van de Kislev 2-tapkamer
Gespreksverslagen
Het rapport van 23 december 2014: Rohde & Schwarz
Het rapport van 23 december 2014: Group 2000
Inleiding
(1). De onmogelijkheid van ‘het aanzingen van tante Cor’
(2). “Als er een 2110 Hz wordt gemeten er dan sprake is van een
modem.”
(3). “Een 1900 Hz signaal komt niet voor in de tapkamer”
Conclusie inzake de ongerijmdheden
Het rapport van 23 december 2014: Eygendaal
De expertise van Van de Ven
Inleiding
Authenticatie en encryptie volgens de JTS
Het A3/A8-algoritme in de gsm-beveiligingssystematiek: Comp128v1
De IMSI-catcher GA900 van Rohde & Schwarz
Modemsignalen
Beltoonkenmerken die afwijken van de ITU-lijst
Een opkomend AGC-patroon
De signaal-ruisverhouding
Conclusie over de verrichtingen van Van de Ven

12.3. Kritiek op Van den Heuvel
Inleiding
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Kritiek op de werkwijze en de onderzoeksresultaten van Van den Heuvel
Kritiek op het (vermeende) achterhouden van sterk ontlastende informatie
Group 2000
E.A.L.
Kritiek op het onjuist citeren uit het rapport van Fransen & Rijnders
Beschrijving
De kritiek van de raadsvrouw en Derksen
Een beoordeling van de kritiek van de raadsvrouw en Derksen
Conclusie
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12.1. Samenvatting en evaluatie van de resultaten van het technisch onderzoek

Inleiding

In onderdeel 1 van deze conclusie heb ik de veroordeling van Baybaşin, de aanvraag
tot

herziening

daarvan,

de

redenen

voor

het

instellen

van

het

herzieningsonderzoek en een eerste verantwoording daarvan weergegeven.
Onderdeel 2 van deze conclusie beschrijft technisch onderzoek dat in de zaak van
Baybaşin aan het herzieningsonderzoek is voorafgegaan. Daarbij is in algemene zin
stilgestaan bij het tCEAS-onderzoek en de bezwaren die de verdediging heeft
opgeworpen tegen de conclusies van de tCEAS en die van de voorzitter van de
technische commissie, prof. Jacobs.
De onderdelen 3 tot en met 11 van deze conclusie geven gestalte aan de
verantwoording van de opzet van het technische onderzoek, een beschrijving van
de loop van het technische onderzoek, en een bespreking en evaluatie van de
resultaten ervan. De afsluiting van de bespreking van de resultaten van het
technische onderzoek vangt thans aan met het opmaken van de balans.

De hiernavolgende ‘balans’ in paragraaf 12.1 betreft een samenvatting van de
onderdelen 3 tot en met 11. Ik moet mij hierbij noodgedwongen beperken. Ik kan
dus lang niet alle argumenten opnieuw aanstippen en niet alle nuances afzonderlijk
belichten.

De verantwoording van het technische onderzoek

Onderdeel 3: de opzet van het technische onderzoek

Dit herzieningsonderzoek gaat niet over een delict dat zou zijn gepleegd door een
burger. De stelling die de verdediging aan het herzieningsverzoek ten grondslag
heeft gelegd houdt in dat de Nederlandse justitie en politie delicten hebben
gepleegd, onder meer door het vervalsen c.q. fabriceren van belastend
bewijsmateriaal tegen Baybaşin, voornamelijk de fictieve resultaten van
telefoontaps. Allerlei ongerijmdheden (“anomalieën”) in het geluidsmateriaal
waarin die telefoontaps zouden hebben geresulteerd, vormen de sporen van dat
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vervalsen en fabriceren (“manipuleren”) van geluidsmateriaal, aldus de
verdediging. Ik heb de gestelde anomalieën meer neutraal ‘audiofenomenen’
genoemd. Naar de ontstaanswijze daarvan heb ik onderzoek ingesteld.

In paragraaf 3.1 heb ik een opsomming gegeven van de algemene noties van
feitenonderzoek waarop het ontwerp van het (technische) herzieningsonderzoek
berust. Ik heb in die paragraaf meer in algemene zin betoogd dat bij het verrichten
van een justitieel feitenonderzoek naar een bepaald voorval (bijvoorbeeld een
delict) waarnemingen worden gedaan van effecten, tekens, sporen, of met andere
woorden: de gevolgen van dat voorval. Het voorval zelf, dat wil zeggen: de oorzaak
van die gevolgen, is niet meer voor waarneming vatbaar (notie 1). We beschikken
immers niet over een glazen bol waarmee we rechtstreeks kunnen terugblikken.
Evenmin is op de onderzochte sporen een etiket aangebracht met informatie over
de ontstaansgeschiedenis ervan.
Over de werkelijke toedracht van het voorval bestaat daardoor in veel gevallen
onzekerheid. Die onzekerheid trachten we te reduceren door de interpretatie van
onze waarnemingen aan de sporen die het voorval heeft nagelaten. Wat hebben
de sporen te betekenen? Wat vertellen de ‘stille getuigen’ ons? (notie 2).
Is er eenmaal aanleiding gevonden om naar een bepaald voorval feitenonderzoek
in te stellen, dan moeten naar mijn inzicht twee of meer alternatieve, contraire
hypothesen die de mogelijke toedracht van het voorval beschrijven voorop worden
gesteld (notie 4). De aanwijzingen waarin het feitenonderzoek heeft geresulteerd
moeten worden beoordeeld in het licht van die twee of meer alternatieve
hypothesen. De evaluatie van de onderzoeksresultaten vindt plaats door de
beantwoording van de vraag in de richting van welke hypothese de
onderzoeksbevindingen het meest wijzen.
Feitenonderzoek vergt gedegen kennis over het thema van onderzoek. Zonder
kennis van zaken vallen er geen minutieuze verklarende mechanismen voor het
ontstaan van de sporen te bedenken (notie 3). Zonder kennis weet je überhaupt
niet hoe en waar je moet zoeken. Zonder kennis zijn alle waarnemingen
‘onverklaarbaar’.

In paragraaf 3.2 heb ik de door mij gepropageerde algemene noties van
feitenonderzoek toegepast op de opzet van het technische onderzoek naar de
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(vermeende) sporen en tekens van manipulatie van het geluidsmateriaal in de
Baybaşin-zaak.
Zoals gezegd moeten naar mijn inzicht in dit onderzoek ten minste twee algemeen
omschreven hypothesen voorop worden gesteld. Dat zijn de volgende twee
tegengestelde hypothesen:
(1).

de hypothese van authenticiteit, waaronder de vergaring van het
(belastende)

geluidsmateriaal

van telefoongesprekken en van de

verkeersgegevens daarvan geheel op reguliere en legitieme wijze heeft
plaatsgehad en het door justitie gepresenteerde bewijsmateriaal
dientengevolge authentiek en integer is;
(2).

de hypothese van manipulatie, waaronder door de toepassing van allerlei
heimelijke middelen en/of technieken het geluidsmateriaal en de
verkeersgegevens van getapte telefoongesprekken opzettelijk zijn gewijzigd
teneinde Baybaşin (extra) te belasten.

Notie 3 houdt in dat de waarneming, de interpretatie en de evaluatie van sporen
kennis vergt. Om te weten wat de sporen te betekenen hebben, moet de
onderzoeker weten op welke wijze en onder welke condities sporen kunnen (zijn)
ontstaan. In de door mij gekozen opzet van het herzieningsonderzoek moest dus
ruimte worden gemaakt voor het verwerven van kennis omtrent de
omstandigheden, informatietechnologie, ICT-beveiliging, interceptietechnologie,
de architectuur van tapkamers en alle (andere) randvoorwaarden waaronder
uiteindelijk het geluidsmateriaal van tapgesprekken in de jaren negentig van de
vorige eeuw tot stand kwam.
Zodoende hield het technisch onderzoek méér in dan alleen het bestuderen en
interpreteren van de audiofenomenen, en viel het technisch onderzoek uiteen in
een tweetal onderzoekspijlers, te weten:
(1).

Pijler 1: een onderzoek naar de configuratie en de werking van de telefonieinfrastructuur,

waarvan

in

het

bijzonder

de

mobiele-

telecommunicatietechnologie van gsm (2G), en de in deze strafzaak
toegepaste interceptietechnologie (zowel analoog als digitaal) in de periode
van vóór april 1998.
(2).

Pijler 2: de waarneming en interpretatie van audiofenomenen in het
geluidsmateriaal die eventueel moeten worden aangemerkt als teken van
manipulatie.
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Met het onderzoek in de onderzoekspijler 1 werd dus meer specifiek het volgende
beoogd:
(1).

Het verwerven van kennis omtrent de wijze waarop en de condities
waaronder

audiofenomenen

kunnen

(zijn)

ontstaan,

en

dit

ter

beantwoording van de vraag welke audiofenomenen (klikken, tikken, ruis,
stiltes, etc.) mogen worden verwacht indien de eerste hypothese
(authenticiteit) juist is, en welke audiofenomenen mogen worden verwacht
indien de tweede hypothese (manipulatie) juist is. Het onderzoek in pijler 1
faciliteert dus in zoverre het onderzoek in pijler 2: de waarneming en de
interpretatie van de audiofenomenen.
(2).

Bovendien werd met het onderzoek in pijler 1 beoogd: het verwerven van
kennis omtrent de mogelijkheden van manipulatie, teneinde daarmee een
inschatting te geven van de waarschijnlijkheden van zogenoemde ‘scenario’s
van manipulatie’, die een schets geven van de wijze waarop manipulatie van
het geluidsmateriaal kan hebben plaatsgehad.

De resultaten van onderzoekspijler 1 zijn weergegeven in de onderdelen 5, 6 en 7.
De resultaten van onderzoekspijler 2 zijn weergegeven in de onderdelen 8, 9, 10 en
11.

In paragraaf 3.3 heb ik een toelichting gegeven op de loop van het technische
onderzoek, de deskundigen en overige betrokkenen, bronnen van informatie, het
onderzoeksmateriaal en het referentiemateriaal. Tevens heb ik een inleiding
gegeven op de technieken en methodes van het technische onderzoek, te weten:
(1) auditief onderzoek (nauwgezet luisteren), en (2) signaalanalyse, alsook de
daarbij benutte audio-analyzers.
Met name stond ik stil bij een apparaat dat door Van de Ven is gebruikt, te weten
de Medav Spektro 3000. Aan dit apparaat worden van de zijde van de verdediging
meer kwaliteiten toegedicht dan gerechtvaardigd is.

In paragraaf 3.3 heb ik onder meer de keuze om in zee te gaan met een tweetal
deskundigen, Van de Ven en Van den Heuvel, verantwoord. De eerste van die twee
is op verzoek van de verdediging benoemd. Van hen beiden verwachtte ik dat zij in
staat waren om bij te dragen aan onderzoek in de onderzoekspijlers 1 en 2, dat zij
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in staat waren elkaar te versterken, bij te staan, te controleren en te bekritiseren.
Ik heb beschreven dat het onderzoek aanzienlijk langer heeft geduurd dan
verwacht, en dat het deskundigenonderzoek vooral ook anders liep dan gehoopt.
Waar ik uitkeek naar technische, liefst gezamenlijke rapportages waarin de
overeenkomsten en verschillen tussen de bevindingen en conclusies van de beide
deskundigen helder voor het voetlicht zouden komen, resulteerde het technische
onderzoek in separate deskundigenrapportages die op vrijwel alle doorslaggevende
kwesties haaks op elkaar stonden. De deskundigen waren er na een hoopvol begin
niet in geslaagd om zelfs maar gezamenlijk meetresultaten te rapporteren.
De loop van het technisch onderzoek kon door de raadsvrouw en door mij op de
voet worden gevolgd vanwege de instelling van een begeleidingscommissie onder
leiding van de rechter-commissaris, mw. mr. Wijnnobel. Naast de rechtercommissaris, de griffier, raadsvrouw en mijzelf namen aan de vele bijeenkomsten
ervan ook deel: de landelijk forensisch officier van justitie, mw. mr. Van der Bijl, en
een ervaren technicus van de politie, Van Dreunen, die optrad als ‘facilitator’ en die
desgevraagd informatie heeft verstrekt.

Intussen mengden zich op verzoek van de verdediging nog meer personen in het
debat. Prof. Derksen, in enkele gevallen in samenwerking met prof. Grünwald of
prof. Gill, produceerde (mede) op verzoek van de verdediging naast een tweetal
boeken een groot aantal omvangrijke analyses en rapporten (door hem steeds een
‘stand van zaken’ genoemd), waarin Derksen op uitgesproken wijze zijn oordeel
over de onderzoeksbevindingen uiteenvouwt. In alle gevallen schaart Derksen zich
achter de deskundige die op verzoek van de verdediging was aangesteld, Van de
Ven, en levert hij ongezouten kritiek op het werk (en de persoon) van Van den
Heuvel.
Als gevolg daarvan beschikte ik niet alleen over twee omvangrijke series van
rapportages van de twee aangestelde deskundigen, doch ook van die van derden,
die naast het herzieningsverzoek en (nadien in totaal) een zestal aanvullingen
daarop mij voorzagen van een ongekende hoeveelheid tekst, met een ongekend
lange reeks argumenten die aanleiding gaven tot gedetailleerde bespreking. Naar
mijn inzicht was vasthoudend onderzoek en een gedetailleerde bespreking
noodzakelijk, omdat ik niet bleek te kunnen vertrouwen op de juistheid van
mededelingen van feitelijke aard die mij in de grote hoeveelheid tekst werden
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voorgehouden. Mijn devies werd noodzakelijkerwijze om in deze zaak alles, zelfs
(vermeende) citaten te checken en niets voetstoots voor waar te houden.

Mede om die reden heb ik ervoor gekozen om na de afronding van het technisch
onderzoek door de deskundigen in september/oktober 2015 zelfstandig voort te
gaan met een verifiërend onderzoek, teneinde zelf te kunnen beoordelen welke van
de twee aangestelde deskundigen de juiste conclusies had getrokken en op welke
(juiste) gronden, zonder dat ik daarbij moest afgaan op zoiets oncontroleerbaars als
vertrouwen in of voorkeur voor een deskundige. Ik beoogde de Hoge Raad op – een
zoveel mogelijk – objectieve wijze voor te lichten over de (on)juistheid en
(on)gegrondheid van de door de deskundige(n) getrokken conclusies. Bovendien heb
ik mij voorgenomen om alle argumenten die ertoe doen inhoudelijk te bespreken.
Deze voornemens verklaren de omvang van deze schriftelijke conclusie en de duur
die met de voorbereiding ervan was gemoeid.

Regelgeving, informatiebeveiliging en kwetsbaarheidsanalyse

Onderdeel 4, paragrafen 4.1 tot en met 4.4: normering

In onderdeel 4 heb ik een introductie gegeven van een tweetal internationale
organisaties op het terrein van onder meer telecommunicatie, waarvan de
aanbevelingen en rapporten in deze conclusie meermalen aan de orde komen:
(1).

de Internationale Telecommunicatie-unie (ITU), en

(2).

het Europees Telecommunicatie en Standaardisatie Instituut (ETSI).

Bovendien komt in onderdeel 4 de regelgeving aan de orde die in de jaren negentig
van de vorige eeuw de interceptie van telecommunicatie normeerde.
Ik sta in paragraaf 4.4 meer uitgebreid stil bij de justitiële tapinterface specificatie
(JTS). Dat was indertijd een bundel van vertrouwelijke afspraken tussen enerzijds
netwerkoperators, zoals KPN (destijds PTT Telecom) en Vodafone (destijds
Libertel), en anderzijds politie- en inlichtingendiensten, over de wijze waarop de
netwerkoperators jegens de genoemde overheidsdiensten gehoor zouden geven
aan hun wettelijke verplichtingen tot het aanleveren van de audio en de
verkeersgegevens van tapgesprekken. Ik bespreek in paragraaf 4.4 met name de
beveiligingsmechanismen van (1) verificatie en (2) authenticatie, en de afwezigheid
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van (voorschriften strekkende tot) (3) encryptie van de audio en verkeersgegevens
die over een ISDN-verbinding vanaf de netwerkoperators naar de tapkamers
werden verzonden.

Onderdeel 4, paragrafen 4.5, 4.6 en 4.7: kwetsbaarheidsanalyse

In de paragrafen 4.6 en 4.7 besteed ik aandacht aan de kwetsbaarheidsanalyse van
PricewaterhouseCoopers (PwC) uit 2003. Het daarvan opgemaakte rapport vormt
volgens de verdediging de rechtstreekse grondslag voor een novum. PwC
bekritiseerde in dit rapport de beveiliging van een vijftal tapkamers in Nederland.
De accountants hebben echter niet zozeer misbruik geconstateerd, als wel de
mogelijkheid van misbruik. Ik citeer het PwC-rapport, p. 11:
“In hoeverre de genoemde risico’s ook daadwerkelijk hebben geleid tot
misbruik, is gelet op het doel van het onderzoek niet onderzocht.”
Reeds deze tekstpassage staat eraan in de weg dat het PwC-rapport zelfstandig als
novum kan hebben te gelden. In de enkele mogelijkheid van misbruik, indien
aanwezig,

onderscheiden

de

onderschepping

en

registratie

van

telefoongesprekken zich niet van de vergaring van andersoortig bewijsmateriaal,
zoals celmateriaal, vingersporen, de verklaringen van verdachten en getuigen, en
sporen op de PD. In geen van deze gevallen brengt de enkele mogelijkheid van
misbruik mee dat aan dit bewijsmateriaal categorisch moet worden voorbijgegaan.
Niet valt in te zien op welke gronden dat bij de interceptie van telefoongesprekken
anders zou zijn.

Ik heb in de paragrafen 4.6 en 4.7 bovendien betoogd dat uit dit PwC-rapport niet
kan worden afgeleid dat de tapkamers die in de Baybaşin-zaak zijn gebruikt, te
weten achtereenvolgens (van 23 september 1997 tot 13 november 1997) de
analoge tapkamer in Arnhem en (van 13 november 1997 tot 27 maart 1998) de
digitale ‘Kislev 2’-tapkamer in Apeldoorn, zodanige mogelijkheden boden voor
manipulatie van geluidsmateriaal dat aan de betrouwbaarheid van de tapresultaten
integraal moet worden getwijfeld. In het bijzonder de volgende overwegingen
spelen daarbij een rol:
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-

dat onbevoegden eventueel kennis hebben kunnen nemen van
onderschepte en vertrouwelijke tapresultaten, wijzigt op zichzelf niets aan
de inhoud van het vergaarde geluidsmateriaal;

-

dat het PwC-rapport betrekking heeft op de tapkamers die in de Baybaşinzaak zijn gebruikt, is zeer onwaarschijnlijk, alleen al omdat deze en
soortgelijke tapkamers in 2003 waren vervangen. Van slechts één van de
door PwC-onderzochte tapkamers is het waarschijnlijk dat de architectuur en
technologie “vergelijkbaar” is met die van de digitale Kislev 2-tapkamer van
Comverse;

-

de kritiek en aanbevelingen van PwC inzake de technische beveiliging van de
interceptie-systemen zijn niet van toepassing op twee van de vijf door PwC
onderzochte gevallen, terwijl onduidelijk is welke.

Mijn conclusie luidt dat het PwC-rapport op zichzelf geen grond geeft voor
herziening van de veroordeling van Baybaşin, terwijl anderzijds wel degelijk
rekening

moet

worden

gehouden

met

de

mogelijkheid

dat

de

beveiligingsprocedures in de gebruikte tapkamer(s) onvoldoende werden
nageleefd. Juist om die reden worden in onderdeel 6 van deze conclusie scenario’s
van manipulatie beoordeeld op technische houdbaarheid, zulks onder voorbijgaan
aan beveiligingsmechanismen met toepassing van wachtwoorden e.d. Bij
gelegenheid van de hierna te bespreken demonstratiesessies werd om die reden
de (wachtwoord)beveiliging opgeheven: Van de Ven kreeg voor zijn demonstraties
steeds onbeveiligde toegang tot het geluidsmateriaal van tapgesprekken en de
bijbehorende verkeersgegevens.

De architectuur en technologie van tapkamers en de mogelijkheden van
manipulatie ervan

Onderdeel 5: inleiding op de scenario’s van manipulatie

Onderdeel 5 geeft een inleiding op de onderdelen 6 en 7, waarin ik verslag doe van
de resultaten van onderzoek in de eerste onderzoekspijler.
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In paragraaf 5.1 is een aantal uitgangspunten van onderzoek onder woorden
gebracht.
In overeenstemming met de mededelingen van de door de verdediging omarmde
anonieme informant X2, ben ik er omwille van de discussie van uitgegaan dat er
binnen de politie- of veiligheidsdiensten van Turkije mogelijk een sectie heeft
bestaan van hooggespecialiseerde gespreksvervalsers. “Zeer geavanceerd” volgens
X2; hij kende geen betere. Deze X2 heeft aan feitenonderzoeker van de verdediging
Langendoen uiteengezet hoe dat vervalsen “met de computer” in z’n werk ging. X2
is thans onvindbaar en is in het herzieningsonderzoek niet als getuige kunnen
worden gehoord.
Of die sectie van gespreksvervalsers werkelijk bestaat of heeft bestaan, weet ik niet.
Ik heb dat niet onderzocht, en ik zie geen reële aanknopingspunten voor onderzoek
daarnaar.
Aangezien in de jaren negentig van de vorige eeuw reeds verscheidene digitale
audio-editors op de commerciële markt werden aangeboden, mag zonder meer
worden aangenomen dat deze (vermeende) hooggespecialiseerde sectie van
Turkse gespreksvervalsers de technische mogelijkheden van ‘digital audio editing’
kon benutten. Teneinde hun vervalsingen te verrichten, hoefden zij naar ik
aanneem niet meer ‘analoog’ te frauderen, dat wil zeggen geen gebruik te maken
van:
(1).

‘knippen en plakken’ van magnetische tapes, c.q.

(2).

‘over-recording’, dat is: wissen en overschrijven van geluidsmateriaal op
magnetische tapes.

Mijn aanname stemt dus overeen met de mededelingen van X2.
Een andere mogelijkheid waarvan X2 gewag maakt is de inzet van stemacteurs. In
dat verband merk ik overigens op dat, met uitzondering van tapgesprek A-1-4,1 op
geen moment tijdens het herzieningsonderzoek door de verdediging is betoogd dat
het spraakmateriaal in de betwiste opnamen dat in het bijbehorende tapverbaal
aan Baybaşin wordt toegeschreven, in werkelijkheid niet van hem afkomstig is
(maar van bijvoorbeeld een stemacteur).

Een tweede uitgangspunt houdt in dat de Turkse politie- of inlichtingendiensten
Baybaşin reeds vele jaren volgden en observeerden, en hierbij zijn telefoons, zowel

1

Zie daarover paragraaf 11.6 van deze conclusie.
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de vaste lijn als zijn mobiele toestellen, tapten. Of dat werkelijk is gebeurd, staat
niet vast. Ik neem dat slechts omwille van de discussie aan. Veronderstellenderwijs
beschikte de Turkse overheid, en met name de sectie van X2 daardoor over een
grote hoeveelheid (ouder) geluidsmateriaal van telefoongesprekken van Baybaşin
en zijn gesprekspartners, vastgelegd op digitale of analoge gegevensdragers.
Terzijde, ook tapmateriaal dat (analoog) is vastgelegd op magnetische tapes laat
zich na A/D-conversie veel beter digitaal editen dan analoog.

Overigens heb ik niet aangenomen dat het vervalsen van geluidsmateriaal een
eenvoudige opgave is. Ik wil bijvoorbeeld aannemen dat een geluidspassage met
de uitspraak “Vannacht is de vorst ingevallen” inderdaad met de computer kan
worden veranderd in de volgende geluidspassage met dezelfde stem: “Vannacht is
de vorstin gevallen”.2, 3
Hetgeen X2 beweert over het synthetiseren van een accent, komt mij daarentegen
zeer onwaarschijnlijk voor. Ook bij deze stand van zaken was het indertijd overigens
nog steeds bepaald geen eenvoudige opgave om nagebootste telefoongesprekken
natuurlijk te laten klinken. De ‘computerstem’ (tot stand gebracht door digitaal
‘knippen en plakken’ met natuurlijk stemgeluid) is duidelijk als zodanig te
herkennen. Knippen van passages uit een gesproken tekst met een bepaalde
context en een natuurlijk klinkend intonatiepatroon, om dat vervolgens samen te
voegen met andere gesproken teksten – en wel zodanig dat het nog steeds
‘natuurlijk’ klinkt –, komt mij voor als een heidens karwei en – onder de
omstandigheden van destijds – vrijwel niet geloofwaardig te realiseren, hoe
gemakkelijk X2 het ook voorstelt.

Als derde uitgangspunt heb ik verdedigd dat de gegevensdragers (magnetische
tapes en MO-schijven) die voor het technische onderzoek beschikbaar zijn gesteld,
werkelijk afkomstig zijn uit analoge, respectievelijk digitale tapkamers (ongeacht
welke

exemplaren

precies).

Het

geluidsmateriaal

op

de

onderzochte

2

Voorbeeld ontleend aan L.L.M. Vogten, (1983), Analyse, zuinige codering en resynthese van
spraakgeluid (diss. Eindhoven), Eindhoven: Technische Hogeschool Eindhoven 1983, p. 133-134. Zie
ook: A.P.A. Broeders, rapport d.d. 19 juni 2000 ten behoeve van het ICTY, p. 7, als bijlage gevoegd bij
A.P.A. Broeders, aanvullend deskundigenrapport (4) d.d. 18 juni 2002.
3 Zie ook Bek Tek in een e-mail van 30 oktober 2009 aan Jacobs (kenbaar uit B. Jacobs, Audio
Investigations Review d.d. 15 november 2009, p. 7): “(…), there are no indications that any of the
conversations were pieced together from separate words to form new phrases or sentences, as this
method of editing would have produced very unnatural, stilted conversations.”
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gegevensdragers beschikt over kenmerken die dat zeer waarschijnlijk maken.
Bovendien zijn in 1997 en 1998 telkens binnen enkele dagen na het moment
waarop de gepresenteerde tapgesprekken zouden hebben plaatsgehad
tapverbalen overhandigd aan de rechter-commissaris, waarvan de inhoud (in grote
lijnen) spoort met het geluidsmateriaal op de gegevensdragers.

In het licht van deze hiervoor geformuleerde uitgangspunten rijst de kernvraag of
en, zo ja, hoe vervalst geluidsmateriaal kan zijn opgeslagen op de gegevensdragers
waarop in dit herzieningsonderzoek de hand is gelegd. Ter beantwoording van die
kernvraag zijn in het herzieningsonderzoek een aantal ‘scenario’s van manipulatie’
opgesteld en aan beschouwing onderworpen. Zo’n scenario geeft een detailschets
van de wijze waarop de hier bedoelde manipulatie eventueel kan zijn gerealiseerd.
Een scenario van manipulatie als door mij bedoeld vormt een consistent en volledig
‘verklarend mechanisme’ voor het (eventuele) aantreffen van vervalst
geluidsmateriaal op de gegevensdragers van de strafzaak tegen Baybaşin. Ik
beklemtoon dat de voorgestelde scenario’s van manipulatie géén uitsluitsel hoeven
te geven over de vraag hoe eventuele manipulatie daadwerkelijk heeft
plaatsgehad. Het gaat in dit verband slechts om het achterhalen van de
mogelijkheden van manipulatie, teneinde die te verifiëren en te evalueren.

Er zijn aan die scenario’s van manipulatie belangrijke randvoorwaarden verbonden
die verband houden met de hiervoor besproken uitgangspunten. Het gaat
allereerst om de randvoorwaarden:
(1).

dat de (gestelde) manipulatie heeft plaatsgehad voorafgaande aan april
1998, en

(2).

dat het resultaat van de (gestelde) manipulatie is geregistreerd in twee
tapkamersystemen van de types die in de strafzaak van Baybaşin zijn
aangewend.

Kortom, de manipulatiescenario’s moeten dus worden opgesteld en beoordeeld
met inachtneming van de omstandigheden en mogelijkheden van destijds. Die
omstandigheden betreffen in het bijzonder de kennis, de cryptografische
technieken, de ICT- en radiotechnologie en de (overige) toepassingsmogelijkheden
van de twee bedoelde tapkamersystemen, én van de gsm-netwerken (2G) van KPN
en Vodafone in de configuratie van vóór april 1998.
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In de tweede plaats moeten de scenario’s minutieus kunnen beschrijven hoe het
manipulatieresultaat tot stand is gebracht. Bijvoorbeeld, alleen de stelling “en dan
verstuur je de vervalste audio over een modem naar de tapkamer” is ontoereikend.
Zo’n stelling leidt vanzelfsprekend tot vervolgvragen als: hoe dan? met welke
apparatuur? over welke aansluitingen en verbindingen? wat verstuur je dan
precies? waartoe leidt dit? teken dit uit in een blokdiagram, etc. Het achterwege
blijven van antwoorden doet vanzelfsprekend afbreuk aan de plausibiliteit van de
voorgestelde gang van zaken. Niet alles is mogelijk. Een kritische attitude is nodig.

De scenario’s moeten in de praktijk gebracht kunnen zijn. Zelfs van een frauderend
politieteam zijn de capaciteiten en financiële middelen niet onuitputtelijk en dient
rekening te worden gehouden met bijvoorbeeld het risico van ontdekking. Kortom,
het gaat om scenario’s van manipulatie die effectief dienst konden doen onder de
omstandigheden van vóór april 1998, en niet louter om slechts denkbeeldige
(theoretische) mogelijkheden die in effect en onder de omstandigheden van
destijds praktisch gezien onuitvoerbaar waren.

Onderdeel 6: interne scenario’s van manipulatie

In onderdeel 6 komt de architectuur en de technologie van de twee
tapkamersystemen die volgens justitie zijn aangewend in de Baybaşin-zaak aan de
orde. Van 23 september 1997 (om 15.40 uur) tot 13 november 1997 (om 15.14 uur)
is volgens justitie gebruik gemaakt van de analoge tapkamer in Arnhem. Vanaf 13
november 1997 (om 17.00 uur) tot na de aanhouding van Baybaşin op 27 maart
1998 is volgens justitie gebruik gemaakt van de digitale ‘Kislev 2’-tapkamer in
Apeldoorn.

Paragraaf 6.2 handelt over de technologie en architectuur van de analoge
tapkamer, door Van den Heuvel een ATR-ISDN2-tapkamer genoemd. Een ATRtapkamer is slechts geschikt voor het tappen van telefonie over het PSTN-netwerk
voor vaste verbindingen. Met behulp van een tijdelijke oplossing (“ATR-ISDN2”) is
de analoge tapkamer tot op zekere hoogte tevens geschikt gemaakt voor de
verwerking van digitale signalen, zoals die uit een gsm-netwerk. De oplossing
voldeed niet in volle omvang, want dit type tapkamer was niet in staat tot de
verwerking van de zogeheten ‘JTS-burst’ (een digitaal pakketje met de
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verkeersgegevens van het bijbehorende tapgesprek), en evenmin geëigend om te
voldoen aan de in de JTS omschreven authenticatieprocedure.
Over de opnameapparatuur in deze tapkamer is in het herzieningsonderzoek nog
veel te doen geweest. In de analoge tapkamers werd door de politie gebruik
gemaakt van taperecorders van het merk Uher. Voor elke tap-lijn (gekoppeld aan
één abonneenummer, IMSI of IMEI) werden ten minste twee taperecorders
gebruikt: één voor de registratie van de audio op de tapes waarmee de
tapgesprekken werden uitgewerkt, en tegelijkertijd één voor registratie van de
audio op moederbanden (ter archivering van de tapgesprekken). Gelet op de
nominale bandsnelheid van 1,2 cm/s die is toegepast bij de registratie van het
geluidsmateriaal op de moederbanden met de nummers 3281 en 3285, moet dit
een taperecorder van het type Uher 6000 hebben betroffen.

Van den Heuvel geeft in zijn rapportage een schets van een betrekkelijk complex
scenario waarin het mogelijk is om in de analoge tapkamer vervalst
geluidsmateriaal op moederbanden aan te brengen. Aan deze opzet moeten dan
de tapkamerbeheerder, tolken en verscheidene politiemensen stelselmatig hun
medewerking hebben verleend en moet vooraf kunnen worden vertrouwd op hun
discretie.

De paragrafen 6.3 tot en met 6.14 hebben betrekking op de werking, technologie
en architectuur van de digitale ‘Kislev 2’-tapkamer van het merk Efrat Future
Technology, een dochter van Comverse (thans: Verint geheten).4 Over de eventuele
mogelijkheden van manipulatie binnen deze (destijds moderne) tapkamer is in het
herzieningsonderzoek veel te doen geweest. Van den Heuvel en Van de Ven
verschillen fundamenteel van mening over de werking en architectuur van dit type
digitale tapkamer.
Volgens Van de Ven draaide het audiomanagementsysteem (AMS) van deze
tapkamer op Windows/DOS en was dit systeem vanaf de werkstations (een
Windows-terminal) te benaderen met eenvoudige DOS-tools als PC Tools, waarna
bijvoorbeeld wijzigingen konden worden aangebracht in de bestanden met de
verkeersgegevens, als gevolg waarvan een ouder tapgesprek kon worden

4

Zie hierover meer specifiek de introductie van Verint in paragraaf 3.3.
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gepresenteerd als een nieuw tapgesprek. De raadsvrouw noemt deze methode van
frauderen het “herdefiniëren” van tapgesprekken.

Van den Heuvel, daarin gesteund door Van Dreunen,5 geeft daarentegen een totaal
andere beschrijving van het audiomanagementsysteem (AMS) van Comverse. Het
AMS draaide volgens Van den Heuvel én Van Dreunen niet op Windows/DOS. Het
AMS betrof een Multibus-computer met als besturingsprogramma: iRMX. Deze
programmatuur slaat de gegevens niet op in de vorm van bestanden zoals
Windows/DOS dat doet, al oogt dat voor de gebruiker op het werkstation (een
Windows-terminal) wel zo. Deze technologie stelde het AMS in staat om de audio
van een tapgesprek op commando te ‘streamen’ naar de werkstations, alwaar de
uitluisteraars (tolken of politiemensen) het tapgesprek konden beluisteren.
Zodoende verscheen er op de werkstations géén bestand met de audio van een
tapgesprek. Er vond evenmin buffering plaats; als de uitluisteraar een passage
opnieuw wilde beluisteren, werd de audio op commando opnieuw gestreamd naar
het werkstation.
De audio van de tapgesprekken werd door het AMS gecomprimeerd in
audioblokken vastgelegd, en dit in een eigen, geheime (‘proprietary’) codec van
producent Comverse, de AVQSBC-codec genoemd. Doordat de structuur van die
codec niet meer beschikbaar was, heeft Van den Heuvel een methode ontwikkeld
waarmee de audio in die codec alsnog kon worden ontsloten buiten de apparatuur
(het AMS) van Comverse om. Daardoor kon voor het herzieningsonderzoek
rechtstreeks toegang worden verkregen tot het digitale geluidsmateriaal, zonder
toepassing van een D/A-conversie die in de werkstations van Comverse plaatsvindt
alvorens de audiogegevens in de vorm van geluid ten gehore te brengen. Volgens
Van den Heuvel biedt zijn methode echter niet de mogelijkheid om de in AVQSBC
gecomprimeerde/gecodeerde audio te herschrijven of anderszins te wijzigen.
De (verkeers)gegevens (CDR’s) die bij een tapgesprek behoren werden
weggeschreven in een extern Adabas-databasesysteem. Alleen de gegevens in de
JTS-header, afkomstig van de netwerkoperator, werden ongecodeerd vastgelegd,
dat wil zeggen: in een open formaat. Dit gold echter niet voor de overige, generieke

5

Van Dreunen, die vóór het jaar 2000 werkzaam was als projectleider bij Bumicom, de importeur van
Comverse-tapsystemen, heeft dergelijke systemen geïnstalleerd en in werking gesteld. Hij heeft zijn
beschrijving van het Kislev 2-tapkamersysteem neergelegd in een uitgebreide brief aan mij d.d. 23
november 2015.
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gegevens, die door het AMS zelf werden geregistreerd. Zonder betrekkelijk
geavanceerde analyse, kennis van de werking en de techniek van het systeem en
voldoende referentiegesprekken om detailanalyses te doen, is het voor een
gebruiker die vrijelijk toegang zou hebben tot het AMS én tot de gegevens op een
mediadrager van het AMS ondoenlijk om überhaupt te begrijpen wat hij/zij met
bijvoorbeeld een hex-editor zichtbaar kan maken, laat staan om zinvolle wijzigingen
aan te brengen in de gegevens die bij de audio(blokken) behoren.
Zoals gezegd werd de audio van een tapgesprek geregistreerd op de harde schijf
van het AMS, terwijl de verkeersgegevens (CDR’s) werden vastgelegd in het
Adabas-databasesysteem. Ter archivering werden het geluidsmateriaal van een
tapgesprek en de bijbehorende verkeersgegevens vrij kort na binnenkomst
automatisch en in hetzelfde formaat gekopieerd naar MO-schijven die zich
bevonden in een zogeheten ‘jukebox’. De gegevens op de harde schijf werden
daarna op enig moment overschreven, afhankelijk van het aanbod en volgens het
‘first in, first out’-principe.

Teneinde knopen door te hakken in het debat tussen enerzijds Van de Ven en
anderzijds Van den Heuvel heb ik hoofdstuk 10 uit de achtergrondrapportage van
Van den Heuvel, over (onder meer) de digitale Kislev 2-tapkamer van Comverse
(thans: Verint), voorgelegd aan Verint Nederland. Bij brief liet Verint Nederland
vrijwel onomwonden weten te kunnen instemmen met de beschrijving door Van
den Heuvel van de door Verint geproduceerde ‘Kislev 2’-tapkamer.

Ik heb zelf meermalen een AMS van Comverse in werking gezien. Ik heb de
configuratie geverifieerd en ik heb mij achter een toetsenbord gepositioneerd. Het
systeem reageerde niet op DOS-commando’s, uitsluitend op commando’s die mij
bekend waren uit een boek met iRMX-commandoregels.

Ten slotte heb ik Van den Heuvel mij op 6 april 2016 laten demonstreren op welke
wijze het digitale geluidsmateriaal op de MO-schijven rechtstreeks – dat wil zeggen:
buiten de apparatuur van Comverse om – werd ontsloten, en het resultaat daarvan
vergeleken met geluidsmateriaal dat was verkregen door de geluidsexport van het
AMS van Comverse vanaf een werkstation vast te leggen in een WAV-bestand (zoals
bijvoorbeeld de tCEAS in 2009 had laten doen).

1119
Onderdeel 12. Overzicht van het technische onderzoek

Conclusie inzake 11-02065 H

Derksen, Derksen & Grünwald en de raadsvrouw hebben zich ook gemengd in dit
debat en scharen zich met een reeks van argumenten geheel achter Van de Ven.
Daarbij beroepen zij zich op de volgende documenten (met mijn commentaar
daarop):
-

Een productbeschrijving (een brochure) en een folder over het Audiodisksysteem (door mij hier de ‘Kislev 2-tapkamer’ genoemd). Uit die
documentatie zou volgens Van de Ven en Derksen c.s. blijken dat het
Audiodisk-systeem draaide op Windows/DOS.
Van de Ven en Derksen c.s. citeren echter onvolledig en verzuimen te
vermelden dat hun verwijzing naar Windows/DOS uitsluitend betrekking
heeft op de werkstations, die inderdaad (onbetwist) op Windows draaiden.
Hun verwijzing naar “to manipulate the data stored in the AMS” in de
genoemde brochure, miskent dat de producent onder “manipulatie” zeer
vermoedelijk iets heel anders verstaat (namelijk: aansturing) dan Van de Ven
en Derksen c.s. menen. Het ligt überhaupt niet voor de hand dat een
producent van tapkamers reclame maakt met de mogelijkheid van
frauduleuze manipulatie (in de betekenis als in dit herzieningsonderzoek
bedoeld) van het door die tapkamer vastgelegde geluidsmateriaal. Voor het
overige is deze documentatie niet onderscheidend voor het debat.

-

Een NFI-rapport d.d. 19 augustus 2002. Van de Ven meent steun te kunnen
putten uit een NFI-rapport, maar leest dat rapport m.i. vrij evident zeer
selectief en onjuist. Het rapport (“iRMX ligt ten grondslag aan het “kizlev”
systeem”) geeft steun aan de stellingname van Van den Heuvel.

-

Een rapport van LocSoft d.d. 26 augustus 2002 over het iRMX
besturingsprogramma, hetgeen nou juist verenigbaar is met de rapportage
van Van den Heuvel en niet met dat van Van de Ven.

-

Derksen citeert uit een rapport van Brightsight d.d. 14 april 2010 over (het
wisproces in) een recenter tapkamersysteem van Verint, maar Derksen geeft
passages uit dat rapport zeer selectief weer en schetst daarmee een
misleidend beeld van de inhoud van dat rapport.

-

Uit het verslag van een hoorzitting en een rapport van het College voor
bescherming persoonsgegevens (CBP), alsook uit een vonnis van de
rechtbank te Almelo trekken de raadsvrouw, Van de Ven en Derksen c.s.
conclusies die niet volgen uit de tekst van deze documenten. De (vermeende)
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onderzoeken en demonstraties van Van de Ven worden in die documenten
simpelweg niet besproken of genoemd.

Het komt er kort gezegd op neer dat er geen gedocumenteerde ondersteuning is
voor het standpunt van Van de Ven over de architectuur van het Kislev 2tapkamersysteem.
Van de Ven beriep zich op een demonstratie die hij samen met wijlen Kuylman zou
hebben gegeven in de Nijmeegse Kislev 2-tapkamer, zulks binnen het bestek van
een strafzaak die in 2002 diende voor de rechtbank te Almelo (de T14-zaak). Over
de vraag of die demonstratie werkelijk had plaatsgehad liepen de meningen vrijwel
van meet af aan uiteen, maar niet eerder dan nadat ik Van de Ven in 2017
confronteerde met tegengestelde informatie uit processen-verbaal over het
voorgevallene bij gelegenheid van sessies in de Nijmeegse tapkamer, onder meer
van de rechter-commissaris die daarbij aanwezig was, wist Van de Ven zich te
herinneren dat die demonstratie niet in de Nijmeegse tapkamer, maar in een
raadkamerzitting van de rechtbank te Almelo zou hebben plaatsgehad.
De raadsvrouw beroept zich thans op die demonstratie in raadkamer (in de T14zaak). Zij put daarbij uit het geheugen en de pleitnotities van een tweetal advocaten
uit de T14-zaak. Van de Ven zou volgens hem gewiste tapgesprekken weer
hoorbaar hebben gemaakt en naar zijn zeggen wijzigingen hebben aangebracht in
de verkeersgegevens van die tapgesprekken. Op zichzelf is juist dat – ook in het
Kislev 2-tapkamersysteem van Comverse – ‘wissen’ niet betekent dat de ‘gewiste’
gegevens daadwerkelijk zijn verdwenen. Het hoorbaar maken van aldus ‘gewiste’
gegevens betekent echter niet automatisch dat verkeersgegevens kunnen worden
gewijzigd.
Dat Van de Ven in “raadkamer” (waarschijnlijk van 5 november 2002) überhaupt
aanwezig zou zijn geweest, wordt allerminst ondersteund door de pleitnotities en
mededelingen van de advocaten uit de T14-zaak waarop de raadsvrouw zich
beroept. De pleitnota’s geven alleen steun aan de mededeling dat de raadslieden
door Van de Ven of Kuylman op enig moment in staat zijn gesteld documenten met
verkeersgegevens (zeer vermoedelijk uitsluitend de ongecodeerde JTS-gegevens)
van tapgesprekken aan de rechtbank te overhandigen. Daarnaast “heeft de
verdediging” in raadkamer vermoedelijk drie tapgesprekken ten gehore gebracht,
zo wil ik van de raadslieden aannemen. In dat verband verdient echter melding dat
op de MO-schijf die door justitie in de T14-zaak aan de verdediging ter hand is
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gesteld zich drie onbeveiligde WAV-bestanden bevinden van het geluidsmateriaal
van (drie) tapgesprekken: gesprek1.wav, gesprek2.wav en gesprek3.wav. Het ten
gehore brengen daarvan bewijst niets.
Van de raadkamerzitting van 5 november 2002 heb ik tot op heden nog geen
proces-verbaal kunnen achterhalen. De mededelingen van raadslieden daarover
verschaffen allerminst de duidelijkheid die de raadsvrouw daarin meent te kunnen
lezen. Ook het vonnis in de strafzaak maakt geen melding van enige demonstratie
door Van de Ven. Juist om die redenen heb ik Van de Ven andermaal verzocht die
– volgens hem: eenvoudige – demonstratie nog eens te herhalen.

Van de Ven heeft in het kader van het technische onderzoek uiteindelijk drie
gelegenheden gekregen om zijn woorden over de architectuur van de Kislev 2tapkamer en (daarmee) de mogelijkheid van manipulatie kracht bij te zetten,
namelijk op 8 mei 2014, februari/maart 2015 en op 6 april 2017. Géén van deze
gelegenheden was succesvol. Hij heeft daarmee binnen dit herzieningsonderzoek
op geen enkel moment gedemonstreerd dat (1) het AMS van het Kislev 2tapkamersysteem op Windows/DOS draaide, (2) wat volgens hem de structuur was
van de gegevensopslag, en (3) welke volgens hem de mogelijkheden waren om
wijzigingen aan te brengen in het geluidsmateriaal en/of de gecodeerde
registratiegegevens van tapgesprekken.

Mijn conclusie luidt dat Van de Ven consequent een onjuist beeld heeft geschetst
van de architectuur, technologie en werking van het digitale Kislev 2tapkamersysteem en daardoor de begeleidingscommissie lange tijd op het
verkeerde been heeft gezet. Zijn uitspraken over de mogelijkheid van manipulatie
van gegevens die zijn opgeslagen door het Kislev 2-tapkamersysteem zijn loos en
missen een essentieel fundament: kennis van zaken.

De beschrijving die Van den Heuvel van het tapkamersysteem heeft gegeven en van
de mogelijkheden van manipulatie, is beter en met feiten onderbouwd. In Van den
Heuvel’s redenering zijn – in mijn woorden – de volgende beschouwingen omtrent
de werking van de Kislev 2-tapkamer cruciaal:
-

de gebruikers (uitluisteraars) krijgen na het invoeren van een
gebruikersnummer en een wachtwoord toegang tot tapgesprekken
waarvoor zij door de tapkamerbeheerder zijn geautoriseerd;
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-

die ‘toegang’ tot bepaalde gesprekken bestaat hierin dat zij die gesprekken
op commando kunnen beluisteren;

-

de

daartoe

benodigde

audio-

en metadata worden vanaf

het

audiomanagementsysteem (AMS) ‘gestreamd’ naar het werkstation, alwaar
de

audio

wordt

gedecodeerd

vanuit

het

AVQSBC-formaat

naar

interpreteerbare gegevens (geluid);
-

de hier bedoelde ‘toegang’ tot deze tapgesprekken houdt (dus) niet in dat de
gebruiker de beschikking heeft over de gegevensopslag in het AMS zelf in de
zin dat hij wijzigingen kan aanbrengen in de aldaar opgeslagen gegevens;

-

deze toestand is vergelijkbaar met door Spotify gestreamde muziek: de
luisteraar heeft ‘toegang’ tot het audiomateriaal, maar hij is niet in staat in
te breken in het gestreamde materiaal om (bijvoorbeeld) het stemgeluid van
een ‘rapper’ te wissen;

-

de audio is bovendien opgeslagen in een geheime, ‘proprietary’ codec
(AVQSBC) die – naar mijn beste weten van dit moment – verhindert dat
wijziging van gegevens plaatsvindt.

Ten slotte verdienen nog twee scenario’s bespreking die niet in tegenspraak zijn
met Van den Heuvel’s beschrijving van het Kislev 2-tapkamersysteem en die
niettemin een mogelijkheid van manipulatie beschrijven.
Van de Ven, Derksen c.s. en de raadsvrouw wijzen in de eerste plaats op de
mogelijkheid om de audio van tapgesprekken uit de werkstations van het digitale
tapkamersysteem alsnog in bestandsvorm vast te leggen en die vervolgens
frauduleus te wijzigen.
Op zichzelf is die beschrijving correct, maar zij is niet relevant. In dit
herzieningsonderzoek zijn wij komen te beschikken over WAV-bestanden van de
tapgesprekken, juist doordat die WAV-bestanden door Van den Heuvel en Van
Dreunen zijn gegenereerd. We beschikken echter ook over de originele audio op de
MO-schijven. Zolang het niet mogelijk is gebleken om die audio te wijzigen, doet
niet ter zake dat de output van de Comverse-werkstations zich leent voor ‘editing’.
Ik kan van bijvoorbeeld een voetbalwedstrijd het door ‘Live Sports Channel 16’ op
tv uitgezonden (‘gestreamde’) beeldmateriaal met daartoe geschikte software
opslaan op een harddisk en vervolgens omzetten naar het door mij gewenste,
manipuleerbare bestandsformaat, waarna ik in staat ben om het tegendoelpunt te
wissen. Deze exercitie brengt echter geen wijziging teweeg in de beelden die op
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televisie zijn uitgezonden en overigens ook niet in de officiële uitslag van de
wedstrijd.

In de tweede plaats wijzen Van de Ven en de raadsvrouw op de methode van
‘selectief kopiëren’ van tapgesprekken, waardoor het mogelijk is om een nieuwe
MO-schijf samen te stellen waaruit tapgesprekken zijn verwijderd en waarbij op de
nieuwe MO-schijf een “gewenste tijdvolgorde” van de tapgesprekken wordt
aangehouden.
Inderdaad wordt door het ‘selectief kopiëren’ van het geluidsmateriaal en de
verkeersgegevens van welgekozen tapgesprekken een (nieuwe) MO-schijf met
tapmateriaal opgebouwd. Er is echter geen enkele aanleiding om te
veronderstellen dat het kopieerproces een wijziging doet ontstaan in de
(ongecodeerde) JTS-gegevens en in de (gecodeerde) generieke registratiegegevens
over met name het tijdstip van aanvang en einde van het tapgesprek. Deze
methodiek geeft alleen ruimte voor de mogelijkheid dat bepaalde tapgesprekken
niet aan de rechter worden voorgelegd, maar niet om de verkeersgegevens van wél
overgelegde tapgesprekken te wijzigen. Deze methode verklaart (dus) niet de
aanwezigheid van bezwarend geluidsmateriaal op de MO-schijven van de Baybaşinzaak.

Al met al acht ik het bestaan van een praktisch werkbaar scenario voor de
manipulatie van audio én verkeersgegevens die zijn opgeslagen door het Kislev 2tapkamersysteem zeer onwaarschijnlijk. Daardoor komt ook de mogelijkheid van
manipulatie in de analoge tapkamer in een ander daglicht te staan. Met de transitie
van een analoge naar een digitale tapkamer op 13 november 1997 zouden de
veronderstelde fraudeurs van de politie zich lelijk in de vingers hebben gesneden
door het zichzelf alsnog (vrijwel) onmogelijk, dan wel ondoenlijk te maken om
binnen het tapkamersysteem te frauderen.

Deze conclusie roept de vraag op of de veronderstelde fraude wellicht op een
andere manier kan hebben plaatsgehad, namelijk door het tapkamersysteem
simpelweg te ‘voeden’ met vervalst geluidsmateriaal, waarna de tapkamer dit
geluidsmateriaal op reguliere wijze vastlegt. Over dergelijke ‘externe’ scenario’s
van manipulatie gaat onderdeel 7 van deze conclusie.
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Onderdeel 7: scenario’s van manipulatie binnen het domein van de
telecommunicatie

Na een bespreking van de architectuur van gsm-netwerken van de tweede
generatie (2G) en van de mechanismen waarmee de telecommunicatie over
dergelijke netwerken werd beveiligd, in paragraaf 7.2 van deze conclusie, bespreek
ik in paragraaf 7.3 een eerste scenario van manipulatie binnen het domein van de
telecommunicatie, namelijk ‘sim-cloning’. Hieronder wordt verstaan het uitrusten
van een blanco simkaart met de gegevens van een andere simkaart, en daarvan in
het bijzonder de sim-specifieke IMSI, de sim-specifieke, cryptografische, geheime
sleutel ki en het door de netwerkoperator geïmplementeerde beveiligingsalgoritme
voor de A3/A8-functies.
Het zogenoemde ‘kloonscenario’ houdt in dat de veronderstelde fraudeurs de
simkaart van een gsm-toestel van Baybaşin hebben ‘gekloond’, waarna over een
gsm-toestel met deze gekloonde simkaart vervalste tapgesprekken worden
afgespeeld die vervolgens door de tapkamer op normale wijze worden
geregistreerd alsof Baybaşin daaraan heeft deelgenomen.
Van de Ven heeft het kloonscenario voorgedragen als een mogelijke toedracht voor
manipulatie. Ik heb de mogelijkheid van sim-cloning en de argumenten van Van de
Ven meer gedetailleerd onder de loep genomen. Daarvan volgt thans een
samenvatting.

De studie naar de mogelijkheid van het klonen van simkaarten kreeg wereldwijd
aandacht toen in april 1998 op internet werd gepubliceerd over een methode tot
het achterhalen van de ki van de simkaart van een gsm-toestel waarbij gebruik werd
gemaakt

van

tekortkomingen

in

een

authenticatie-algoritme,

genaamd

Comp128v1. Dit algoritme was door het ETSI gepresenteerd als een
voorbeeldalgoritme voor de implementatie van de zogeheten A3- en A8-algoritmen
binnen het beveiligingsconcept van gsm (2G). Indien het toegepaste A3-algoritme
bekend is, kan door crypto-analyse de sim-specifieke ki van een simkaart worden
achterhaald, waarna het klonen van die simkaart in theorie tot de mogelijkheden
behoort. Daarvoor is dus bekendheid met het toegepaste A3-algoritme een
vereiste.
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Volgens Van de Ven is (1) het Comp128v1-algoritme gekraakt, en (2) maakten zowel
PTT Telecom als Libertel in 1997/1998 gebruik van dit Comp128v1-algoritme ter
implementatie van beveiligingsalgoritme voor de A3/A8-functies binnen hun
onderscheidene gsm-netwerken, aangezien dit A3/A8-algoritme volgens Van de
Ven gestandaardiseerd is.

Ik heb in paragraaf 7.3 betoogd dat deze argumentatie om de volgende – thans
verkort weergegeven – redenen niet opgaat:
(1).

De ontwikkelingen op het terrein van de toepassing (het misbruik) van de
zwakte van het Comp128v1-algoritme zijn in retrospect vrij goed te volgen
door een reeks van publicaties over dit onderwerp. De inhoud van die
publicaties steunt de opvatting van Van den Heuvel, namelijk dat bekendheid
met de structuur van het Comp128v1-algoritme niet eerder dan het
afgelopen decennium praktische mogelijkheden van misbruik heeft
opgeleverd, mede vanwege de enorme rekenkracht die voor de
cryptoanalyse is vereist en die in 1998 nog (lang) niet beschikbaar was.

(2).

Anders dan Van de Ven heeft meegedeeld, zijn de A3/A8-algoritmen binnen
het beveiligingsconcept van gsm (2G) niet gestandaardiseerd. Het staat gsmnetwerkoperators binnen zekere grenzen vrij om ter invulling van het A3/A8algoritme eigen algoritmen te ontwikkelen en/of toe te passen.

(3).

Navraag bij KPN en Vodafone leert dat de informatie die op internet reeds
was ontsloten door de overheidskritische en goed geïnformeerde website
van Buro Jansen & Janssen correct was: KPN (destijds: PTT Telecom) en
Vodafone (destijds: Libertel) hebben ter beveiliging van hun gsm-netwerken
van de tweede generatie van vóór het jaar 2000 géén toepassing gegeven
aan Comp128v1, maar ieder voor zich van een in eigen beheer ontwikkeld
(sterker) algoritme gebruik gemaakt. Ofschoon beide netwerkoperators alert
zijn op misbruik door sim-cloning, en zij daarvoor detectiemiddelen hebben
ontwikkeld, is hun van enig misbruik van hun gsm-netwerken door simcloning voorafgaand aan het jaar 2000 niets bekend geworden, aldus KPN en
Vodafone.

(4).

Ook op internet wordt sim-cloning uitsluitend geassocieerd met de
toepassing van het Comp128v1-algoritme. Voor de mogelijkheid van het
klonen van simkaarten die zijn uitgerust met een ander algoritme dan
Comp128v1 heb ik geen aanwijzingen kunnen vinden.
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Met Van den Heuvel acht ik daarmee het bestaan van een reëel kloonscenario in
de jaren 1997/1998 zeer onwaarschijnlijk.

In de tweede plaats heeft Van de Ven geopperd dat manipulatie buiten het
tapkamersysteem om, te weten in het domein van telecommunicatie, kan hebben
plaatsgehad met gebruik van (twee gekoppelde) zogeheten ‘IMSI-catchers’ c.q.
“IMSI-catcher-achtige systemen”, oftewel een gemodificeerde IMSI-catcher.
Ter ondersteuning van zijn opvatting verwijst Van de Ven in zijn rapport van 23
december 2014 naar mededelingen die hem zouden zijn gedaan bij zijn bezoek aan
Rohde & Schwartz (Nederland) eerder die maand.

Rohde & Schwartz was medio de jaren negentig van de vorige eeuw (onbetwist)
pionier op het gebied van IMSI-catching, toen nog met een apparaat met de
productcode GA900. Een IMSI-catcher GA900 is een (destijds zeer prijzig en nogal
omvangrijk) apparaat dat door de politie in een autobusje kan worden meegevoerd
en indien geactiveerd zich voor zijn directe omgeving voordoet als een (virtueel)
gsm-basisstation. De gsm-toestellen die zich in de directe omgeving van de IMSIcatcher bevinden beginnen zich automatisch aan te melden bij de IMSI-catcher en
geven daarbij desgevraagd hun sim-specifieke IMSI prijs. Bovendien kan de IMSIcatcher optreden als ‘man in the middle’, en telecommunicatie doorgeven, althans
zo moet ik Van de Ven begrijpen.

Het IMSI-catcher-scenario luidt als volgt. Indien het gsm-toestel van een subject
(bijvoorbeeld Baybaşin) door een IMSI-catcher is ‘ingevangen’, kan vervolgens
zonder medeweten van dat subject een vervalst tapgesprek worden doorgesluisd
als ware dat gevoerd met het gsm-toestel van dat subject, aldus Van de Ven, zulks
onder verwijzing naar mededelingen van Rohde & Schwarz. Deze producent van de
GA900 kon volgens Van de Ven tevens demonstreren dat de beveiliging van het
gecombineerde gsm-systeem/interceptiesysteem “zo lek is als een mandje”.

De

rechter-commissaris

en

ik

hebben

in

samenspraak

met

de

begeleidingscommissie Rohde & Schwarz tweemaal benaderd met een
omvangrijke reeks van vragen over de werking van de IMSI-catcher GA 900 en beide
keren uitgebreid en instructief antwoord ontvangen van de persoon met wie Van
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de Ven heeft gesproken. Die antwoorden zijn onverenigbaar met hetgeen Van de
Ven in zijn brief van 23 december 2014 heeft gerapporteerd als zouden dat
mededelingen betreffen van de zijde van Rohde & Schwarz. Op die tegenstelling
kom ik hierna nog terug.
Rohde & Schwarz achtte het door Van de Ven beschreven scenario louter
theoretisch en hoogst onwaarschijnlijk met de GA900 van Rohde & Schwarz,
aangezien de GA900 niet geëigend was om te doen waarvoor Van de Ven de
gebruiksmogelijkheden hield en de beweerdelijke modificaties zonder de
medewerking van Rohde & Schwarz überhaupt al niet mogelijk zijn. Een
demonstratie van de mogelijkheden van misbruik was dan ook niet aan de orde,
aldus Rohde & Schwarz.

Ik heb mij in dit verband ook nog in verbinding gesteld met de MIVD, aangezien Van
de Ven mij op dit punt naar de MIVD verwees. Die veiligheidsdienst zou volgens Van
de Ven kennis dragen van (onderzoek naar) de toepassing van kloonscenario’s en
IMSI-catcher-scenario’s, eventueel met het oog op het vervalsen van
tapgesprekken. Terzijde, in de Baybaşin-zaak is nimmer gebleken van enige
betrokkenheid van de MIVD bij deze strafzaak, en dat is ook niet door de
verdediging gesuggereerd of gesteld.
Ik heb uiteindelijk gesproken met medewerkers van de MIVD over een onderzoek
naar de toepassingsmogelijkheden van IMSI-catchers. Ik heb hen bovendien
gesproken over eventuele manipulatiemogelijkheden met misbruik van sim-cloning
en IMSI-catching. Hiervan was deze medewerkers echter niets bekend, ook niet
binnen het bestek van enig onderzoeksproject van de MIVD. De MIVD is er om
informatie te vergaren, niet om die te vervaardigen, aldus werd mij met nadruk te
verstaan gegeven.
Mededelingen van de MIVD kwamen op belangrijke punten overeen met de inhoud
van documentatie waarover ik op voorhand beschikte en omtrent de inhoud
waarvan ik de MIVD niet had geïnformeerd.
De MIVD bevestigde de stellingen van Van de Ven niet. Ook overigens heeft Van de
Ven zijn mededelingen omtrent de kennis van de MIVD ter zake niet kunnen staven
met bijvoorbeeld documenten of mededelingen van derden.
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Een verwijzing door Van de Ven naar Ir. Jaspers van het PIDS6 leverde van die kant
een tweetal brieven op met informatie over het tappen in het Nederland van de
vorige eeuw, maar geen informatie die Van de Ven steunt in zijn mededelingen over
de mogelijkheden van misbruik met behulp van sim-cloning en IMSI-catching.

Derksen & Grünwald introduceerden op eigen initiatief een anonieme informant,
door hen ‘X4’ genoemd, een persoon met wie één van hen én ook ik zou hebben
gesproken. X4 zou aan Derksen of aan Grünwald, en volgens hen dus ook aan mij
stellige uitspraken hebben gedaan over de mogelijkheden van het vervalsen van
geluidsmateriaal met behulp van sim-cloning en IMSI-catchers. Deze uitspraken
stemmen voor een belangrijk deel overeen met mededelingen van Van de Ven,
aldus begrijp ik Derksen & Grünwald.
In werkelijkheid heeft niemand anders dan Van de Ven aan mij deze of soortgelijke
mededelingen gedaan. De suggestie dat de uitspraken van Van de Ven steun vinden
in soortgelijke informatie van een derde is dus onjuist.

In onderdeel 7 komen bovendien verscheidene andere scenario’s van manipulatie
in het telecommunicatiedomein aan de orde, namelijk scenario’s met de toepassing
van modems en met de toepassing van een zogeheten ‘follow me’-functionaliteit,
die door Van de Ven zijn voorgesteld. Beide scenario’s ontberen adequate
onderbouwing.
Ten slotte bespreek ik in onderdeel 7 enkele meer eenvoudige scenario’s van
manipulatie die in theorie wellicht tot de mogelijkheden behoren, maar die
praktisch gezien (vrijwel) ondoenlijk zijn omdat daartoe hele ‘tap-lijnen’ moeten
worden gefabuleerd. Denk in dit verband met name aan de tap-lijnen X-2 en X-3
waarover vele uren aan geluidsmateriaal zijn binnengekomen, dat – veelal
onschuldige – tapgesprekken over een periode van weken, zo niet maanden
representeert. Al dat geluidsmateriaal moet in die scenario’s zijn gefabriceerd en
vervolgens valselijk over een ander gsm-toestel dan dat van Baybaşin hebben
gelopen.

6

Sedert het jaar 2000 is Jaspers werkzaam in het bureau van het Platform voor interceptie, decryptie
en signaalanalyse (PIDS). Het PIDS vormt op het terrein van interceptie, decryptie en signaalanalyse
op operationeel niveau een samenwerkingsverband tussen opsporingsdiensten, inlichtingen- en
veiligheidsdiensten en het Nederlands Forensisch Instituut (NFI). Op beleidsmatig gebied betreft het
een samenwerkingsverband tussen de ministeries van Algemene Zaken, Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties, Veiligheid en Justitie, Defensie en Economische Zaken. Bureau PIDS is het
stafbureau van dit samenwerkingsverband.
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Ik concludeer aan het slot van onderdeel 7 dat de in dat onderdeel beschreven
scenario’s van manipulatie in het telecommunicatiedomein zeer onwaarschijnlijk
zijn.

Het onderzoek aan audiofenomenen: onderzoekspijler 2

Onderdeel 8: inleiding

In onderdeel 8 volgt een inleiding op de daaropvolgende onderdelen 9, 10 en 11,
waarin de audiofenomenen worden besproken die in het technisch onderzoek aan
de orde zijn gekomen. In onderdeel 8 sta ik langer stil bij de ‘aanzienlijke versnelling’
van het analoge geluidsmateriaal dat aan technisch onderzoek is onderworpen.

Met de ‘versnelling’ wordt bedoeld dat het geluidsmateriaal klaarblijkelijk versneld
wordt weergegeven: er wordt sneller gesproken, (dus) met hogere frequenties en
er ligt een korter tijdsbestek tussen de ‘tonen’ in de sprekende klok van de PTT: de
‘tante Cor’-melding, bekend van de iconische zin: “bij de volgende toon is het …”
Ik heb in onderdeel 8 ten behoeve van het onderzoek een rekenmaat voor
versnelling meer nauwkeurig gedefinieerd. Ik bespreek enkele aanknopingspunten
voor een meting van de mate van versnelling: met name de tijdsduur tussen de
twee tonen in de ‘tante Cor’-melding, die van origine tien seconden bedraagt, doch
ook andere mogelijkheden. Ik bespreek (kritisch) de meetmethode die Derksen &
Grünwald hebben voorgesteld, en dit vanwege hun kwestieuze uitgangspunten.
Vervolgens bespreek ik in de onderdelen 9, 10 en 11 mijn bevindingen aangaande
de daarin genoemd audiofenomenen.

9.1. De aanzienlijke versnelling van het analoge geluidsmateriaal

Geluidsmateriaal dat afkomstig is van de analoge tapkamer en dus van origine op
magnetische tapes is vastgelegd, wordt door mij analoog geluidsmateriaal
genoemd. Dit analoge geluidsmateriaal is in het herzieningsonderzoek opnieuw
gedigitaliseerd, en wel begin 2014. Het resultaat daarvan betreft omvangrijke WAVbestanden, elk van één spoor van een moederband.
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Het analoge geluidsmateriaal wordt in het herzieningsonderzoek aanzienlijk
versneld weergegeven, namelijk versneld met ongeveer 5% tot 12%. Dit fenomeen
is door Derksen “volstrekt onverklaarbaar” genoemd en “een apert teken van
manipulatie”. Van de Ven acht het waarschijnlijk dat in Turkije bij het vervalsen van
geluidsmateriaal gebruik is gemaakt van een instabiele taperecorder.

In werkelijkheid zijn er zeer sterke aanwijzingen dat die aanzienlijke versnelling niet
eerder is ontstaan dan bij de digitalisering van het geluidsmateriaal ten behoeve
van dit herzieningsonderzoek in 2014. Hiervoor is namelijk gebruik gemaakt van het
enige exemplaar van de Uher 6000 dat in het bezit is van de Landelijke Eenheid van
de Nationale Politie te Driebergen. De recorderkoppen van dit exemplaar werden
elke digitaliseringsessie opnieuw schoongemaakt en gedemagnetiseerd, maar niet
blijkt dat dit exemplaar telkens werd gekalibreerd. Bij mijn onderzoek aan dit
exemplaar bleek de reële bandsnelheid op dat moment ongeveer 8% boven de
nominale bandsnelheid te liggen.
Bovendien maak ik melding van de volgende onderzoeksresultaten:
(1).

door mij onderzocht geluidsmateriaal van de cassettebandjes met kopieën
van het geluidsmateriaal uit de Baybaşin-zaak, die in of omstreeks 2002 aan
de verdediging zijn verstrekt, bevat géén aanzienlijke versnelling;

(2).

het analoge geluidsmateriaal dat in de tCEAS-zaak is onderzocht (dezelfde
moederbanden, doch in 2009 gedigitaliseerd met een Revox B77) bevat géén
aanzienlijke versnelling;

(3).

het digitale geluidsmateriaal, dat wil zeggen geluidsmateriaal dat van meet
af aan digitaal is geregistreerd in de Kislev 2-tapkamer, bevat géén
aanzienlijke versnelling; waarom zou de vervalsing met een instabiele
taperecorder in Turkije abrupt zijn gestopt zodra in Nederland wordt
overgegaan van analoge naar digitale registratie?

(4).

ik heb tweemaal zelf passages uit het geluidsmateriaal van de
moederbanden 3281 en 3285 opnieuw gedigitaliseerd, de eerste keer met
het in 2014 gebruikte exemplaar van de Uher 6000, doch thans gekalibreerd
en deels gejusteerd, en daarna met een van een audiostudio geleend en door
mij gekalibreerd exemplaar van de Uher Royal de Luxe. Beide keren bevatte
het resultaat van digitalisering géén aanzienlijke versnelling;

(5).

referentiemateriaal uit een andere strafzaak dan de Baybaşin-zaak dat in
februari 2014 ongeveer tegelijkertijd is gedigitaliseerd met het bedoelde
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exemplaar van de Uher 6000 bevat op onderdelen eveneens een aanzienlijke
versnelling.
Kortom, indien en uitsluitend indien het geluidsmateriaal begin 2014 vanaf
moederbanden is gedigitaliseerd met het – toen nog ongekalibreerde – exemplaar
van de Uher 6000, vertoont het geluidsmateriaal een aanzienlijke versnelling, zulks
ongeacht of het verdacht geluidsmateriaal of onverdacht referentiemateriaal
betreft.
Bovendien is er een – de versnelling – verklarend mechanisme: het
aandrijvingsmechanisme van het exemplaar van de Uher 6000 waarmee de
digitalisering in 2014 plaatsvond, bleek bij onderzoek instabiel en aanzienlijk te snel
afgesteld; mogelijk lag dat aan een ‘gammele’ potmeter van dit minstens twintig
jaar oude exemplaar.
Naar mijn inzicht staat hiermee vast dat de oorzaak van de aanzienlijke versnelling
moet worden gezocht in het digitaliseringsproces ten behoeve van het
herzieningsonderzoek in 2014, en dus niet in het gebruik van een instabiele
recorder in Turkije.
De stellige conclusies van Derksen, Van de Ven en de raadsvrouw (“aperte
aanwijzingen voor manipulatie”) zijn eens te meer onbegrijpelijk als wordt bedacht
dat hetgeen ik achter de eerste drie van de vijf genoemde punten heb opgemerkt,
bij hen bekend mocht worden verondersteld voorafgaande aan het trekken van hun
conclusies.

9.2. Modemsignalen

In het analoge geluidsmateriaal van tap-lijn X-3 bevindt zich een opmerkelijk
toontje/geluidje bij aanvang van bepaalde tapgesprekken. De frequentie ervan is
(in het versnelde geluidsmateriaal) gelegen op ongeveer 2100 Hz.
Van de Ven herkent deze toontjes naar zijn zeggen als de frequentie van de
draaggolf van een V.34-modem. Dit betekent volgens hem dat het desbetreffende
geluidsmateriaal over een snel analoog V.34-modem is verzonden. Dat valt
uitsluitend te verklaren in geval van manipulatie. Bijvoorbeeld: in Turkije vervalst
geluidsmateriaal is over een modem naar de Nederlandse tapkamer gestuurd.
Normaal gesproken wordt het geluid van tapgesprekken immers niet over een
modem verstuurd, aldus begrijp ik Van de Ven.
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De vraag is of deze toontjes werkelijk afkomstig zijn van een snel analoog modem.
Ik trof deze toontjes (audiofenomenen) in alle gevallen én exclusief aan bij aanvang
van analoog geregistreerde, inkomende tapgesprekken over tap-lijn X-3, namelijk
telkens op het moment dat Baybaşin de telefoon opneemt (waarna hij steevast
“hello” zegt), en dit, zoals gezegd, in alle gevallen, dus ook in onschuldige
tapgesprekken, zelfs wanneer er wordt ingebeld door Libertel-berichtenservice.

De verklaring die Van de Ven voor dit toontje heeft gegeven (het resultaat van
modemverkeer) acht ik evenals Van den Heuvel hoogst onwaarschijnlijk, en wel –
onder meer – om de volgende kort weergegeven redenen:
-

Van de Ven rapporteerde dit modemsignaal niet in 2004, terwijl dit
audiofenomeen zich wel degelijk bevindt in het destijds door Van de Ven
onderzochte geluidsmateriaal van tapgesprek A-1-1, en terwijl Van de Ven’s
kennis en ervaring als zelfverklaard modemdeskundige destijds nog vers
waren;

-

ondanks verscheidene verzoeken daartoe heeft Van de Ven nooit duidelijk
kunnen maken hoe de ‘carrier frequency’ van een modem überhaupt in het
met dat modem over die ‘carrier’ (draaggolf) verzonden geluidsbestand
terecht kan komen;

-

een frequentie van 2100 Hz is überhaupt géén ‘carrier frequency’ van enig
snel analoog modem, laat staan van een V.34-modem;

-

ook als de frequentie van die ‘carrier’ moet worden gecorrigeerd voor de
aanzienlijke versnelling (en dat moet inderdaad), is de gecorrigeerde
frequentie geen ‘carrier frequency’ van een snel analoog modem.

Hoewel ik de juistheid van de verklaring die Van den Heuvel voor dit
audiofenomeen geeft in het midden laat, en ik (dus) niet weet wat de oorzaak van
dit audiofenomeen is, zie ik geen redenen om aan te nemen dat het audiofenomeen
iets anders is dan een technisch artefact. Zoals gezegd is het geluidje
waarneembaar bij aanvang van alle inkomende tapgesprekken over tap-lijn X-3
voor zover geregistreerd in de analoge tapkamer, met inbegrip van vele
onschuldige tapgesprekken, waaronder contact met Libertel berichtenservice.
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9.3. Afwijkende beltoonkenmerken

De ITU-T, de telecommunicatieafdeling van de ITU, heeft in Recommendation E.180
aanbevelingen gedaan voor de kenmerken van de beltonen die voor de bellende
persoon hoorbaar zijn zodra de telefoon bij de gebelde persoon ‘over gaat’. Als
bijlage bij Recommendation E.180 heeft de ITU-T een lijst gevoegd (hierna: de ITUlijst) met onder meer een opsomming van kenmerken, zoals frequentie en cadans,
van beltonen die bij de onderscheidene lidstaten in gebruik zijn. In de lijst van 1998
is voor Nederlandse beltonen een frequentie van 425 Hz en een cadans van ‘één
seconde aan en vier seconden uit’ opgegeven. Voor Turkije geldt een frequentie
van 450 Hz en een cadans van ‘twee seconden aan en vier seconden uit’.
Van de Ven, Derksen en de raadsvrouw hebben nadrukkelijk gewezen op de
kenmerken (frequentie en cadans) van enkele beltonen, met name in tapgesprek
A-1-4, en in enkele A-4-tapgesprekken, die telkens naar Turkije uitgaande
tapgesprekken betreffen, en waarin (inderdaad) beltoonkenmerken worden
aangetroffen die afwijken van de opgave in de ITU-lijst, namelijk frequenties van
400 Hz en 440 Hz en cadansen van ongeveer 1,67 seconde aan en 3,27 seconden
uit.
Die ITU-lijst vormt volgens hen een ‘ijzeren’ standaard die geen afwijking duldt,
behoudens indien van een nieuwe beltoon aan de ITU-T opgave zou zijn gedaan,
die de ITU-T vervolgens kan verwerken in een geactualiseerde ITU-lijst. Die
afwijkingen vormen volgens Van de Ven, Derksen en de raadsvrouw “aperte”
aanwijzingen voor slordigheden bij het plegen van manipulatie aan het
geluidsmateriaal van tapgesprekken.

Van den Heuvel is in zijn rapportage uitvoerig ingegaan op de functie en werking
van ‘signaling’ in (internationaal) telefoonverkeer. Naar zijn oordeel is de ITU-lijst
niet dwingend, maar faciliterend, en kunnen in de praktijk meermalen afwijkende
beltoonkenmerken worden aangetroffen waarvan de afwijking samenhangt met de
internationale routering van de verbinding, de gebruikte telefooncentrale, etc.
Verder bespreekt Van den Heuvel het fenomeen dat hij ‘LI-ringing’ noemt: de
beltonen die in het geluidsmateriaal hoorbaar zijn in geval van inkomende
tapgesprekken betreffen geen echte beltonen uit het telefoonnetwerk. Het zijn
gesimuleerde beltonen uit de interceptie-omgeving bij de netwerkoperator. Van
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den Heuvel rapporteert dat voor de afwijkingen in de beltoonkenmerken een
onverdachte technische verklaring is.

Ik heb in paragraaf 9.3 allereerst de inhoud van Recommendation E.180 en die van
de ITU-lijst besproken. Uit de tekst van E.180, noch uit die van de ITU-lijst volgt dat
deze documenten dwingend van aard zijn. Met name de ITU-lijst betreft ‘slechts’
een inventarisatie van onder meer beltoonkenmerken die in de lidstaten in gebruik
zijn. Het is bovendien van belang om tussen de beide documenten onderscheid te
maken. De gevonden afwijkingen in de beltoonkenmerken van tapgesprekken
betreffen géén afwijkingen van Recommendation E.180, doch uitsluitend
afwijkingen van de inventarisatie waarvan de ITU-lijst blijk geeft. De waargenomen
(‘afwijkende’) beltoonkenmerken vallen immers binnen de grenzen die E.180 voor
beltonen aanbeveelt.
Ik heb, evenals Van den Heuvel, gezocht of er in referentiemateriaal afwijkingen
kunnen worden gevonden van de beltoonkenmerken zoals opgegeven in de ITUlijst, en die heb ik inderdaad gevonden in referentiemateriaal uit dezelfde periode
als waarin het justitiële onderzoek in de Baybaşin-strafzaak liep. Daarnaast heb ik
recentelijk ook enkele telefoontjes gepleegd en aan de beltonen metingen verricht.
Ook nu nog zijn er afwijkende beltonen in gebruik. Opvallend is de afwijkende
cadans waarvan Vodafone haar beltonen voorziet: één seconde aan en vijf
seconden uit. Iedereen kan dat checken door te bellen met een abonnee van
Vodafone.
Ik heb contact opgenomen met KPN en Vodafone. De laatstgenoemde
netwerkoperator bevestigt de afwijkende cadans (één seconde aan, vijf seconden
uit); die cadans is volgens Vodafone al in gebruik sedert 1995 of 1997, terwijl de
reden voor deze cadans niet meer kon worden achterhaald.
KPN ziet, zo begrijp ik haar uitgebreide toelichting, geen probleem in afwijkingen in
de beltoonkenmerken van de ITU-lijst. Aan de specificaties in E.180 is immers
voldaan.

De rapportage van Van den Heuvel vindt in mijn bevindingen steun, terwijl de
opinie van Van de Ven is weerlegd: de ITU-lijst vormt géén dwingende standaard
en voor afwijkingen in de daarin opgegeven beltoonkenmerken is een onschuldige
verklaring.
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10.1. De eindegesprekstonen

De besproken ITU-lijst bevat ook een opsomming van telefonie-signalen die in dit
herzieningsonderzoek ‘eindegesprekstonen’ zijn genoemd. In vrijwel alle
tapgesprekken die in de analoge tapkamer zijn geregistreerd, kunnen
eindegesprekstonen worden waargenomen: dat zijn de signalen die een gespreksdeelnemer te horen krijgt als zijn gesprekspartner de telefoon ‘ophangt’, dat wil
zeggen de verbinding verbreekt.
De aanwezigheid van die eindegesprekstonen in het analoge geluidsmateriaal is op
het eerste gezicht opmerkelijk, want alle tapgesprekken in de Baybaşin-zaak zijn
afgewikkeld over een gsm-netwerk, hetzij van KPN, hetzij van Vodafone. Echter,
gsm kent geen eindegesprekstonen. Die bestaan alleen in het PSTN-netwerk voor
vaste verbindingen.
Deze ‘anomalie’ is door de verdediging aangedragen als aanwijzing van
manipulatie.
Van den Heuvel daarentegen heeft betoogd dat de eindegesprekstonen slechts
signalen betreffen die binnen de interceptie-omgeving van de netwerkoperator
worden gesimuleerd, niet alleen om voor de uitluisteraar van de taps duidelijk te
maken dat het tapgesprek is geëindigd, maar (vooral) als een vorm van
‘toonsturing’, en dit teneinde (1) in de (analoge) tapkamer de registratie van het
tapgesprek te beëindigen, en (2) de registratie van de ‘tante Cor’-melding in
werking te stellen. Van den Heuvel noemt deze ‘eindegesprekstonen’ ‘LI-stop’signalen.

Deze hypothese van Van den Heuvel geeft veruit de beste verklaring voor de
aanwezige eindegesprekstonen. In het analoge geluidsmateriaal waarover we in dit
onderzoek beschikken, eindigen alle tapgesprekken, ook de vele onschuldige
tapgesprekken, waaronder contacten met Libertel berichtenservice, met
eindegesprekstonen. Bovendien zijn er ook Nederlandse eindegesprekstonen te
horen in die gevallen waarin de gesprekspartner van Baybaşin in het buitenland
verblijft, en de echte eindegesprekstonen in dat geval zouden moeten voldoen aan
de kenmerken die in de ITU-lijst voor het desbetreffende land zijn opgegeven. Dat
is echter niet het geval; het betreft zoals gezegd telkens ‘Nederlandse’
eindegesprekstonen, precies zoals Van den Heuvel’s hypothese voorspelde.
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De enkele uitzonderingen op die regel, waarin eindegesprekstonen ontbreken,
komen hierna aan de orde.

10.2. Het aanzingen van ‘tante Cor’

In tapgesprek A-1-4 doet zich een merkwaardig audiofenomeen voor. Aan het einde
van het geluidsmateriaal van dit tapgesprek slaakt Baybaşin een ‘uhhh’-klank,
waarna de tapregistratie onmiddellijk eindigt en de ‘tante Cor’-melding invalt
zonder de tussenkomst van eindegesprekstonen.
Indien eindegesprekstonen aanwezig behoren te zijn, zo redeneren Derksen, Van
de Ven en de raadsvrouw, dan is de afwezigheid ervan hier “volstrekt
onverklaarbaar” en dus – volgens hen – een “aperte” aanwijzing van manipulatie.

Van den Heuvel heeft het hier geschetste audiofenomeen “het aanzingen van tante
Cor” genoemd. Dit audiofenomeen is volgens hem exemplarisch voor het
zogeheten ‘talk down’-effect. In de analoge tapkamer werd toepassing gegeven
aan ‘in band’-toonsturing, dat wil zeggen: het sturen van toonsignalen over de
telefoonverbinding met frequenties die zijn gelegen binnen de frequentieruimte
van een spraakverbinding. De eindegesprekstonen zelf zijn daarvan een voorbeeld.
Indien een toondetector in de analoge tapkamer een eindegesprekstoon van de
juiste frequentie, juiste stabiele amplitude en gedurende de ingestelde detectietijd
ontwaart, wordt de registratie van het tapgesprek beëindigd en de registratie van
de ‘tante Cor’-melding in werking gesteld.
Het nadeel van de toepassing van ‘in band’-toonsturing is echter dat de detector in
de tapkamer gevoelig kan blijken te zijn voor bepaalde tonen in het stemgeluid van
de gespreksdeelnemers. Sporadisch en onbedoeld kunnen de klanken van
stemgeluid dan ook de registratie van het tapgesprek beëindigen en ‘tante Cor’
activeren, aldus begrijp ik Van den Heuvel. Van Dreunen valt Van den Heuvel hierin
bij met ervaringen uit de praktijk.

Volgens Van de Ven en Derksen is dit ‘aanzingen van tante Cor’ echter een ‘broodje
aap’-verhaal. Zij wijzen bovendien op een aantal gevallen in het analoge
geluidsmateriaal waarin wél een ‘uhhh’-klank werd geslaakt, maar ‘tante Cor’ niet
in werking trad.
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Ik meen dat de opinie van Van den Heuvel een zeer goede verklaring geeft voor het
hier besproken audiofenomeen. In de vakliteratuur wordt het ‘talk down’-effect
reeds lang en duidelijk beschreven, en daarvan geef ik in paragraaf 10.2
verscheidene citaten.
Ik vond in de tweede plaats in het door mij onderzochte analoge geluidsmateriaal
nóg vijf gevallen waarin zich exact hetzelfde lijkt voor te doen. Dat betreffen vijf
onverdachte tapgesprekken.

Evenals Derksen en Van de Ven zocht ik in het analoge geluidsmateriaal bovendien
naar gevallen van ‘uhhh’-klanken waarin tante Cor niet werd ‘aangezongen’. Die
zijn ruim voorradig, omdat Baybaşin regelmatig dergelijke ‘uhhh’-klanken slaakt.
Het punt is echter dat onderzoek aan het analoge geluidsmateriaal uitwijst dat de
toondetector ‘conservatief’ is afgesteld, vermoedelijk om het ‘talk-down’-effect
zoveel mogelijk te vermijden. Zo gaan er meestal meer dan vijf of zes
eindegesprekstonen voorbij voordat de ‘tante Cor’-melding wordt geregistreerd.
Het zijn dus uitsluitend heel specifieke signaaltonen die de registratie van ‘tante
Cor’ in werking stellen. Met deze notie in het achterhoofd kun je vervolgens in het
geluidsmateriaal zoeken naar gevallen van ‘uhhh’-klanken waarin ‘tante Cor’ niet
werd ‘aangezongen’, terwijl die ‘uhhh’-klanken voldoende overeenkomsten
vertonen, hetzij (1) met gevallen waarin ‘tante Cor’ wél werd ‘aangezongen’, hetzij
(2) met de laatste eindegesprekstoon voorafgaande aan de ‘tante Cor’-melding.
Dergelijke voorbeelden zouden de ‘talk-down’-hypothese kunnen weerleggen. Ik
vond echter géén van dergelijke overtuigende weerleggingen.

De voorbeelden waarmee Van de Ven en Derksen de ‘talk-down’-hypothese van
Van den Heuvel wél menen te kunnen weerleggen, vormen in werkelijkheid
allerminst weerleggingen. Van de Ven en Derksen gaan er namelijk zonder goede
grond van uit dat alle tonen binnen een bandbreedte van ongeveer 30 Hz rond een
centrale ‘aanzingtoon’ ‘tante Cor’ in werking zouden moeten stellen. Het is
onduidelijk

waarop

zij

het

door

hen

gehanteerde,

uiterst

‘liberale’

detectiecriterium stoelen.
Kortom, zeer waarschijnlijk eindigt tapgesprek A-1-4 inderdaad, in de woorden van
Van den Heuvel, met “het aanzingen van tante Cor”, oftewel ‘talk-down’. Dit betreft
een onschuldige, technische en welomschreven verklaring voor het besproken
audiofenomeen.
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10.3. Het volstrekt onverklaarbare AGC-patroon in tapgesprek A-1-1

AGC is een functionaliteit waarmee geluidsapparatuur kan zijn uitgerust. Bij een
geluidsopname versterkt AGC de zachtere geluidspassages en dempt AGC de
hardere passages.
In de reeks eindegesprekstonen aan het einde van tapgesprek A-1-1 is een ‘AGCpatroon’ waarneembaar: hoewel de eindegesprekstonen zeer waarschijnlijk in een
constante amplitude (sterkte) werden uitgestuurd, laat een golfvormgrafiek van de
registratie van die reeks eindegesprekstonen zien dat de amplitude ervan
gaandeweg toeneemt.

Het viel tCEAS-deskundige Peller op dat een dergelijk AGC-patroon niet
waarneembaar is in het door hem onderzochte analoge geluidsmateriaal van
andere tapgesprekken. Dat vond hij verdacht, en hij rapporteerde dit als aanwijzing
voor manipulatie.
Van de Ven gaat nog verder. Hij acht dit AGC-patroon “volstrekt onverklaarbaar”,
en dit op de grond dat AGC uitsluitend werkzaam zou zijn bij de aanvang van de
telecommunicatie, en dus niet – zoals in A-1-1 – aan het einde van het tapgesprek.

Ik deel echter de opvatting van Van den Heuvel dat dit AGC-patroon in de
eindegesprekstonen van tapgesprek A-1-1 technisch goed verklaarbaar is.

Naar mijn inzicht merkt Van den Heuvel terecht op dat de rapportage van Van de
Ven onjuist is: AGC (indien geactiveerd) is werkzaam gedurende de gehele
registratie en niet slechts aan het begin. Indien eindegesprekstonen zacht worden
uitgestuurd, zal AGC de amplitude bijregelen en de eindegesprekstonen
gaandeweg versterken. Hoewel ik dat niet expliciet in de vakliteratuur terugvond,
gaat de beschrijving van AGC daar wél van uit; bijsturing van zwakkere c.q. hardere
geluidspassages is een continu proces, en bestrijkt niet slechts de eerste tonen
binnen een geluidsregistratie.
In al het analoge geluidsmateriaal waarover ik beschik, inclusief analoog
referentiemateriaal, vond ik de symptomen van de toepassing van AGC op de voet
van het voorgaande, dat wil zeggen: versterking van relatief zachtere passages, ruis,

1139
Onderdeel 12. Overzicht van het technische onderzoek

Conclusie inzake 11-02065 H

eindegesprekstonen, en dit gedurende de gehele registratie. Ik acht het ongelijk
van Van de Ven daarmee aangetoond.

Doordat Peller slechts beschikte over het analoge geluidsmateriaal van zes
tapgesprekken nam hij uitsluitend een AGC-patroon waar in tapgesprek A-1-1.
Bovendien heeft hij volgens mij aantoonbaar niet goed gekeken.

10.4. Het geluid van een hefboomschakelaar

In het analoge geluidsmateriaal van tapgesprek A-1-4 bevindt zich een passage met
een korte reeks tikken. Die passage is in het herzieningsonderzoek de ‘puls-trein’
genoemd. Van de Ven herkent in de puls-trein het geluid van een
hefboomschakelaar. Zo’n schakelaar (‘Strowger switch’) is reeds in de jaren tachtig
van de vorige eeuw uitgefaseerd en dus moet het tapgesprek een ouder tapgesprek
betreffen, en niet een gsm-gesprek uit 1997, aldus begrijp ik de redenering van Van
de Ven.
Van de Ven zocht en vond (zegt hij) voor zijn standpunt steun bij twee anonieme
medewerkers van het voormalige PTT-museum te Den Haag. Volgens Van de Ven
herkenden ook zij in de puls-trein het geluid van een hefboomschakelaar. Van de
Ven heeft het geluid van een echte hefboomschakelaar opgenomen en afgespeeld
over een telefoon, en de opnames van een en ander als bijlage bij zijn rapportage
overgelegd. Van de Ven hoort en ziet (bij signaalanalyse) opmerkelijke
overeenkomsten tussen het door hem opgenomen geluid en dat van de ‘puls-trein’
in tapgesprek A-1-4.

Van den Heuvel betwist dat de puls-trein afkomstig is van een hefboomschakelaar.
Volgens hem betreft de besproken passage een geval waarin de gesprekspartner
van Baybaşin zijn gsm-toestel aansluit op een (bureau)lader en vervolgens
(handsfree) doorspreekt.

De inhoud van het tapgesprek zelf, vormt een aanwijzing voor het gelijk van Van
den Heuvel. De gesprekspartner van Baybaşin zegt (vertaald en verkort
weergegeven): “batterij verzwakt,.. oplader, .. momentje ….. [puls-trein] … Hallo?”
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Ik heb het geluid van een hefboomschakelaar, waarvan op internet (YouTube) vele
voorbeelden te vinden zijn (zoek: Strowger switch), vergeleken met de puls-trein.
Ik hoor aanzienlijke verschillen. Bovendien wordt het geluid van een (echte)
hefboomschakelaar gekenmerkt door ratels met een strakke regelmaat en een
consistente frequentie van bijna twintig per seconde. Dat komt niet in de buurt van
de puls-trein, waarin regelmaat alleen te vinden is als je uitsluitend de vijf centrale
pulsen in aanmerking neemt, die een periode van in totaal ongeveer 650
milliseconden in beslag nemen.
De puls-trein is simpelweg niet het geluid van een hefboomschakelaar.

In een zelfontworpen test heeft Derksen de ‘aansluit’-hypothese van Van den
Heuvel getoetst. Het lukte Derksen bij zijn test niet om een gsm-toestel in de hem
bemeten tijd op voeding aan te sluiten, deelt hij mede. Hij acht de ‘aansluit’hypothese van Van den Heuvel hiermee weerlegd.
Ik heb die test (globaal) herhaald. Ik weet niet welke beperkingen Derksen zichzelf
heeft opgelegd, behalve dan dat hij ook nog een stopwatch moest indrukken (ik
niet). Ik nam de test op en verrichtte mijn metingen aan de geluidsregistratie. Het
aansluiten van een (oud) gsm-toestel op de voeding lukte mij, anders dan Derksen,
drie van de vier keer probleemloos binnen het tijdsbestek waarvan het
geluidsmateriaal van tapgesprek A-1-4 getuigt.

10.5. De ontbrekende JTS-burst in tapgesprek A-1-4

De DTI bij de netwerkoperator stuurde voorafgaande aan de transmissie van de
audio van de beltonen en het tapgesprek een zogeheten JTS-burst naar de analoge
tapkamer. Deze JTS-burst liet in het geluidsmateriaal zijn sporen na in de vorm van
een kort ‘krasje’ dat hoorbaar is voor aanvang van de tapgesprekken.
De verdediging heeft het ontbreken van zo’n JTS-burst voorafgaande aan
tapgesprek A-1-4 gepresenteerd als een sterke aanwijzing voor de manipulatie van
dat tapgesprek. Dat standpunt deel ik niet. Het ontbreken van de registratie van
een JTS-burst voorafgaande aan de audio van een tapgesprek doet zich
aantoonbaar voor in meer analoog geluidsmateriaal en is dus overeenkomstig het
oordeel van Van den Heuvel “niet ongebruikelijk”. De stelling van de raadsvrouw
dat “zonder JTS-header geen sprake is van een correcte registratie van een gesprek”
is uitsluitend gebaseerd op een ongefundeerde mededeling van Van de Ven.
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Kortom, het ontbreken van – de registratie van – een JTS-burst vormt geen
aanwijzing voor manipulatie.

11.1. Het ontbrekende tegennummer

Van de Ven en Derksen wijzen erop dat er diverse gevallen zijn aan te wijzen van
tapgesprekken met een ontbrekend ‘tegennummer’ (het telefoonnummer van de
gesprekspartner van degene die onder de tap is gesteld). Van den Heuvel wijst er
echter terecht op dat zo’n tegennummer wel vaker ontbreekt, ook in een grote
hoeveelheid onverdacht geluidsmateriaal.
Het argument van Derksen dat indien met zo’n ‘ontbrekend’ tegennummer wordt
ingebeld de netwerkoperator de kosten van het telefoongesprek niet zou kunnen
verhalen, gaat om meer redenen niet op. Dat het tegennummer onbekend is in de
‘ontvangende’ telefooncentrale, wil in de eerste plaats al niet zeggen dat het
telefoonnummer ook onbekend is bij de ‘verzendende’ telefooncentrale (alwaar de
kosten moeten worden geadministreerd).

11.2. Een te goede signaal-ruisverhouding in tapgesprekken

Van de Ven en Derksen wijzen op het aantreffen van signaal-ruisverhoudingen in
het geluidsmateriaal van tapgesprekken die te goed zouden zijn voor gsmgesprekken. Dat moeten dus in werkelijkheid vaste-lijn-gesprekken hebben
betroffen, en dus is er gemanipuleerd, zo begrijp ik de argumentatie.

De tCEAS-deskundige Peller (in 2009), Kuylman (2002) en Van de Ven
-

meten echter met verschillende maatstaven,

-

rapporteren over verschillende tapgesprekken, en hun bevindingen
bevestigen elkaar niet,

-

onderbouwen hun stellingen niet, en

-

laten de mogelijkheid van ruisonderdrukking buiten beschouwing,

-

nog daargelaten dat er sterke aanwijzingen zijn dat Van de Ven het concept
van de signaal-ruisverhouding verwart met dat van de signaalsterkte.

De rapportage van een te goede signaal-ruisverhouding is m.i. telkens ondeugdelijk.
Van de Ven kan zijn meetresultaten bovendien niet reproduceren.
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11.3. Meer lichtnetfrequenties in één tapgesprek.

Van de Ven rapporteert in het door hem onderzochte geluidsmateriaal van een
zestal tapgesprekken (waaronder twee referentiegesprekken) meer dan één
lichtnetfrequentie te hebben aangetroffen. Dat betekent, zo begrijp ik Van de Ven,
dat het geluidsmateriaal meer dan één keer is opgenomen; een teken van
manipulatie, volgens hem.
Er zijn echter sterke aanwijzingen dat de tweede (en soms derde) lichtnetfrequentie
die Van de Ven in het door hem onderzochte geluidsmateriaal (waaronder
referentiemateriaal) rapporteert te hebben aangetroffen, in werkelijkheid is
gegenereerd in de apparatuur waarmee Van de Ven zijn metingen heeft verricht.
Van de Ven rapporteert dus ‘spooksignalen’, dat wil zeggen: signalen die in
werkelijkheid niet aanwezig zijn in het onderzochte geluidsmateriaal, en dit zonder
ook maar rekening te houden met deze mogelijkheid. Ik licht dat toe.
Van de Ven verrichtte signaalanalyses met een apparaat van het merk en type
Medav Spektro 3000. Van de Ven had dat apparaat aangesloten op de analoge
uitgang van zijn laptop, teneinde het geluidsmateriaal dat in de vorm van WAVbestanden op zijn laptop is opgeslagen, analoog in te voeren in de Spektro 3000.
Als gevolg van deze methode ondergaat het door Van de Ven onderzochte
geluidsmateriaal een dubbele D/A-conversie.
Ik heb Van de Ven in aanwezigheid van de raadsvrouw gevraagd om een ‘schoon’
gsm-testbestand voor de duur van slechts negen seconden af te spelen en te
analyseren met zijn exemplaar van de Medav Spektro 3000. Bij het afspelen van dit
gsm-testbestand werden reeds twee spooksignalen waargenomen, met inbegrip
van de actuele lichtnetfrequentie (50 Hz). Deze test laat zien dat de meetresultaten
van Van de Ven op dit punt onbetrouwbaar zijn.
Daar komt nog eens bij dat een (onversnelde) lichtnetfrequentie van ongeveer
50 Hz (een brom), uitsluitend afkomstig kan zijn van ná de digitalisering in 2014. Die
digitalisering van 2014 zou immers een versnelling (lees: verhoging) van de 50 Hzfrequentie hebben teweeggebracht. Het 50 Hz-signaal moet dus van Van de Ven’s
apparatuur afkomstig zijn.
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11.4. Het ontbrekende FSK-signaal

Een FSK-signaal betreft een tijdsignaal dat parallel aan de geluidsopname op een
taperecorder als de Uher 6000 kan meelopen. Het is vooral bedoeld om
geluidspassages eenvoudig terug te vinden, maar de registratie kan later eventueel
worden benut voor onderzoek naar de authenticiteit van de geluidsopname.
Er zijn echter geen aanwijzingen dat in de analoge tapkamer toepassing werd
gegeven aan het FSK-signaal. Het (onbetwiste) ontbreken ervan op de
moederbanden vormt dus geen aanwijzing voor manipulatie.

11.5. Vermiste tapgesprekken

Juist is dat op de MO-schijven van de Baybaşin-zaak het digitale geluidsmateriaal
van een aantal tapgesprekken ontbreekt, hoewel die tapgesprekken wel zijn
getranscribeerd in het tapdossier. Er zijn echter geen aanwijzingen dat dit
ontbreken door iets anders is veroorzaakt dan door een technisch manco bij het
kopiëren

van

geluidsmateriaal

van

de

harde

schijf

van

het

audiomanagementsysteem van de Kislev 2-tapkamer naar de MO-schijven die ter
archivering in gebruik waren. Overigens is deze bevinding reeds in de strafzaak zelf
aan de orde gekomen.

11.6. Verschillende sprekers vóór en na de puls-trein in tapgesprek A-1-4

Aan prof. Künzel, onder meer als forensisch foneticus verbonden aan de
Universiteit van Marburg (Duitsland), is gevraagd stemvergelijkend onderzoek te
verrichten op het stemgeluid van de sprekers vóór en na de puls-trein in tapgesprek
A-1-4. Ik bespreek zijn rapportage in paragraaf 11.6. Zijn conclusies zijn in
tegenspraak met de stelling van de verdediging, te weten dat de sprekers vóór en
na de puls-trein verschillende individuen betreffen.

11.7. Klikken, pulsen, ‘gaten’, ‘bandrecorderkoppen’ en (andere?) artefacten

In deze paragraaf bespreek ik in algemene zin verscheidene artefacten die in het
geluidsmateriaal waarneembaar zijn. Van de Ven noemt die artefacten telkens
tekenen van manipulatie, maar onderbouwing van die conclusie ontbreekt in alle
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gevallen. Van de Ven rapporteert de aanwezigheid van dergelijke artefacten
bovendien in groten getale in referentiemateriaal, en hij laat onbesproken waarom
die bevinding geen afbreuk doet aan zijn conclusie dat deze artefacten
aanwijzingen voor manipulatie zijn.
Een grote hoeveelheid vakliteratuur laat zien dat het aantreffen van artefacten als
hier bedoeld ‘normaal’ is voor geluidsmateriaal van onderschepte tapgesprekken.
Dat wordt bevestigd door een mededeling van tCEAS-onderzoeksinstantie Bek Tek,
dat, anders dan de andere tCEAS-deskundige Peller, beschikt over veel forensische
kennis en ervaring.
Weliswaar kunnen deze artefacten ook worden veroorzaakt door frauduleuze
manipulatie, maar conclusies van die strekking zullen m.i. moeten worden
onderbouwd met antwoorden op de vraag waarom het onwaarschijnlijk is dat het
artefact is ontstaan bij reguliere toepassing van telecommunicatie, interceptie en
registratie. Zulke antwoorden ontbreken in de rapportage van Van de Ven.

11.8. Een signaal over tap-lijn X-9 dat overeenkomsten vertoont met het vermeende
modemsignaal

In paragraaf 11.8 bespreek ik op eigen initiatief een geluidje dat overeenkomsten
vertoont met het modemsignaal uit paragraaf 9.2. Het hier besproken
audiofenomeen betreft zeer waarschijnlijk een technisch artefact en vormt ook nu
geen aanwijzing voor manipulatie.

11.9. ‘Splices’ in het tCEAS-onderzoeksmateriaal

In deze paragraaf bespreek ik twee audiofenomenen waarvan de tCEASdeskundigen Peller en Bek Tek melding hebben gemaakt. Bek Tek laat de verklaring
hiervoor in het midden en houdt de mogelijkheid open dat deze ‘splices’ geen
verdachte betekenis hebben. Alleen Peller, zonder enige forensische achtergrond,
houdt het op manipulatie. Er is geen enkele onderbouwing van dat standpunt.
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11.10. Systeemruis, ‘signaalloze plekken’, vervorming en kinderstemmen in
tapgesprek A-6-101

In deze paragraaf bespreek ik de technische aspecten van een analyse van Derksen
van tapgesprek A-6-101, zijnde een tapgesprek waarin Baybaşin volgens justitie een
telefoonnummer van een leverancier van verdovende middelen doorgaf aan Sreten
Jocic.
Derksen maakt in zijn analyse veelvuldig melding van het opkomen van
“systeemruis”, hetgeen op de waargenomen momenten niet zou passen bij
normale telecommunicatie. Voor die stelling levert Derksen geen andere
onderbouwing dan een onjuist weergegeven citaat uit een publicatie van NFIdeskundige Broeders.
Derksen maakt verder een heel punt van het verdwijnen en opkomen van
kinderstemmen op de achtergrond van dit tapgesprek. De ‘coïncidentie’ van de
verdwijning van kinderstemmen en de vervorming van het stemgeluid van Baybaşin
met het opsommen van de cijfers van een telefoonnummer door Baybaşin, en
vervolgens het opkomen van kinderstemmen precies na afloop van de opsomming
van het telefoonnummer, merkt Derksen aan als een apert teken van manipulatie.
Volgens Derksen is de hypothese van authenticiteit daarmee op “popperiaanse”
wijze gefalsificeerd.

Derksen negeert echter een eenvoudig denkbaar scenario dat een plausibele
verklaring geeft voor de waarnemingen, te weten:
Baybaşin voert het telefoongesprek in aanwezigheid van spelende kinderen, van
wie de kinderstemmen op de achtergrond hoorbaar zijn. Baybaşin wil een
telefoonnummer doorgeven. Baybaşin verwijdert zich van de spelende kinderen
om in een andere, stille ruimte op zoek te gaan naar een notitie met het
telefoonnummer waar zijn gesprekspartner (Jocic) om vraagt. Terwijl hij zoekt,
bedekt de huid van zijn vingers of van zijn wang de microfoon van zijn gsm-toestel
(hetgeen de vervorming van zijn stem veroorzaakt). Zodra Baybaşin de
telefoonnotitie vindt, is de microfoon van zijn gsm-toestel weer onbedekt, en somt
Baybaşin (met onvervormd stemgeluid) de cijfers van het telefoonnummer op. Na
de opsomming van de cijfers van het telefoonnummer loopt Baybaşin weer terug
naar de kinderen, van wie de kinderstemmen weer hoorbaar worden op het
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moment dat Baybaşin de herhaling van de laatste vier cijfers door Jocic bevestigt
met een “Jah”.
Dit scenario hoeft niet waar te zijn, maar het is plausibel en ontdoet het door
Derksen voorgestane scenario van zijn stelligheid.

11.11. Het rapport Meijer: tijdfouten in tapgesprek A-4-31

In het geluidsmateriaal van tapgesprek A-4-31 bevinden zich om de (ongeveer) 3,6
seconden hoorbare en zichtbare ‘dubbeltikken’. De heer J.C. Meijer, een door
Derksen en de raadsvrouw geraadpleegde elektronicatechnicus, heeft de
intervallen van die dubbeltikken gemeten, ten opzichte van elkaar, en ten opzichte
van een referentiepunt, te weten de eerste dubbeltik. Meijer trof in zijn
meetresultaten afwijkingen aan van de door hem veronderstelde standaardduur
van 3600 milliseconden per interval van dubbeltikken. Die afwijkingen betreffen vrij
vaak kleine afwijkingen, namelijk van slechts enkele milliseconden. Om de acht á
negen dubbeltikken trof Meijer grotere afwijkingen aan, van twintig tot veertig
milliseconden, en een enkele keer zelfs van eenenzeventig milliseconden. Meijer
noemt deze afwijkingen van de door hem veronderstelde standaard van 3600
milliseconden ‘tijdfouten’.
De individuele afwijkingen (per dubbeltik) noemt hij ‘differentiële tijdfouten’, en de
aldus bij iedere dubbeltik aanwassende tijdfouten: de ‘cumulatieve tijdfouten’.
Gevisualiseerd in een grafiek ontstaat zodoende een ‘tijdfoutprofiel’.
Het profiel van de cumulatieve tijdfouten laat een trapvormig patroon zien: de
tijdfouten lopen sprongsgewijs elfmaal op, en tweemaal af.

Meijer rapporteert dat die dubbeltikken telkens hoorbare tariefpulsen betreffen uit
een Turks telefoonnetwerk met een verouderde architectuur. Tariefpulsen worden
volgens Meijer namelijk nauwkeurig uitgestuurd en met een exacte regelmaat die
kenmerkend is voor een kwartskristal. Afwijkingen van die exacte regelmaat van
3600 milliseconden, hoe microscopisch klein ook, kunnen volgens hem niet worden
verklaard indien het geluidsmateriaal rechtstreeks digitaal is geregistreerd op de
harde schijf van de Kislev 2-tapkamer. De door Meijer waargenomen afwijkingen
tonen dus “onweerlegbaar” aan dat het geluidsmateriaal niet rechtstreeks digitaal
is vastgelegd, maar door tussenkomst van een analoog medium: een taperecorder.
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In het door Meijer waargenomen trappatroon herkent hij een precisieapparaat,
een taperecorder met een elektromotor waarvan het toerental door een
servoregeling via een tachogenerator wordt bijgestuurd. “Ziehier het achterliggend
ontwerp,” aldus Meijer.
Aangezien justitie beweert dat de audio van tapgesprek A-4-31 rechtstreeks is
vastgelegd in de digitale Kislev 2-tapkamer, kan die bewering “onmogelijk” juist zijn,
concludeert Meijer.

Ik heb in paragraaf 11.11 de vraag besproken of het rapport van Meijer een novum
kan bijbrengen. Ik heb die vraag negatief beantwoord, om de volgende redenen.

Aan zijn conclusie legt Meijer een drietal veronderstellingen ten grondslag. Dat zijn:
(1).

de in het geluidsmateriaal van tapgesprek A-4-31 waargenomen
dubbeltikken betreffen de hoorbare tariefpulsen uit een verouderde (Turkse)
telefooncentrale;

(2).

tariefpulsen werden altijd met een (extreem nauwkeurige) kwartsklok
gegenereerd,

(3).

en dit in een constant (‘lineair’) ritme.

Indien één van deze drie veronderstellingen onjuist is, gaat de redenering van
Meijer niet meer op.

Ik heb de drie veronderstellingen van Meijer ieder afzonderlijk besproken, waarbij
ik opmerk dat deze veronderstellingen niet of nauwelijks zijn onderbouwd. Het
resultaat van eenvoudige zoekacties op internet en in publiek toegankelijke
literatuur roept bovendien ernstige twijfel op aan de integrale juistheid van deze
veronderstellingen.
De kenmerken van tariefpulsen, met toonfrequenties van 50 Hz, of van 12 kHz c.q.
16 kHz, en met een duur van enkele tientallen tot tweehonderd milliseconden,
stemmen niet overeen met de waargenomen dubbeltikken, waarvan de
frequentiecomponenten enigszins ‘onbestemd’ zijn en de tijdsduur telkens slechts
ongeveer elf milliseconden bedraagt. Dat maakt Meijer’s conclusie dat de
dubbeltikken tariefpulsen betreffen minder waarschijnlijk. Het is m.i. echter niet
volstrekt uit te sluiten dat het hier toch de hoorbare tariefpulsen uit een “ver
buitenland” en afkomstig uit een “verouderd telefoonsysteem” zijn.
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Aangenomen dat dat zo is, en Meijer’s eerste veronderstelling dus juist is, rijst de
vraag of die tariefpulsen in de (“verouderde”, Turkse) praktijk van 1997 werkelijk
met de precisie van een Zwitsers horloge werden uitgestuurd. Ik heb in mijn
bespreking van Meijer’s veronderstelling een pulsklok-model geschetst, enigszins
geïnspireerd op de welbekende ronde NS-stationsklok, waarin een kleiner telcircuit
de tariefpulsen ‘wegtikt’, en dit kleine telcircuit daarenboven om de halve minuut
wordt gesynchroniseerd met een groter telcircuit. Onder de aanname dat deze
telcircuits worden aangestuurd door gewone elektrische klokken, biedt dit model
een goede verklaring voor het door Meijer waargenomen trappatroon: kleinere
tijdfouten worden veroorzaakt door onnauwkeurigheden in het kleine telcircuit, de
grote tijdfouten (de traptreden) zijn het gevolg van synchronisaties die iedere halve
minuut plaatsvinden.
Ik vond bovendien een sterke aanwijzing dat niet alle tariefpulsen onder alle
omstandigheden met de exacte ‘lineaire’ regelmaat van een kwartsklok werden
uitgestuurd. Proximus, een Belgische netwerkoperator, maakt in dit verband (rond
de eeuwwisseling) in haar documentatie expliciet melding van ‘non-linear periodic
pulse metering’.

Kortom, de integrale juistheid van alle drie veronderstellingen van Meijer is aan
(ernstige) twijfel onderhevig.

Ik ben in mijn bespreking vervolgens dieper ingegaan op het scenario dat Meijer
presenteert over de wijze waarop dit tapgesprek A-4-31 zou zijn gemanipuleerd.
In het door Meijer geschetste scenario van manipulatie wordt verondersteld dat de
audio van tapgesprek A-4-31 van origine analoog is vastgelegd door een
taperecorder waarvan de elektromotor was uitgerust met een servoregeling via
een tachogenerator. Meijer zegt het door hem waargenomen trappatroon te
herkennen in het patroon van het signaal dat een oscillogram laat zien bij
toepassing van een tachogenerator van Axor industries. Hij vond dit patroon in
documentatie die Axor industries op internet heeft gepubliceerd. Het door Meijer
bedoelde oscillogram zoals gepubliceerd in de documentatie van Axor industries
geeft echter géén inzicht in de schaalverdeling van de grafiek. Meijer kan dus
helemaal niet weten of aan de patroongelijkenis enige betekenis toekomt.
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Ik heb voorts betoogd dat bij nadere beschouwing juist niet wordt verwacht dat de
toepassing van een taperecorder met servoregeling het door Meijer waargenomen
trappatroon doet ontstaan. In het manipulatiescenario van Meijer worden
tijdsvariaties vastgelegd, zowel (1) bij de opname, als (2) bij de weergave van de
audio van het tapgesprek. In dat geval zou de werking van de servoregeling
tweemaal zichtbaar moeten zijn. Als gevolg daarvan zou een meer complex
trappatroon ontstaan dan thans in het tijdfoutprofiel van tapgesprek A-4-31
gevisualiseerd door Meijer (namelijk twee trappatronen door elkaar heen).
Ten slotte acht ik het bestaan van een servoregeling die om de halve minuut
drastisch (namelijk 1% of 2%) bijstelt zeer onwaarschijnlijk.

Ik wijs erop dat het onderzoek van Meijer niet laat zien dat hij serieus heeft gezocht
naar alternatieven voor het ontstaan van het door hem weergegeven
tijdfoutprofiel.
Mijn conclusie luidt dat het rapport van Meijer getuigt van zodanige
tekortkomingen dat de inhoud ervan geen aanleiding geeft voor nader
deskundigenonderzoek.

11.12. Een niet-bestaand telefoonnummer

A-3-24 betreft een belastend en betwist tapgesprek van vrijdagavond 14 november
1997, waarin Baybaşin volgens justitie aan zijn gesprekspartner – in versluierd
taalgebruik – verzoekt een liquidatie te arrangeren.
Het tegennummer van dat van Baybaşin in tapgesprek A-3-24 betreft volgens de
verkeersgegevens een Israëlisch telefoonnummer met vijf consecutieve nullen erin:
00-972-50-20 0000. Baybaşin heeft dit telefoonnummer telefonisch opgevraagd bij
een (vermoedelijk Franse) vrouw, en ook dit telefoongesprek is getapt.

De (Israëlische) tCEAS-deskundige Peller rapporteert over 00-972-50-20 0000 dat
dit nummer hem “seems invalid” en hij noemt het telefoonnummer “unlikely” en
“awkward”, overigens zonder nader onderzoek of onderbouwing van zijn
standpunt. Op deze uitspraken van Peller is een novum gebaseerd.

De stellingen van Peller gaan niet op. Het telefoonnummer met vijf opeenvolgende
nullen is in Israël in 2004 omgenummerd. Het telefoonnummer dat resulteert na
1150
Onderdeel 12. Overzicht van het technische onderzoek

Conclusie inzake 11-02065 H

toepassing van de omnummeringsregels bevat nog steeds vijf opeenvolgende
nullen. Het is heden ten dage in gebruik, evenals een ander (gelijkend)
telefoonnummer met vijf consecutieve nullen, dat door Van den Heuvel is gebeld.
Zo “unlikely” en “awkward” is dit telefoonnummer dus niet, althans niet op dit
moment. De vraag rijst of en op welke gronden dat in het verleden (1997) anders
zou zijn geweest. Peller heeft zich die vraag niet gesteld en hij geeft het antwoord
dan ook niet.

Naast Peller heeft zich nóg een persoon gemeld met informatie over dit
telefoonnummer. Een zekere Meir Dahan, naar eigen zeggen een vriend van Peller,
heeft zich in 2006 op verzoek van Baybaşin tot de verdediging gewend met de
mededeling dat hij in het tapgesprek A-3-24 de – tot dan toe onbekend gebleven –
gesprekspartner van Baybaşin zou zijn geweest. Dit tapgesprek gaat niet over een
liquidatie (doch slechts over een zakelijke kwestie), en het betreft ouder en
gemanipuleerd geluidsmateriaal, aldus Dahan.
Derksen heeft desgevraagd meer informatie van Dahan bekomen. Dahan, naar
eigen zeggen een reserve-luitenant-kolonel in het Israëlische leger, zou tijdens de
Sabbat de telefoon niet opnemen (zegt hij), hij gebruikte indertijd een ander
telefoonnummer, en de telefoonmaatschappij zou hem (Dahan) desgevraagd
hebben meegedeeld dat het 00000-nummer toen niet in publiek gebruik was.
Derksen kan naar eigen zeggen geen reden bedenken waarom hij Dahan niet
(onvoorwaardelijk) zou geloven.

Ik heb enkele mededelingen van Dahan geverifieerd. Het roept bij Derksen
kennelijk geen vragen op dat een reserve-luitenant-kolonel zich op Sabbat
onbereikbaar houdt voor de verdediging van de staat Israël tegen vijanden die – bij
mij weten – geen respect voor de Sabbat koesteren; het roept bij Derksen geen
vragen op dat enkele mededelingen van Dahan over de telefoonmaatschappij
eenvoudig aantoonbaar onjuist blijken; en het verbaast Derksen niet dat Dahan
over

informatie

beschikt

die bij de Israëlische

SIGINT,7 daartoe bij

rechtshulpverzoek opgevraagd, onvindbaar bleek. Ten slotte realiseert Derksen
zich niet dat Dahan, indien hij in tapgesprek A-3-24 inderdaad de gesprekspartner
van Baybaşin was, er onder zowel de hypothese van authenticiteit, als onder de

7

SIGINT is een onderdeel van inlichtingendiensten dat zich bezighoudt met ‘signals intelligence’.
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hypothese van manipulatie groot belang bij heeft om het geluidsmateriaal van
tapgesprek A-3-24 af te doen als onschuldig en gemanipuleerd.

Als bijlage bij het vijfde aanvullend herzieningsverzoek d.d. 12 juni 2017 doet de
raadsvrouw een brief toekomen, afkomstig van een (vrijwel onbekend) Israëlisch
onderzoeksbureau, waarvan de inhoud strookt met mededelingen van Dahan. Net
als Dahan laat ook dit onderzoeksbureau weten van het management van de
netwerkoperator die het besproken 00000-nummer heeft uitgegeven (Pelephone),
te hebben vernomen dat dit telefoonnummer in 1997 niet in publiek gebruik zou
zijn en bovendien het eerste mobiele-telefoonnummer van Israël betrof. Staving
van deze informatie in de vorm van verifieerbare contactgegevens die voeren naar
het management van deze netwerkoperator ontbreekt. Ik kan hierin geen
aanleiding vinden tot bijstelling van mijn gevolgtrekking dat de door de raadsvrouw
en Derksen aangedragen informatie omtrent het 00000-nummer geen novum
oplevert.

De balans

Mijn resultaten laten zich als volgt samenvatten. Justitie heeft in de strafzaak tegen
Baybaşin een grote hoeveelheid geluidsmateriaal van tapgesprekken als
bewijsmateriaal ingebracht. Het technisch onderzoek naar de authenticiteit en
integriteit van dit geluidsmateriaal brengt mij tot de volgende conclusies:
(1).

Het is onwaarschijnlijk dat een niet geringe hoeveelheid geluidsmateriaal van
tapgesprekken werd samengesteld uit flarden van ander geluidsmateriaal
van tapgesprekken zonder daarbij het natuurlijke intonatiepatroon van het
stemgeluid van de gespreksdeelnemers te verliezen.8

(2).

Onderzoek is gedaan naar scenario’s die een gang van zaken beschrijven
waarmee in de praktijk en onder de omstandigheden, de kennis en
technologie van de jaren negentig van de vorige eeuw vervalst
geluidsmateriaal kan zijn ingevoegd in het geluidsmateriaal van
tapgesprekken waaruit de bewijsvoering tegen Baybaşin is opgebouwd. Het
bestaan van dergelijke praktisch werkende scenario’s voor de hier bedoelde

8

Zie onderdeel 5.
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manipulatie van het geluidsmateriaal van een niet geringe hoeveelheid
telefoontaps, acht ik (zeer) onwaarschijnlijk.9
(3).

Onderzoek is gedaan naar een grote hoeveelheid audiofenomenen in het
geluidsmateriaal van de telefoontaps. Die audiofenomenen waren volgens
de verdediging (onder normale omstandigheden) telkens “volstrekt
onverklaarbaar” en vormden zodoende “aperte aanwijzingen voor
manipulatie”. In alle gevallen is er echter een plausibele, onschuldige,
technische verklaring voor het audiofenomeen en/of is er geen aanwijzing
dat dit audiofenomeen het gevolg is van (en uitsluitend c.q. het beste
verklaard kan worden) door manipulatie.10

Samenvattend concludeer ik het volgende op basis van de resultaten van het
technisch onderzoek:
(1).

de bestudering van scenario’s van manipulatie wijst uit dat de frauduleuze
manipulatie van geluidsmateriaal dat is gearchiveerd door de tapkamers van
de types die in 1997/1998 in gebruik zijn geweest in de Baybaşin-zaak (zeer)
onwaarschijnlijk is, en

(2).

er zijn bovendien geen technische aanwijzingen voor manipulaties van tot het
bewijs gebezigd geluidsmateriaal in de strafzaak tegen Baybaşin.

Deze conclusies zijn mede tot stand gekomen op basis van een door mij uitgevoerd
onderzoek waarbij ik de bevindingen en conclusies van de twee als zodanig
benoemde deskundigen, Van de Ven en Van den Heuvel, heb geverifieerd aan de
hand van omvangrijk literatuuronderzoek, bevraging van deskundige derden, en de
analyse van geluidsmateriaal en referentiemateriaal. De noodzaak daartoe
ontstond doordat in alle doorslaggevende kwesties de bevindingen en conclusies
van de twee deskundigen haaks op elkaar stonden. De door mij omschreven
resultaten van dit verifiërend onderzoek gaven in alle gevallen aanleiding om de
conclusies en bevindingen van Van den Heuvel over te nemen, in veruit de meeste
gevallen op de gronden die door hem daartoe waren aangedragen.
Afzonderlijke vermelding verdient dat Van den Heuvel er door het doorgronden van
de structuur van de gegevensopslag en door het ontwikkelen van geëigende
software in is geslaagd om het geluidsmateriaal dat door een Kislev 2-tapkamer op
9

Zie onderdelen 6 en 7.
Zie onderdelen 8, 9, 10 en 11.

10
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MO-schijven gecodeerd is opgeslagen rechtstreeks te ontsluiten, dat wil zeggen
buiten de apparatuur van Comverse om. Dat is een technische prestatie van
formaat en draagt bij aan het vertrouwen in Van den Heuvel’s deskundigheid. Van
den Heuvel kan het gecodeerde geluidsmateriaal aantoonbaar wel decoderen,
maar het coderen van audio lukt klaarblijkelijk alleen met daartoe geconstrueerde
hardware in het audiomanagementsysteem van de centrale Kislev 2-tapkamer. Het
resultaat bergt dus niet de mogelijkheid in zich van manipulatie van het originele
geluidsmateriaal.
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12.2. De verrichtingen van Van de Ven

Inleiding

De conclusie waarmee ik de balans van het technisch herzieningsonderzoek heb
opgemaakt heeft rechtstreeks implicaties voor mijn evaluatie van de verrichtingen
van Van de Ven. In alle gevallen gaven de resultaten van het verifiërend onderzoek
immers aanleiding om af te wijken van de bevindingen en conclusies van Van de
Ven. De redenen daarvoor heb ik zoveel mogelijk geobjectiveerd en transparant
gemaakt door een uitvoerige motivering van mijn oordelen. Die oordelen zijn (dus)
niet gegrond op (vermeende) voorkeuren of (gebrek aan) vertrouwen, maar op
omvangrijk literatuuronderzoek, bevraging van deskundige derden, en analyses van
geluidsmateriaal en referentiemateriaal.
Ik loop thans – niet uitputtend – mijn bevindingen omtrent de verrichtingen van
Van de Ven langs.

De architectuur van de Kislev 2-tapkamer

Van de Ven heeft gedurende de gehele loop van het herzieningsonderzoek het
volgende volgehouden:
“Het KISLEV-systeem is mij bekend uit een eerder, door mij verricht onderzoek
in opdracht van de rechtbank Almelo, uitgevoerd in de tapkamer te
Nijmegen.”11
Van de Ven doelt met dit door hem (en Kuylman) verrichte onderzoek op de
zogeheten T14-zaak die in 2001/2002 door de rechtbank Almelo werd behandeld
en waarin veel te doen was om de aanwezigheid van geheimhoudersgesprekken in
het geluidsmateriaal van telefoontaps.
Op verscheidene plaatsen in zijn rapportages herhaalt Van de Ven de strekking van
de aangehaalde mededeling en beroept hij zich op dit onderzoek ter staving van
zijn standpunt dat het audiomanagementsysteem (AMS) van de digitale Kislev 2tapkamer draaide op Windows/DOS, dat het geluidsmateriaal in een Kislev 2-

11

Van de Ven, eindrapport d.d. 31 augustus 2015, ongenummerde vierde bladzijde.
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tapkamer (zodoende) in een bekende bestandsvorm werd opgeslagen en zich aldus
“eenvoudig” leende voor het aanbrengen van wijzigingen in de audio en de
(verkeers)gegevens van de desbetreffende tapgesprekken, zulks met behulp van
niets anders dan op Windows/DOS toegesneden reparatiesoftware als PC Tools en
Dr. Watson.
Deze mededelingen van Van de Ven werden door Van den Heuvel van meet af aan
betwist. Van de Ven’s onderzoek (in de tapkamer) is niet gedocumenteerd, ook niet
door hemzelf met uitzondering van een door hemzelf getekend blokschema waarin
het woord “Windows 3.11” met de hand is bijgeschreven.

Mijn verifiërend onderzoek in het strafdossier van de hoofdverdachte in de T14zaak heeft het volgende uitgewezen:12
-

Noch Van de Ven, noch Kuylman is door de rechter-commissaris (RC) of door
de rechtbank te Almelo benoemd tot deskundige, noch heeft of hebben
Kuylman en/of Van de Ven enig onderzoek uitgevoerd “in opdracht” van de
rechtbank of de RC. Wél zijn Kuylman en Van de Ven op de terechtzitting van
18 juni 2002 op verzoek van de verdediging als getuige à décharge én
deskundige gehoord.

-

De uitspraken van Van de Ven op de terechtzitting van 18 juni 2002 brachten
de officier van justitie ertoe Van de Ven uit te nodigen de juistheid van zijn
mededelingen proefondervindelijk te demonstreren (in de tapkamer). Voor
die demonstratie is op enig moment een datum vastgesteld, te weten 21
augustus 2002, maar die demonstratie is volgens mededelingen van de
officier van justitie op de terechtzitting van 29 augustus 2002, welke
mededelingen door de raadslieden ter zitting niet zijn betwist, op verzoek
van Van de Ven uitgesteld; Van de Ven had te kennen gegeven meer tijd
nodig te hebben voor de voorbereiding, aldus de officier van justitie.

-

Van enige demonstratie nadien geeft het dossier geen blijk. Wel waren Van
de Ven en Kuylman in de periode van 21 oktober tot en met 2 november
2002 enkele dagen aanwezig in de tapkamer te Nijmegen om in
aanwezigheid van de RC, de officier van justitie en de verdediging het wissen
van geheimhoudersgesprekken bij te wonen. Bij die gelegenheden hebben

12

Zie hierover paragraaf 6.6.
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Kuylman en/of Van de Ven uitsluitend mogen toekijken. In de woorden van
de RC: “Zij zaten er voor spek en bonen bij.”
-

Ik houd het voor mogelijk dat in het strafdossier van de hoofdverdachte, O.,
in de T14-zaak raadkamerstukken ontbreken. Waarschijnlijk heeft op 5
november 2002 een raadkamerzitting plaatsgehad. Op die raadkamerzitting
heeft “de verdediging” volgens een advocaat uit de T14-zaak “op kinderlijk
eenvoudige wijze” met niets anders dan een laptop zogenaamd ‘gewiste’
tapgesprekken ten gehore gebracht. Ik merk op dat de MO-schijf van de T14zaak die aan Van de Ven ter beschikking was gesteld een drietal onbeveiligde
WAV-bestanden van tapgesprekken bevatte.

-

Op de T14-terechtzitting van 15 november 2002 hield de raadsman van O.,
mr. Reintjes, een uitvoerig pleidooi. Daarin verwees de raadsman naar een
NFI-rapport en een rapport van LocSoft. Hij verwees echter niet naar enig
onderzoek door Kuylman en Van de Ven (uitgevoerd in raadkamer dan wel
in de Nijmeegse tapkamer), behoudens de mededeling dat “de door de
verdediging geraadpleegde deskundigen” (Kuylman en Van de Ven) met een
MO-drive en een computer met eenvoudige software in staat bleken de ter
beschikking gestelde MO-schijf van de T14-zaak “uit te lezen”, en bepaalde
verkeersgegevens van tapgesprekken uit te printen. Naar ik uit de
opsomming

ervan

door

de

raadsman

opmaak

betreffen

die

verkeersgegevens de ongecodeerde JTS-gegevens. Die mededeling van
mr. Reintjes strookt met de uitkomst van de demonstratie van 6 april 2017
(en meer niet).13
-

Het vonnis van de rechtbank te Almelo d.d. 5 december 2002 verwijst naar
“deskundigenrapporten” met een overweging die aansluit bij de conclusie uit
het NFI-rapport. Van enig rapport en/of enig onderzoek van Kuylman en/of
Van de Ven wordt in dat vonnis geen melding gemaakt.

Ofschoon Van de Ven’s (vermeende) onderzoek in de Nijmeegse tapkamer in Van
de Ven’s rapportages en tijdens bijeenkomsten van de begeleidingscommissie
meermalen aan de orde kwam, wist Van de Ven zich niet eerder dan nadat ik hem
begin 2017 confronteerde met andersluidende processen-verbaal van o.a. de
rechter-commissaris te herinneren dat dit (vermeende) onderzoek niet had
13 Zie voor meer informatie over die demonstratie van 6 april 2017: paragraaf 6.7. Bij deze gelegenheid

slaagde Van de Ven er niet in om al zijn stellingen proefondervindelijk te staven.
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plaatsgevonden in de Nijmeegse tapkamer. Daarop maakte Van de Ven kenbaar dat
dit (vermeende) onderzoek elders had plaatsgehad, namelijk tijdens een
raadkamerzitting van de rechtbank te Almelo. Volgens Van de Ven (en de
raadsvrouw)

betreft

het

onderscheid

tapkamer/raadkamer

slechts

een

detailkwestie.
Ik deel die opvatting niet. Het maakt nogal wat uit of je voor onderzoek aan en
conclusies over een Kislev 2-tapkamer de beschikking hebt over de apparatuur van
die tapkamer of niet.
Volgens Van de Ven had hij in 2002 in raadkamer van de rechtbank te Almelo echter
wél toegang tot een ‘court evidence unit’ (CEU) van Comverse. Ik vraag mij af hoe
hij hieraan zou zijn gekomen. Anders dan de naam ‘court evidence unit’ suggereert,
plegen rechtbanken en gerechtshoven in Nederland niet over dergelijke
apparatuur, specifiek van Comverse, te beschikken.
Niet eerder dan op 11 april 2017, dus ná de voor hem vruchteloos verlopen
demonstratie van 6 april 2017, voegde Van de Ven daaraan nog toe dat die CEU in
de raadkamer in verbinding zou hebben gestaan met het centrale
audiomanagementsysteem van de digitale Kislev 2-tapkamer te Nijmegen. Hoe die
verbinding zou zijn gerealiseerd, maakt Van de Ven niet duidelijk. Voor dat alles is
bovendien geen aanwijzing. De officier van justitie heeft mij desgevraagd laten
weten dat Van de Ven geen onderzoek heeft gedaan, noch in de tapkamer, noch in
de raadkamer.

Van de Ven is tijdens het technisch herzieningsonderzoek driemaal in de
gelegenheid gesteld om zijn beweringen kracht bij te zetten door de (vermeende)
“eenvoudige” demonstratie uit 2002 te herhalen. Op 8 mei 2014 kreeg hij in
Driebergen toegang tot een – voor deze gelegenheid onbeveiligde – ‘remote’ AMS
c.q. CEU van Comverse. In februari/maart 2015 kreeg hij de beschikking over
onbeveiligde gegevens van een MO-schijf op een (uiteraard ‘rewritable’) USB-stick.
Op 6 april 2017 kreeg hij in Driebergen andermaal onbelemmerde toegang tot een
– voor deze gelegenheid onbeveiligde – ‘remote’ AMS c.q. CEU van Comverse
(dezelfde als die van 8 mei 2014). De resultaten van die demonstraties stonden
telkens op gespannen voet met Van de Ven’s mededelingen omtrent de
architectuur en technologie van een Kislev 2-tapkamer, en omtrent de
mogelijkheden van manipulatie van het daarmee gearchiveerde materiaal.
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Een en ander maakt het zeer onwaarschijnlijk dat het door Van de Ven beschreven
onderzoek met de door Van de Ven beschreven resultaten daadwerkelijk heeft
plaatsgehad.

Gespreksverslagen

In zijn rapport van 23 december 2014 doet Van de Ven uitspraken over scenario’s
van manipulatie en over aanwijzingen voor manipulatie van geluidsmateriaal.14 Het
rapport is kennelijk mede bedoeld om Van de Ven’s eigen uitspraken te
onderbouwen met de mededelingen van deskundige derden, die Van de Ven in het
kader van zijn onderzoek heeft bezocht. In zoverre is het rapport van 23 december
2014 tevens een verslag van verscheidene door Van de Ven gevoerde gesprekken.

In dit rapport schrijft Van de Ven onder meer uitlatingen toe aan Group 2000,
Rohde & Schwarz en Eygendaal. De in het rapport weergegeven uitlatingen gaven
mij aanleiding tot nadere vragen die vervolgens schriftelijk zijn gesteld aan Rohde
& Schwarz en aan Eygendaal, terwijl Group 2000 mij op eigen initiatief benaderde
met een tweetal brieven. Tijdens het verifiërend onderzoek heb ik Group 2000
alsnog benaderd met aanvullende vragen.

Thans bespreek ik de opmerkelijke verschillen tussen enerzijds de uitlatingen die
Van de Ven in de gespreksverslagen bij rapport van 23 december 2014 heeft
toegeschreven aan Group 2000, Rohde & Schwarz en Eygendaal, en anderzijds de
inlichtingen die zonder de tussenkomst van Van de Ven van deze (rechts)personen
zijn verkregen.

14

Van de Ven, brief die onder de noemer ‘Verslag van 23 december 2014 van nader onderzoek naar
de mogelijke oorzaken van de op de analoge banden aangetroffen anomaliteiten’ is gevoegd als
bijlage 3 bij Van de Ven, eindrapport d.d. 31 augustus 2015, pdf-pagina’s 125-132 van in totaal 602
pagina’s. Ik noem deze brief hierna steeds: het rapport van 23 december 2014.
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Het rapport van 23 december 2014: Rohde & Schwarz

Van de Ven doet in zijn rapport van 23 december 2014 verslag van een gesprek met
een medewerker van Rohde & Schwarz, over de door dit bedrijf ontwikkelde IMSIcatcher GA900.15 Ik citeer Van de Ven (vetgedrukt en onderstreping in het
origineel):
“Op 19 december 2014 heb ik een bezoek gebracht aan het bedrijf Rohde &
Schwarz gevestigd te Nieuwegein.
Aldaar werd ik te woord gestaan door [een medewerker van Rohde &
Schwarz, D.A.].
De [medewerker van Rohde & Schwarz] vertelde mij al 22 jaar werkzaam te
zijn bij de firma Rohde & Schwarz en zeer nauw betrokken te zijn bij alle insen outs van het interceptie-apparaat de IMSI-Catcher (IC), beter bekend als
Virtueel Basisstation.
De IC waarover wij spraken was geënt op het G2 en het G2,5 netwerk. Dit
netwerk wordt gebruikt vanaf 1992 tot heden.16 De IC welke gebruikt wordt
voor het G2 en het G2,5 netwerk heeft het nummer GA 900 gekregen.
Dit apparaat was een basis apparaat. Met dit apparaat was het mogelijk om
de “logging” te zien en “live mee te luisteren” met het gesprek dat onder de
tap stond.
Dit apparaat was, met enige technische kennis, uit te bouwen van een basis
apparaat tot een geavanceerd apparaat. Dit was absoluut niet de bedoeling
van de leverancier.
Op de vraag of het mogelijk is om ongemerkt externe audio middels een
aangepast (geavanceerd) apparaat aan het tapsysteem aan te bieden, is de
[medewerker van Rohde & Schwarz] duidelijk.
Het is mogelijk om opgenomen audio door een technische ingreep in te
voegen in de getapte telefoonlijn.
Door twee IC’s te koppelen is het mogelijk dat er een transparante verbinding
blijft tussen de beller en de gebelde waardoor de IC’s niet zichtbaar worden
op de CDR’s, dit is onder andere te wijten aan de restrictie dat in het JTSprotocol eventuele doorschakelingen niet goed verwerkt worden.
SCENARIO 3
Met behulp van 2 IC's kunnen gesprekken ingevoegd in de getapte
telefoonlijnen.
De verklaring van de fabrikant van de IC alsmede mijn betrokkenheid bij de
ontwikkeling van en ervaring met de IC ondersteunen dit scenario.
15

Dit onderwerp, het IMSI-catcher-scenario, en de (beweerdelijke) uitlatingen van Rohde & Schwarz
heb ik meer uitgebreid besproken in paragraaf 7.4. Voor bronverwijzingen zie aldaar. Voor een
introductie van Rohde & Schwarz, zie paragraaf 3.3.
16 Zijdelingse opmerking D.A. Het gsm-netwerk (2G) werd in Nederland in 1994 in werking gesteld. Zie
onderdeel 4 van deze conclusie.
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Voorts is de fabrikant bereid, onder een beperkt aantal voorwaarden, een
demonstratie van deze mogelijkheid te verzorgen.”
Kortom, de GA900 van Rohde & Schwarz, medio jaren negentig van de vorige eeuw
de eerste en enige IMSI-catcher ter wereld, was volgens Van de Ven “met enige
technische kennis” om te bouwen tot een geavanceerd apparaat waarmee
ongemerkt externe audio kon worden aangeboden aan het tapsysteem. De
medewerker van Rohde & Schwarz was daarover, volgens Van de Ven, “duidelijk”.
Door twee IMSI-catchers “te koppelen” ontstond een ‘transparante’ verbinding. De
verklaring van de fabrikant van de GA900 ondersteunde het aldus geschetste IMSIcatcher-scenario, zo schreef Van de Ven. Rohde & Schwarz bleek zelfs bereid dit
scenario te demonstreren.

De mededelingen die rechtstreeks zijn verkregen van de medewerker van Rohde &
Schwarz met wie Van de Ven heeft gesproken, laten zich hiermee niet verenigen.
Rohde & Schwarz deelde over het gesprek met Van de Ven allereerst (ongevraagd)
mede:
“In dat gesprek is reeds aangegeven bij de van toepassing zijnde vragen dat
onze oplossing niet over de vermeende manipulatie-mogelijkheden beschikt.”
Rohde & Schwarz deelde bovendien mee (onderstreping in het origineel):
“De GA900 faciliteert expliciet niet in het versturen van zelf toegevoegde
audio, slechts transparante doorgifte van de oorspronkelijke bron (het
mobiele toestel die actief “gecatcht” is) is mogelijk,”
ook niet met “gekoppelde” GA900’s, aldus Rohde & Schwarz bij brief van 23 maart
2015.
Volgens deze mededelingen is de GA900 bovendien allerminst met “enige
technische kennis” om te bouwen; daarvoor was in elk geval de beschikking over de
broncode van de bijpassende software alsmede een fundamentele verandering in
de techniek van de GA900 vereist.
“Een dergelijke modificatie kan derhalve uitsluitend door de fabrikant worden
uitgevoerd. Aan de GA900 zijn zulke wijzigingen expliciet nooit doorgevoerd,”
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aldus Rohde & Schwarz, die het bestaan van een dergelijke aanpassingen “uiterst
onwaarschijnlijk” acht. Er is met Van de Ven gesproken over de mogelijkheid om
met een ‘fake’ basisstation een (vervalst) gesprek in het gsm-netwerk te
“injecteren”, maar dat betrof een “theoretische mogelijkheid” waarvan onbekend
is “of deze theoretische benadering ook in de praktijk toepasbaar is”.

Volgens Rohde & Schwarz was zij
“in die periode pionier geweest op het gebied van IMSI catching, echter, de
genoemde mogelijkheid lag buiten het bereik van onze competentie.”
Rohde & Schwarz is wel bekend met gelijkwaardige toepassingen van andere
producenten (Cellxion en MMI),17 maar over de door Van de Ven bedoelde
systemen heeft Rohde & Schwarz “geen informatie”. De medewerker van Rohde &
Schwarz is dus – zo begrijp ik – ondanks dat hij volgens Van de Ven “zeer nauw
betrokken [is] bij alle ins- en outs van het interceptie-apparaat de IMSI-Catcher” niet
bekend met apparaten die in de relevante periode (september 1997 – maart 1998)
de functionaliteit boden als door Van de Ven beschreven. Van de door Van de Ven
geopperde demonstratie (een ‘proof of concept’) is het bij deze stand van zaken
dan ook niet meer gekomen.

Van de Ven heeft in zijn reactie d.d. 8 oktober 2015 op de rapportage van Van den
Heuvel deze mededelingen van Rohde & Schwarz wel besproken, maar niet
betwist.18

Ik wijs andermaal op het volgende.19 Het gaat in dit herzieningsonderzoek niet om
theoretische mogelijkheden – nota bene met de kennis van nu – maar uitsluitend
om praktisch werkbare scenario’s van manipulatie onder de omstandigheden van
1997/98. Die vereisen technologie die indertijd werkelijk bestond. Juist op die
punten zijn de schriftelijke mededelingen van Rohde & Schwarz heel relevant, doch
in tegenspraak met de uitlatingen die Van de Ven in zijn rapport d.d. 23 december

17

Die zijn van na de eeuwwisseling. Zie paragraaf 7.4.
De reactie van Van de Ven d.d. 8 oktober 2015 is door mij meer uitgebreid besproken onder het
kopje “Vervolg “scenario 3”” in paragraaf 7.4.
19 Zie paragraaf 3.2 en onderdeel 5 van deze conclusie.
18
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2014 aan Rohde & Schwarz toedicht en met de indruk die Van de Ven daardoor
wekt.

Het rapport van 23 december 2014: Group 2000

Inleiding

Van de Ven doet in zijn rapport van 23 december 2014 tevens verslag van zijn
bezoek aan de onderneming Group 2000. Die onderneming is de producent van de
DTI (de decentrale tap interface), een apparaat dat in 1997/98 in gebruik was bij
PTT Telecom én Libertel. DTI’s betreffen de ‘mediation units’ die zijn gekoppeld aan
de Ericsson-centrales (de ‘switches’) van deze netwerkoperators. DTI’s zijn bestemd
om tapsignalen vanuit de ‘switch’ ongewijzigd door te geleiden naar (de signaling
servers in) de tapkamers.20 Ik citeer Van de Ven uit zijn rapport van 23 december
2014 (vetgedrukt en onderstreping in het origineel):
“Op 4 december 2014 heb ik een bezoek gebracht aan het bedrijf Group2000
in Almelo.
(…)
De man vertelde mij dat hij als technicus al zo’n 15 jaar werkzaam is voor het
bedrijf, Group2000.
(…).
Het aanzingen van Tante Cor
De medewerker vertelde dat zijn bedrijf de interface, de zogenaamde DTI,
produceert die zich bevindt tussen de telecomprovider en de tapkamers van
de overheid.
Deze DTI is een zogenaamd “dood apparaat”.
Op mijn vraag of het mogelijk is dat er vanuit het audiosignaal een
tijdmelding, de zogenaamde “Tante Cor”, aangezongen zou kunnen worden
doordat er in het gesprek (bijvoorbeeld door één van de deelnemers of een
achtergrondgeluid) een bepaalde toonhoogte (Hz) en de daarbij tijdsduur
(sec) zou worden bereikt, was zijn antwoord duidelijk. Dat was volgens hem
niet mogelijk.

20

Zie over de JTS paragraaf 4.4 van deze conclusie. Over de architectuur van tapkamers handelt
onderdeel 6.
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(…)21
1900 Hz en 2110 Hz
Ik heb de medewerker gevraagd of hij bekend was met de registratie van
2110 Hz en wat daar volgens hem de betekenis van is.
Hij vertelde mij dat als er een 2110 Hz wordt gemeten er dan sprake is van
een modem.
Op mijn vraag naar de herkomst van een 1900 Hz signaal zei hij mij dat een
1900 Hz signaal niet voorkomt in de tapkamer en ook niet in de interface de
zogenaamde DTI.”
Het gaat mij thans meer specifiek om de volgende uitspraken die Van de Ven aan
(een medewerker van) Group 2000 toeschrijft:
(1).

Het antwoord was “duidelijk”: het is “niet mogelijk” dat ‘tante Cor’ wordt
‘aangezongen’ door achtergrondgeluiden of door klanken van een van de
gespreksdeelnemers.

(2).

“Als er een 2110 Hz wordt gemeten er dan sprake is van een modem.”

(3).

“Een 1900 Hz signaal komt niet voor in de tapkamer”.

Ik heb deze en andere citaten bij brief van 31 augustus 2016 – zonder
bronvermelding – voorgelegd aan Group 2000, en daarop gevraagd:
“Heeft u of hebben één of meer medewerkers van uw onderneming bij
gelegenheid van de bezoeken van Van den Heuvel, resp. van Van de Ven deze
of een dergelijke mededeling gedaan?”
Group 2000 antwoordde bij brief van 13 september 2016 als volgt:
“Na bestudering van de inhoud en kennisname van de citaten en
geformuleerde vragen (1 t/m 3 pagina 4 en pagina 5), kunnen wij u
mededelen dat Group 2000 Nederland B.V. haar uitspraken zoals per brief
aan u bevestigd d.d. 24 december 2014 in onze brieven met kenmerk (…) en
(…) herhaald en gestand doet. Voor de inhoud willen wij u verwijzen naar de
correspondentie die reeds in uw bezit is.
De nuance die wij willen aanbrengen, is dat wij uitsluitend uitspraken hebben
gedaan inzake de door Group 2000 Nederland B.V. geleverde producten,
echter niet inzake de omgeving waar deze producten hebben gefunctioneerd

21 Voetnoot D.A. De passage over de JTS-header heb ik uit dit citaat verwijderd en laat ik thans omwille

van de ruimte onaangeroerd, hoewel die passage in Van de Ven’s rapport van 23 december 2014
allerminst onproblematisch is. Ik heb die kwestie meer uitgebreid besproken in paragraaf 10.5 van
deze conclusie, over het onderwerp van ‘de ontbrekende JTS-burst’.
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c.q. interoperabel zijn met producten die door derde partijen aan betrokken
instanties zijn geleverd.”
Group 2000 heeft dus naar eigen zeggen géén uitspraken gedaan over andere
apparatuur en/of producten dan over de door Group 2000 geproduceerde DTI,
noch over (andere apparatuur in) de omgeving waarin de DTI heeft gefunctioneerd.

Group 2000 verwijst in haar brief van 13 september 2016 naar de twee eerdere
brieven (te weten van 22 december 2014) waarmee Group 2000 de rechtercommissaris en mij op eigen initiatief heeft benaderd.
De ene brief van 22 december 2014 bevat uitsluitend een bondige uiteenzetting
over de werking van de DTI die door Group 2000 wordt geproduceerd. Die
uiteenzetting houdt kort gezegd in: de DTI voert de voorgeschreven ‘challengeresponse’-controle uit (i.e. de authenticatieprocedure), waarna de ‘JTS-burst’ met
de verkeersgegevens naar de tapkamer wordt gestuurd. Vervolgens wordt de audio
van het tapgesprek met een geringe vertraging afgeleverd bij de tapkamer. Op één
uitzonderlijk geval na,22 voegt de DTI niets toe aan het tapsignaal, en verwijdert het
toestel ook niets. De DTI “zet de audio ongewijzigd door.”23 Over de
(on)mogelijkheid van het ‘aanzingen van tante Cor’, over (de betekenis van) het
2110 Hz-signaal of het gebruik van een modem, en over (de afwezigheid van) het
1900 Hz-signaal (in de tapkamer) vermeldt deze brief geheel niets.

De additionele brief van Group 2000 van diezelfde datum bevat slechts enkele
kritische kanttekeningen, alsook vragen aan mijn adres.24

22

“Namelijk als op commando van de tapkamer uit de buffer wordt gesprongen; de DTI voegt dan
slechts één auditief signaal toe aan de aflevering”, aldus Group 2000 bij eerste brief van 22 december
2014, p. 2.
23 Zie commentaar op bezoekverslag Van de Ven, als bijlage gevoegd bij de additionele brief van Group
2000 d.d. 22 december 2014.
24 De additionele brief van Group 2000 d.d. 22 december 2014 bevat namelijk uiterst kritische
opmerkingen over de gang van zaken tijdens het bezoek van Van de Ven begin december 2014 aan
Group 2000. Het verbaasde Group 2000 kennelijk zeer dat Van de Ven niet in z’n eentje was
verschenen, maar in aanwezigheid van een zekere Klaas Langendoen, feitenonderzoeker van de
verdediging en in dit onderzoek als getuige à décharge gehoord. Het viel Group 2000 bovendien op
dat “de aanwezige heren (…) ten tijde van dit half uur durende bezoek geen enkele aantekening
[hebben] gemaakt, noch zaken aan ons gepresenteerd,” en “dat de heren niet geheel ter zake kundig
waren en enkele vragen een naar onze smaak “suggestief” karakter hadden.”
In zijn reactie per e-mail van 6 februari 2017 heeft Van de Ven in dit verband laten weten:
“Dat mijn vragen een ‘suggestief’ karakter hadden, ben ik helemaal eens met Group 2000. Ik heb aan
de medewerker van Group 2000 met name die stellingen van Bas van den Heuvel voorgelegd,
waarover ik ernstige twijfels had. Ik vond het voor het onderzoek van belang over deze, naar mijn
inzicht onjuiste uitspraken, de mening van deskundigen van Group 2000 te horen.”
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In een bijlage bij deze brief heeft (de bewuste medewerker van) Group 2000 alsnog
commentaar gegeven op het concept-gespreksverslag dat Van de Ven op 10
december 2014 aan die medewerker van Group 2000 had doen toekomen.25 Dat
commentaar is telkens zéér terughoudend van aard. Group 2000 (althans die
medewerker) doet daarin vrijwel uitsluitend mededelingen over de werking van de
DTI. De medewerker houdt zich geheel op de vlakte over onderwerpen die
daarbuiten vallen.

Ik heb de brief van Group 2000 d.d. 13 september 2016 bij e-mail van 11 januari
2017 aan Van de Ven doen toekomen en hem om een reactie gevraagd.26 Over de
twee brieven van 22 december 2014 met bijlagen beschikte Van de Ven reeds.
Van de Ven reageerde bij e-mail van 6 februari 2017. In die mail betwistte hij de
mededelingen van Group 2000 in zijn rapport van 23 december 2014 onjuist te
hebben weergegeven; sterker nog, Van de Ven deelde mee zijn uitspraken
bevestigd te zien in het door Group 2000 becommentarieerde gespreksverslag.27
Van de Ven meent dus dat het suggestieve karakter van zijn vragen aan Group 2000 te wijten is aan
het feit dat hij Group 2000 de stellingen van Van den Heuvel zou hebben voorgehouden. Dat komt mij
onbegrijpelijk voor. Indien Van de Ven aan Group 2000 zou hebben voorgehouden: “Mij is (door Van
den Heuvel) verteld dat (….). Wat vindt u daarvan?” zou daarvan niets suggestiefs zijn uitgegaan.
Op de mededeling van Group 2000 “dat de heren [Van de Ven en Langendoen, D.A.] niet geheel ter
zake kundig waren” is Van de Ven niet meer teruggekomen.
25 Dat het commentaar van de zijde van Group 2000 op het aan Group 2000 toegezonden
gespreksverslag van Van de Ven d.d. 10 december 2014 afkomstig is van de medewerker met wie Van
de Ven heeft gesproken, wordt bevestigd door een mededeling van Van de Ven op de bijeenkomst
van de begeleidingscommissie d.d. 5 december 2014. Zie het verslag onder punt 2, tweede
ongenummerde bladzijde.
26 De tekst van de e-mail d.d. 11 januari 2017 luidde voor zover relevant als volgt:
“(…). Bijgaand doe ik je over twee onderwerpen enkele bestanden toekomen.
1. (…).
2. Mijn brief met vragen aan Group 2000 en het antwoord daarop van Group 2000.
Alle berichten hebben met elkaar gemeen dat zij in een moeizame verhouding staan tot mededelingen
van jouw kant over de in die berichten besproken onderwerpen. Aangezien de inhoud van deze
berichten jouw integriteit raakt, stel ik je graag in de gelegenheid jouw visie hierop te geven.
Ik wacht je reactie met belangstelling af.”
27 De reactie d.d. 6 februari 2017 van Van de Ven ving als volgt aan:
“In je mail van 11 januari jl. suggereer je dat ik wat betreft mijn bezoek aan Group 2000 sta te liegen.
Het kost me moeite dit te begrijpen, omdat ikzelf het idee heb jou niet onjuist te hebben ingelicht. Ik
heb geprobeerd zo precies mogelijk weer te geven wat ik besproken heb met de medewerker van
Group 2000 op 4 december 2014. Voor alle zekerheid heb ik toen ook een vertrouwensman [getuige à
décharge Klaas Langendoen, D.A.] meegenomen. Je weet om wie het gaat. Daar is in 2015 al uitgebreid
over gesproken. Ik heb dit gedaan omdat ik had begrepen dat Bas van den Heuvel, al zonder mijn
medeweten, met een eigen medewerker bij Group 2000 op bezoek was gegaan.
Zo nodig is mijn vertrouwensman, bereid te verklaren over dit bezoek, mocht daar behoefte aan zijn.
Maar misschien volstaat het mijn rapport van 23 december 2014 te leggen naast het antwoord van
Group 2000 op mijn schriftelijke vragen die ik ze na afloop ter bevestiging van het gesprek stuurde. De
door jou bijgesloten brief van 13 september 2016 van Group 2000 verwijst naar dat antwoord van [de
directeur] van Group 2000 van 22 december 2014. Naar mijn bescheiden mening en inzicht komen de
antwoorden van Group 2000 punt voor punt overeen met mijn verslag van 23 december 2014.
Om nieuwe misverstanden te voorkomen, wijs ik er nogmaals op dat ik aan de medewerker van Group
2000, met wie ik gesproken heb, vooral vragen heb gesteld over onderwerpen waarover Bas van den
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Ik bespreek de drie onderwerpelijke citaten afzonderlijk. Per citaat verwerk ik ook
de reactie van Van de Ven die hij bij e-mail van 6 februari 2017 heeft doen
toekomen.

(1). De onmogelijkheid van ‘het aanzingen van tante Cor’28

Ik herhaal, Van de Ven schreef hierover in zijn rapport d.d. 23 december 2014
(vetgedrukt en onderstreping in het origineel):
“Op mijn vraag of het mogelijk is dat er vanuit het audiosignaal een
tijdmelding, de zogenaamde “Tante Cor”, aangezongen zou kunnen worden
doordat er in het gesprek (bijvoorbeeld door één van de deelnemers of een
achtergrondgeluid) een bepaalde toonhoogte (Hz) en de daarbij tijdsduur
(sec) zou worden bereikt, was zijn antwoord duidelijk. Dat was volgens hem
niet mogelijk.”
In het door Group 2000 becommentarieerde gespreksverslag van Van de Ven is
hierover het volgende opgenomen.

Van de Ven:
“Aanzingen” van Tante Cor (Tijdmelding PTT/KPN)

Heuvel en ik van mening verschilden. In een aantal van mijn vragen waren dus uitdrukkelijk de toen
door Bas van den Heuvel geponeerde stellingen verwerkt. [De directeur van Group 2000] sprak in dat
verband van “enkele suggestieve beweringen.”
(…).
Ik zie in de antwoorden van [de directeur] van Group 2000 slechts bevestigd wat ik in mijn verslag van
23 december vermeldde te hebben gehoord van een medewerker die daar al 15 jaar werkte. Gezien
de ervaring van de man vond ik dat ik daarop mocht afgaan in mijn rapport. Het enige wat [de
directeur van Group 2000] niet bevestigd heeft, is wat ik van de medewerker hoorde over het op de
analoge banden gevonden 2100 Hz signaal. De man zei daarover: “als er een signaal van 2110 Hz
wordt gemeten is er sprake van een modem”. Hij zei in feite, dat volgens hem een 2100 Hz signaal
wees op een communicatie tussen twee machines, twee modems. Hij zei dat spontaan nadat ik hem
aangaf zo’n signaal te hebben gemeten. Ik heb deze uitwisseling over het 2100 Hz signaal niet meer
verwerkt in mijn schriftelijke bevestiging van het gesprek aan Group 2000. Een antwoord hierop vind
je dan ook niet meer terug in de brief van [de directeur] van 22 december 2014. Voor het overige zie
ik geen verschil tussen wat ik heb gerapporteerd over mijn gesprek met de medewerker en de
antwoorden van [de directeur]. Dat mijn vragen een ‘suggestief’ karakter hadden, ben ik helemaal
eens met Group 2000. Ik heb aan de medewerker van Group 2000 met name die stellingen van Bas
van den Heuvel voorgelegd, waarover ik ernstige twijfels had. Ik vond het voor het onderzoek van
belang over deze, naar mijn inzicht onjuiste uitspraken, de mening van deskundigen van Group 2000
te horen.”
28 Deze aan Group 2000 toegeschreven uitlating is reeds eerder besproken, namelijk in paragraaf 10.2,
over ‘het aanzingen van tante Cor’.
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Gezien het feit dat wij in een aantal opnames constateren dat het door
zangerige spraak, muziek e.d. mogelijk is om een toon van 425Hz te
genereren, welke toon gebruikt wordt om de tijdmelding van KPN/PTT te
starten.”
Antwoord Group 2000:
“De DTI doet niets met Tante Cor. Tot aan een eerder onderhoud over dit
fenomeen, afgelopen november,29 is het destijds gebruikte Tante Cor
mechanisme voor Group 2000 volledig onbekend geweest.”
Van de Ven:
“Vraag hoe 425Hz binnen de DTI behandeld en hoe kan het mogelijk zijn dat
met dit signaal, wat bedoeld is als stuursignaal de tapkamer wordt
aangestuurd?”
Antwoord Group 2000:
“Zoals eerder aangegeven doet de DTI niets met tonen: het zet de audio die
ontvangen wordt ongewijzigd door.”
Van de Ven:
“Is het mogelijkerwijs een systeemfout welke in dit geval optreedt, naar mijn
idee omtrent de DTI, moet dit signaal geen invloed hebben op de interceptie.”
Antwoord Group 2000:
“Als er al een mogelijke systeemfout in de DTI zou optreden, zou dat leiden
tot het verbreken van alle verbinding en het automatisch herstarten van het
DTI systeem en alarmering van deze situatie. De DTI is, zoals benoemd, geen
analoog systeem, en kan daardoor niet spontaan oscilleren op 425Hz of welke
andere frequentie dan ook. Over andere systemen in de keten dan de
Group2000 DTI’s kunnen wij uiteraard geen uitspraken doen.”
Tot zover (volledig) het door Group 2000 becommentarieerde gespreksverslag van
Van de Ven. Thans mijn commentaar.

29

Voetnoot D.A.: dat zal het gesprek met Van den Heuvel zijn geweest.
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De antwoorden van Group 2000 geven geen blijk van mededelingen van de door
Van de Ven weergegeven “duidelijke” strekking dat het “niet mogelijk” is dat ‘tante
Cor’ wordt “aangezongen”. Sterker nog, een dergelijke mededeling heeft Van de
Ven aan de medewerker van Group 2000 met wie hij heeft gesproken zelfs niet ter
bevestiging voorgelegd. Van de Ven deelde Group 2000 daarentegen slechts mede
(ik herhaal): “Gezien het feit dat wij in een aantal opnames constateren dat het door
zangerige spraak, muziek e.d. mogelijk is om een toon van 425Hz te genereren,
welke toon gebruikt wordt om de tijdmelding van KPN/PTT te starten.”
Group 2000 respondeerde daarop (ik herhaal): “De DTI doet niets met Tante Cor.
Tot aan een eerder onderhoud over dit fenomeen, afgelopen november [met Van
den Heuvel, D.A.], is het destijds gebruikte Tante Cor mechanisme voor Group 2000
volledig onbekend geweest.”

In zijn reactie d.d. 6 februari 2017 heeft Van de Ven zijn rapport van 23 december
2014 als volgt verdedigd (volledige weergave, rechtopstaand schrift behouden,
vetgedrukt, onderstreping en cursiveringen in het origineel):
“Verslag 23 december 2014:
-

Op mijn vraag of het mogelijk is dat er vanuit het audiosignaal een
tijdmelding, de zogenaamde “Tante Cor”, aangezongen zou kunnen
worden ---- was zijn antwoord duidelijk. Dat was volgens hem niet
mogelijk. (De stelling van Bas van den Heuvel was immers dat “Tante
Cor” aangezongen kon worden via de ATR/ISDN2-interface, die in de
analoge tapkamer een functie zoals de DTI had.)

Antwoord van [de directeur] van Group 2000:
-

-

-

De DTI functioneert niet met analoge signalen maar met digitale SS7 en
ISDN 30 verbindingen. De functie van de DTI is samengevat inderdaad
om, zoals u dat noemt, de JTS-burst voor het te intercepteren signaal te
plaatsen. De DTI voegt geen andere signalen en/of informatie aan het
te intercepteren signaal toe.
De DTI doet niets met Tante Cor. Tot aan een eerder onderhoud over dit
fenomeen, afgelopen november, is het destijds gebruikte “Tante Cor”mechanisme voor Group 2000 volledig onbekend geweest.
(Op mijn schriftelijk herhaalde vraag hoe het 425Hz signaal binnen de
DTI wordt behandeld en hoe met dit signaal als stuursignaal eventueel
de tapkamer wordt aangestuurd:) Zoals eerder aangegeven doet de DTI
niets met tonen: het zet de audio die ontvangen wordt ongewijzigd door.
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-

De DTI is, zoals benoemd, geen analoog systeem, en kan daardoor niet
spontaan oscilleren ([de directeur] bedoelt hier: aanslaan) op 425Hz of
welke andere frequentie dan ook. Over andere systemen in de keten dan
de Group2000 DTI’s kunnen wij uiteraard geen uitspraken doen.”

Mijn commentaar.
Volgens Van de Ven was de stelling van Van den Heuvel “immers dat “Tante Cor”
aangezongen kon worden via de ATR/ISDN2-interface, die in de analoge tapkamer
een functie zoals de DTI had.”
Kennelijk redeneert Van de Ven als volgt:
(1).

De DTI kan volgens Group 2000 niet “oscilleren” (aanslaan) op welke
frequentie dan ook;

(2).

“de ATR/ISDN2-interface vervult in de analoge tapkamer eenzelfde functie als
de DTI”, (aldus Van de Ven).

Van de Ven: dus, volgens Group 2000 is het (onbedoelde) aanslaan op geluiden
(‘het aanzingen van tante Cor’) “niet mogelijk”.

Premisse (1) is correct, zo wil ik van Group 2000 zonder meer aannemen. De DTI
betreft immers een ‘transparant doorgeefluik’ van de audio van een tapgesprek.
Premisse (2): in werkelijkheid was (en is) de stelling van Van den Heuvel dat een
toondetector die in de analoge tapkamer staat opgesteld onbedoeld kan worden
getriggerd door geluiden die de DTI transparant (d.w.z. ongewijzigd) over de ISDN2verbinding doorgeeft aan de tapkamer. Uiteraard is het de bedoeling dat “de
ATR/ISDN2-interface” (althans de verbinding, althans de ‘signaling server’ in de
tapkamer) tussen de DTI van de netwerkoperator enerzijds en de tapkamer
anderzijds eveneens de audio en de JTS-burst ongewijzigd doorgeeft aan de
apparatuur in de analoge tapkamer. Dat de DTI en de interface niet onbedoeld
kunnen worden ‘getriggerd’ door welk geluid dan ook, betekent – vanzelfsprekend
– niet dat er geen andere apparaten kunnen bestaan die daarvoor wél bevattelijk
zijn, in het bijzonder apparaten die in de analoge tapkamer zijn opgesteld en die
nou juist zijn ontworpen om te reageren op een stimulus in de vorm van geluid van
een bepaalde frequentie, duur en amplitude.
Kortom, niet alleen is de redenering van Van de Ven onjuist. Hoewel Group 2000
naar haar zeggen geen uitspraak heeft gedaan, noch heeft willen doen over andere
apparatuur dan de DTI, acht Van de Ven zich kennelijk gelegitimeerd om zijn eigen
(onjuiste) conclusies in de mond van Group 2000 te leggen.
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(2). “Als er een 2110 Hz wordt gemeten er dan sprake is van een modem.”30

Gelijk in de drie brieven van Group 2000, komen in het gespreksverslag het
2110 Hz-signaal en het modem geheel niet ter sprake. In zijn reactie d.d. 6 februari
2017 heeft Van de Ven hierover het volgende opgemerkt:
“Het enige wat [de directeur van Group 2000] niet bevestigd heeft, is wat ik
van de medewerker hoorde over het op de analoge banden gevonden 2100
Hz signaal. De man zei daarover: “als er een signaal van 2110 Hz wordt
gemeten is er sprake van een modem”. Hij zei in feite, dat volgens hem een
2100 Hz signaal wees op een communicatie tussen twee machines, twee
modems. Hij zei dat spontaan nadat ik hem aangaf zo’n signaal te hebben
gemeten. Ik heb deze uitwisseling over het 2100 Hz signaal niet meer
verwerkt in mijn schriftelijke bevestiging van het gesprek aan Group 2000.
Een antwoord hierop vind je dan ook niet meer terug in de brief van [de
directeur] van 22 december 2014.”
Kortom, mededelingen van de door Van de Ven weergegeven strekking (‘2110 Hz =
modem’) heeft Van de Ven aan de medewerker van Group 2000 met wie hij heeft
gesproken zelfs niet ter bevestiging voorgelegd. Dat is opmerkelijk. Het immense
belang van deze (beweerdelijke) mededeling is Van de Ven niet ontgaan; hij
beroept zich hierop nadrukkelijk in zijn rapport van 23 december 2014.
Ik herhaal: drie brieven van Group 2000 en een gespreksverslag van Van de Ven dat
door de medewerker van Group 2000 is becommentarieerd geven telkens blijk van
de terughoudendheid waarmee Group 2000 haar uitspraken heeft gedaan; Group
2000 heeft naar haar zeggen uitsluitend informatie verschaft over de DTI, en over
niets anders. Ik acht het daardoor zeer onwaarschijnlijk dat (de medewerker van)
Group 2000 “spontaan” een dergelijke stelling (‘2110 Hz = modem’) zou opperen,
nog daargelaten dat de vakliteratuur hiervoor überhaupt geen steun biedt. Voor
die stelling is Van de Ven de enige bron.

30

Deze aan Group 2000 toegeschreven uitspraak is reeds eerder aan de orde gekomen, namelijk in
paragraaf 7.5: Het ‘follow me’-scenario en het modemscenario, alsook in paragraaf 9.2:
Modemsignalen.
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(3). “Een 1900 Hz signaal komt niet voor in de tapkamer”31

Ik herhaal, Van de Ven schreef in zijn rapport d.d. 23 december 2014 (vetgedrukt in
het origineel):
“Op mijn vraag naar de herkomst van een 1900 Hz signaal zei hij mij dat een
1900 Hz signaal niet voorkomt in de tapkamer en ook niet in de interface de
zogenaamde DTI.”
In het al eerder genoemde concept-gespreksverslag is deze toon van 1900 Hz –
anders dan de toon van 2110 Hz – als onderwerp van bespreking wél opgenomen.
Ik citeer uit dit becommentarieerde gespreksverslag onder het kopje “1900 Hz”
volledig.

Van de Ven:
“1900Hz
In de door ons geanalyseerde gesprekken komen wij een 1900Hz (+/-20Hz)
tegen.
Er werd mij meegedeeld dat dit signaal vanuit de DTI afkomstig zou zijn,
echter dit zou, gezien bovenstaande niet kunnen, het signaal zou vanuit een
centrale, in onderhavig geval een Ericsson AXE, afkomstig kunnen zijn.”
Commentaar Group 2000:
“Zoals u zelf al concludeerde: de DTI zet de audio onveranderd door. De
1900Hz toon moet dan of vóór de DTI of na de DTI zijn oorsprong vinden.
Vanuit onze positie als DTI leverancier kunnen wij niet concluderen of deze
bron zich vóór of na de DTI bevindt.”
Van de Ven:
“De DTI zou in Nederland moeten kunnen samenwerken met centrales van
verschillende leveranciers, t.w. Ericsson, Alcatel en Nortel.”
Commentaar Group 2000:

31

Deze aan Group 2000 toegeschreven uitspraak is reeds eerder aan de orde gekomen, namelijk in
paragraaf 7.5: Het ‘follow me’-scenario en het modemscenario, alsook in paragraaf 9.2:
Modemsignalen.
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“De DTI kon alleen met Ericsson centrales samenwerken, en dan specifiek met
bepaalde versies van die Ericsson centrales. Andere dan Ericsson centrales
werden niet door Group 2000 ondersteund.”
Van de Ven:
“Waarschijnlijk is het 1900Hz signaal afkomstig uit het Socotel MF protocol
en moet zonder problemen door de DTI worden doorgegeven, doch niet
verwerkt.”
Commentaar Group 2000:
“Zoals eerder al aangegeven kunnen wij niet beoordelen wat de bron is. Als
de 1900Hz toon vóór de DTI al in de audio aanwezig was, dan zal de DTI die
toon inderdaad volledig transparant doorgeven, zoals ze alle audio volledig
transparant doorgeeft. De DTI doet niets met tonen die in de audio aanwezig
kunnen zijn: de DTI kan deze tonen niet eens detecteren omdat daarvoor de
hardware ontbreekt.”
Tot zover over dit onderwerp volledig het commentaar van Group 2000 op Van de
Ven’s concept-gespreksverslag d.d. 10 december 2014.
In zijn reactie d.d. 6 februari 2017 heeft Van de Ven zijn rapport van 23 december
2014 als volgt verdedigd (volledige weergave, rechtopstaand schrift behouden,
vetgedrukt, onderstreping en cursiveringen in het origineel):
“Verslag 23 december 2014:
-

Hij (de medewerker) vertelde mij dat, als er een 2110 Hz wordt gemeten,
er dan sprake is van een modem.
Op mijn vraag naar de herkomst van een 1900 Hz signaal zei hij mij dat
een 1900 Hz signaal niet voorkomt in de tapkamer en ook niet in de
interface de zogenaamde DTI. (Ik stelde deze vraag vanwege de stelling
van Bas van den Heuvel dat het 1900 Hz signaal afkomstig was van de
DTI)

Antwoord van [de directeur] van Group 2000:
-

De DTI voert ook de voorgeschreven “challenge/response” controle uit
voordat de JTS-burst gestuurd wordt. Behalve de in het JTS protocol
beschreven voorgeschreven interacties kan de DTI niets toevoegen aan
het te intercepteren signaal of verwijderen van het te intercepteren
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-

-

signaal omdat daarvoor de mogelijkheden van de hardware en firmware
niet toereikend zijn.
Zoals u zelf al concludeerde: de DTI zet de audio onveranderd door. De
1900Hz toon moet dan of vóór de DTI of na de DTI zijn oorsprong vinden.
Vanuit onze positie als DTI leverancier kunnen wij niet concluderen of
deze bron zich vóór of na de DTI bevindt.
Zoals eerder al aangegeven kunnen wij niet beoordelen wat de bron is.
Als de 1900Hz toon vóór de DTI al in de audio aanwezig was, dan zal de
DTI die toon inderdaad volledig transparant doorgeven, zoals ze alle
audio volledig transparant doorgeeft. De DTI doet niets met tonen die
in de audio aanwezig kunnen zijn: de DTI kan deze tonen niet eens
detecteren omdat daarvoor de hardware ontbreekt.

Ik zie in de antwoorden van [de directeur] van Group 2000 slechts bevestigd
wat ik in mijn verslag van 23 december vermeldde te hebben gehoord van
een medewerker die daar al 15 jaar werkte. Gezien de ervaring van de man
vond ik dat ik daarop mocht afgaan in mijn rapport. (…). Voor het overige zie
ik geen verschil tussen wat ik heb gerapporteerd over mijn gesprek met de
medewerker en de antwoorden van [de directeur]. (…).”
Aldus Van de Ven. Thans mijn commentaar.
Niet valt te begrijpen hoe Van de Ven de door hem aan Group 2000 toegedichte
uitspraak “een 1900 Hz signaal komt niet voor in de tapkamer” meent bevestigd te
zien in het commentaar dat zonder zijn tussenkomst van Group 2000 is ontvangen.
Group 2000 heeft uitsluitend te kennen gegeven dat de DTI het ‘1900 Hz-signaal’
niet veroorzaakt. “De 1900Hz toon moet dan of vóór de DTI of na de DTI zijn
oorsprong vinden”, aldus Group 2000. Group 2000 ontkent zich te hebben
uitgelaten over andere onderwerpen dan de door haar geproduceerde DTI.
Terzijde merk ik op dat de stelling van Van den Heuvel niet inhoudt dat “het 1900 Hz
signaal afkomstig was van de DTI”, maar dat een 3825 Hz-signaal via de DTI
ongewijzigd/transparant is doorgegeven aan de analoge tapkamer, (van welke
frequentie aldaar een deelfrequentie (1912,5 Hz) is geregistreerd als gevolg van
een onvolledige D/A-conversie).32

32

Zie daarover paragraaf 9.2.
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Conclusie inzake de ongerijmdheden

De mededelingen die Van de Ven in zijn rapport d.d. 23 december 2014 toeschrijft
aan Group 2000 staan op gespannen voet met de informatie die rechtstreeks van
Group 2000 is ontvangen. Er is daardoor geen ondersteuning van de kant van Group
2000 voor cruciale uitspraken als: (1) het ‘aanzingen van tante Cor’ is niet mogelijk,
(2) een 2110 Hz-signaal is afkomstig van een modem, en (3) een 1900 Hz-signaal
komt niet voor in de tapkamer. De bevindingen roepen bovendien telkens de vraag
op in hoeverre Van de Ven naar waarheid verslag heeft gedaan van zijn gesprekken
met deskundige derden. De reactie van Van de Ven d.d. 6 februari 2017 heeft de
ernstige twijfel dienaangaande allesbehalve weggenomen.

Het rapport van 23 december 2014: Eygendaal
Op 15 december 2014 sprak Van de Ven volgens zijn rapport van 23 december 2014
met Eygendaal, een door Van de Ven benaderde consultant op het gebied van
internetbeveiliging.33 Aan hem schrijft Van de Ven in dit rapport de volgende
mededeling toe (ik citeer Van de Ven, onderstreping mijnerzijds):
“Modem
Ik vroeg hem [dat is Eygendaal, D.A.] of hij bekend was met het feit dat er een
directe verbinding zou hebben bestaan tussen de tapkamers in Turkije en
Nederland.
Hij vertelde mij dat er inderdaad een modem verbinding was en dat dit een
open verbinding betrof tussen de Nederlandse tapkamer en de Turkse
tapkamer.
Deze verbinding werd een zgn. ISDN2 verbinding genoemd. Via deze modem
was het mogelijk om data, audio en gesprekken uit te wisselen tussen
Nederland en Turkije.”

33

Het thans aangesneden onderwerp is ook besproken in paragraaf 7.5: Het ‘follow me’-scenario en
het modemscenario, alsook in paragraaf 9.2: Modemsignalen.
Van de Ven voert de mededelingen van Eygendaal onder meer op ter ondersteuning van hetgeen Van
de Ven ‘scenario 2’ noemt, door mij als het ‘modemscenario’ betiteld. Van de Ven beschrijft dit in zijn
rapport van 23 december 2014 als volgt:
“SCENARIO 2
Via de modem zijn er vanuit Turkije gemanipuleerde tapgesprekken ingevoegd in de Nederlandse
tapkamer. De door mij aangetroffen signalen van 2110 Hz én de verklaringen van de diverse technische
mensen ondersteunen dit scenario.”
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Naar aanleiding van het rapport van 23 december 2014 heeft de rechtercommissaris zich op 16 februari 2015 met schriftelijke vragen gewend tot
Eygendaal. Eygendaal beantwoordde op 17 februari 2015 de negentien vragen van
de rechter-commissaris en mij over de (vermeende) modem-verbinding tussen de
Nederlandse en Turkse tapkamer onder meer als volgt (vetgedrukt, onderstreping
en kapitalen in het origineel):
“In mijn optiek was er GEEN sprake van een modem verbinding naar
Turkije.”34
De mededeling die Van de Ven aan Eygendaal toeschrijft in zijn rapport van 23
december 2014 komt evenmin terug in het verslag dat Van de Ven van dit gesprek
zelf heeft gemaakt en dat Van de Ven mij op aanvraag heeft doen toekomen.

Ook op het terrein van communicatiebeveiliging is er een opmerkelijke
tegenstelling tussen een antwoord dat Van de Ven aan Eygendaal toeschrijft en het
antwoord dat de rechter-commissaris en ik op een soortgelijke vraag aan Eygendaal
rechtstreeks van Eygendaal hebben ontvangen. Het rapport van Van de Ven d.d. 23
december 2014 vermeldt namelijk (vetgedrukt in het origineel):
“Is in Nederland ooit een ander algoritme dan “comp128v1” gebruikt?
Voor zover de heer Eygendaal weet is door Nederland, omdat dit in de
internationale MOU is vastgelegd, nooit gebruik gemaakt van enig ander
algoritme dan “comp128v1”.”
Een vraag van de rechter-commissaris en mij over Comp128v1 en de functie die dat
algoritme vervult binnen de gsm-beveiligingssystematiek,35 beantwoordde
Eygendaal op 17 februari 2015 als volgt (kapitalen in het origineel):
“Ben ik NIET mee bekend”.
In het (door mij opgevraagde) verslag dat Van de Ven zelf van zijn gesprek met
Eygendaal had gemaakt, staat ter zake vermeld als uitspraak van Eygendaal:

34

Eygendaal, eerste antwoordnotitie d.d. 17 februari 2015, antwoord op vragenserie 4. De rest van
het antwoord van Eygendaal op vragenserie 4 heeft uitsluitend betrekking op de ‘follow me’functionaliteit. Zie paragraaf 7.5 (follow me-scenario).
35 Zie daarover de paragrafen 7.2 en 7.3.
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“geen kennis over”.
Als Eygendaal inderdaad niet bekend is met Comp128v1 en de rol van dat algoritme
binnen de gsm-beveiligingssystematiek, hoe kan Eygendaal dan (volgens Van de
Ven) weten dat “door Nederland, omdat dit in de internationale MOU is vastgelegd,
nooit gebruik [is] gemaakt van enig ander algoritme dan “comp128v1””?

Over deze discrepanties is vervolgens uitvoerig gecorrespondeerd tussen Van de
Ven enerzijds en de rechter-commissaris en mij anderzijds.36 De verklaring die Van
de Ven geeft voor de aan hem voorgehouden discrepanties komt er in essentie op
neer dat Van de Ven de antwoorden van Eygendaal heeft opgeschreven zoals
Eygendaal die antwoorden – volgens Van de Ven – heeft bedoeld. Van de Ven deed
dit naar zijn zeggen om te voorkomen dat de rechter-commissaris en ik het niet (of
verkeerd) zouden begrijpen, c.q. omdat er misverstanden waren gerezen omtrent
de gebruikte terminologie.

36

Nadat ook een tweede antwoordnotitie d.d. 27 februari 2015 van de zijde van Eygendaal geen
opheldering verschafte over de discrepanties die ik ontwaarde tussen de inhoud van het rapport van
Van de Ven d.d. 23 december 2014 enerzijds en de rechtstreekse mededelingen van Eygendaal aan
de rechter-commissaris en mij anderzijds, stelde de rechter-commissaris bij brief van 4 maart 2015
vragen aan Van de Ven. Die brief had als bijlage een overzicht van ‘discrepanties’ tussen (1) de
mededelingen die Van de Ven aan Eygendaal toeschreef in zijn rapport van 23 december 2014, (2) het
door Van de Ven opgemaakte verslag van het gesprek dat Van de Ven met Eygendaal had gevoerd, en
(3) de antwoorden die de rechter-commissaris rechtstreeks van Eygendaal had verkregen.
Bij e-mail van 17 maart 2015, om 0.53 uur, trachtte Van de Ven, naar ik begrijp, antwoord te geven
op de vragen die de rechter-commissaris hem bij brief van 4 maart 2015 had gesteld.
Na een kritische reactie mijnerzijds bij e-mail van 19 maart 2015, om 11.14 uur, waarin ik aandrong
op een adequate beantwoording van de brief van de rechter-commissaris d.d. 4 maart 2015,
antwoordde Van de Ven bij e-mail van 23 maart 2015, om 0.02 uur. Zijn antwoorden bij deze e-mail
van 23 maart 2015 gaven mij aanleiding tot het schrijven van de brief van 24 maart 2015 met vragen
aan Van de Ven. (Terzijde, in die brief van 24 maart 2015 verwijs ik abusievelijk naar een brief van de
rechter-commissaris van 3 maart 2015, waar ik 4 maart 2015 bedoel). Mijn brief van 24 maart 2015
heeft Van de Ven beantwoord bij brief van 27 april 2015. Daarna ben ik gestopt met communiceren
over dit onderwerp.
Van de Ven heeft de briefwisseling van 24 maart 2015 en van 27 april 2015 gevoegd als bijlage 4 bij
zijn eindrapport d.d. 31 augustus 2015 (p. 134-143, resp. p. 145-151 in het pdf-bestand van het
eindrapport).
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De expertise van Van de Ven

Inleiding

Van de Ven is volgens zijn cv een telecomexpert, een modemdeskundige en
deskundig op het terrein van interceptie. Derksen sprak zelfs over Van de Ven’s
“erkende staat van dienst als modem-specialist”,37 overigens zonder te expliciteren
waarin die erkenning dan tot uitdrukking zou zijn gekomen.
Mede vanwege dit cv heb ik gevolg gegeven aan het verzoek van de verdediging om
Van de Ven in de herzieningszaak tot deskundige te doen benoemen. Gaandeweg
het herzieningsonderzoek is dienaangaande ernstige twijfel gerezen. Ik loop –
allerminst uitputtend – enkele opmerkelijke uitspraken van Van de Ven langs. Die
uitspraken betreffen telkens geen detailkwesties, maar stellingen die in de
argumentatie van Van de Ven een cruciale rol vervullen.

Authenticatie en encryptie volgens de JTS

In paragraaf 4.4 van deze conclusie heb ik het onderscheid tussen procedures voor
(1) authenticatie, en voor (2) encryptie besproken. Voor wat betreft de transmissie
van de audio en JTS-gegevens van tapgesprekken vanaf de DTI bij de
netwerkoperator over een ISDN2-verbinding naar de tapkamer, schreef de
‘justitiële tapinterface specificatie’ (JTS) wél het eerste voor (authenticatie), maar
niet het tweede (encryptie). Niettemin heeft Van de Ven van meet af aan beide
procedures met elkaar verward, en tot op heden volgehouden dat in de relevante
periode (september 1997 – maart 1998) ten onrechte geen acht werd geslagen op
een voorschrift tot versleuteling (encryptie) van de aan de tapkamer toegezonden
audio en JTS-gegevens van tapgesprekken. Van de Ven in zijn rapport van 23
december 2014:
“Hoewel in het JTS-protocol is voorzien dat op de eerste plaats authenticatie
tussen tapkamer en DTI plaatsvindt en op de tweede plaats de overdracht
van het audiosignaal vercijferd (gebaseerd op PKI)38 plaats zou vinden is deze
37

Derksen, Stand van zaken III, deel II, Van den Heuvels argumenten waarom aperte anomalieën in
de A-1-gesprekken geen anomalieën zijn, d.d. 25 oktober 2015, p. 18.
38 Van de Ven bedoelt met PKI: Public Key Infrastructure. PKI is een (‘asymmetrisch’) mechanisme voor
encryptie waarbij gebruik wordt gemaakt van een niet-geheime cryptografische sleutel (‘public key’)
voor de encryptie van data. Met die ‘public key’ kan echter (uiteraard) géén decryptie plaatsvinden;
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vercijfering in Nederland in verband met problemen aan de zijde van de
tapkamer nooit gebruikt.”39
Die verwarring speelt Van de Ven ook parten in zijn reactie op het rapport van Van
den Heuvel, alwaar hij Ir. Jaspers van het PIDS – ten onrechte – een vergissing
toedicht. Van de Ven:
“Het uitschakelen van de sleutelauthenticatie betreft iets anders dan de
uitwisseling van administratieve sleutels, waarover Jaspers spreekt in zijn
commentaar op p. 24 van dit hoofdstuk 10 (hfst 10. 5.2). Bij de uitwisseling
van administratieve sleutels gaat het slechts om het fysieke afleveradres
terwijl het bij sleutelauthenticatie gaat om het veilig, dwz versleuteld ofwel
encrypted afleveren.”40
Het A3/A8-algoritme in de gsm-beveiligingssystematiek: Comp128v1

In de paragrafen 7.2 en 7.3 van deze conclusie is de gestandaardiseerde
beveiligingssystematiek van een gsm-netwerk besproken. Daarin fungeert een
A3/A8-algoritme voor de authenticatie, respectievelijk voor het genereren van de
sessiesleutel (kc). De gelijktijdige uitvoering van de protocollen voor A3 en A8 wordt
ook wel de ‘authentication and key agreement procedure’ (AKA) genoemd. Het
stond elke netwerkoperator vrij om de benodigde A3- en A8-algoritmen in te vullen
met een zelfgekozen algoritme, zolang dat algoritme voldeed aan bepaalde
functievereisten. Wereldwijde standaardisatie is (was) in dit geval niet nodig.41

Van de Ven heeft betoogd en houdt nog steeds vol:

decryptie wordt mogelijk gemaakt door de aanwending van een andere, geheime sleutel, waarover
alleen de ontvangende partij beschikt.
Zie onder meer:
H. Delfs & H. Knebl, Introduction to Cryptography: Principles and Applications, Berlin/Heidelberg:
Springer Verlag 2015, p. 49 e.v.;
W. Stallings, Cryptography and Network Security: Principles and Practice, Boston: Pearson 2014,
p. 231 e.v.
39 Zie Van de Ven, brief die onder de noemer ‘Verslag van 23 december 2014 van nader onderzoek
naar de mogelijke oorzaken van de op de analoge banden aangetroffen anomaliteiten’ is gevoegd als
bijlage 3 bij Van de Ven, eindrapport d.d. 31 augustus 2015, pdf-pagina’s 125-132 van in totaal 602
pagina’s. Deze brief is het al meermalen aangehaalde ‘rapport van 23 december 2014’. Zie hiervan de
zesde ongenummerde bladzijde, p. 131 van het pdf-bestand. Het is overigens niet helemaal duidelijk
of Van de Ven de geciteerde uitspraak geheel voor rekening laat van Eygendaal, of dat Van de Ven
deze uitspraak geheel of ten dele tot de zijne maakt.
40 Van de Ven, reactie d.d. 8 oktober 2015 op het rapport van Van den Heuvel, p. 12.
41 Zie voor uitvoerige onderbouwing de paragrafen 7.2 en 7.3.
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(1).

dat de A3/A8-algoritmen binnen gsm volledig gestandaardiseerd zijn en dat
het een gsm-netwerkoperator niet vrijstaat daarvan af te wijken, en

(2).

dat KPN (PTT Telecom) en Vodafone (Libertel) tijdens de relevante periode
(dus) toepassing hebben gegeven aan de gsm-standaard voor deze
algoritmen, en dat betrof een algoritme genaamd Comp128v1.

Comp128v1 betreft een kwetsbaar algoritme dat volgens Van de Ven tijdens de
relevante periode reeds was gekraakt en dat daardoor geen beveiliging vormde
tegen ‘sim cloning’. Van de Ven heeft met deze onderbouwing het ‘kloonscenario’
voorgedragen als scenario waarmee manipulatie van het geluidsmateriaal van
tapgesprekken mogelijk was.
Ik citeer ter illustratie Van de Ven:
“Aangezien A3 en A8 onderdeel uitmaken van de specificaties van de GSM en
het mij niet bekend is dat KPN/PTT of Libertel/Vodafone een afwijkend
algoritme gebruikten, moet ik ervan uitgaan dat Comp128v1 door beide is
gebruikt. Ik heb tot nu toe geen reden om aan te nemen dat dit anders is. Ik
voeg voor de volledigheid een overzicht toe van publicaties betreffende GSMsecurity en in het bijzonder het gebruik van de algoritmen A3, A5 en A8.
(…).
Gezien het feit, dat meerdere providers in Nederland met een en hetzelfde
toestel gebeld moeten kunnen worden en dat het ook mogelijk moet zijn om
internationaal met verschillende buitenlandse operators te kunnen werken,
is het noodzakelijk dat een ieder gebruik maakt van dezelfde set
algoritmes.”42
Het A3/A8-algoritme was in werkelijkheid – binnen zekere grenzen van
functionaliteit – niet gestandaardiseerd. KPN en Vodafone hebben desgevraagd
laten weten voor de beveiliging van hun gsm-netwerken (2G) van voor het jaar 2000
ieder voor zich toepassing te hebben gegeven aan in eigen beheer ontwikkelde
A3/A8-algoritmen, en dus geen gebruik te hebben gemaakt van het kwetsbaar
gebleken Comp128v1. Deze informatie was overigens ook al op internet

42

Van de Ven, brief van 27 april 2015, antwoord op de vragen 4.7, 4.8 en 4.10. Deze brief is als bijlage
4 gevoegd bij Van de Ven, eindrapport d.d. 31 augustus 2015, p. 150 van het pdf-bestand van het
gehele rapport met bijlagen.
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ontsloten.43 Op een betrekkelijk elementair niveau schiet de kennis van Van de Ven
op het terrein van informatie- en communicatiebeveiliging tekort.44

De IMSI-catcher GA900 van Rohde & Schwarz

Van de Ven in zijn reactie d.d. 8 oktober 2015 op het rapport van Van den Heuvel:
“Zoals gezegd, ving de GA9000 een uitgaand gesprek op middels de voor dat
toestel geldende IMEI en IMSI. Dit gebeurde middels een gekloonde IMEI- en
SIM-kaart waarover diensten indertijd bleken te beschikken.”45
Van de Ven’s standpunten over IMSI-catchers worden uitgebreid besproken in
paragraaf 7.4, en daarnaar verwijs ik (ook) in dit verband. Voor hier wil ik slechts
opmerken dat anders dan Van de Ven veronderstelt in de laatste zin, een gsmtoestel geheel niet beschikt over een “IMEI-kaart”, laat staan een IMEI-kaart die
zich leent voor klonen. Het is een raadsel hoe Van de Ven daarbij komt. Volgens de
mededelingen van Rohde & Schwarz werd de IMEI van de GA900 eventueel
gemaskeerd door gebruik te maken van “wisselende mobiele toestellen”.
Terzijde merk ik op dat Van de Ven geen onderbouwing heeft gegeven van zijn
stelling dat de politie- en inlichtingendiensten indertijd bleken te beschikken over
gekloonde IMEI-kaarten en simkaarten.

Modemsignalen

Van de Ven rapporteerde:

43

In 1999 plaatste het overheidskritische en goed geïnformeerde Buro Jansen & Janssen op zijn
website een lezenswaardig artikel onder de naam “Mobiele telefoons. Van afluisteren tot
plaatsbepaling”. Daarin is reeds te lezen dat KPN en Vodafone ter implementatie van de A3/A8algoritmen géén gebruik hebben gemaakt van Comp128. Zie voor citaten en vindplaats paragraaf 7.3.
44 Een ander voorbeeld. In een e-mail van 17 februari 2015, schreef Van de Ven in antwoord op mijn
vraag “Heeft KPN of heeft Libertel naar jouw oordeel gebruik gemaakt van Comp128?” het volgende:
“Voor zover ik weet heeft PTT altijd gebruik gemaakt van Comp128v1, zowel in de oorspronkelijke
versie als later ook in de gedegradeerde vorm (64bits key met 10 vaste posities, effectief 54bits key).”
Deze mededeling bevat twee onjuistheden, namelijk:
(1). KPN en Libertel hebben géén gebruik gemaakt van Comp128 (zie hoofdtekst), en
(2). Van de Ven verwart de verschillende beveiligingsconcepten van A3/A8/Comp128 enerzijds en
A5 anderzijds met elkaar. Van de Ven’s verwijzing naar een “64bits key met 10 vaste posities”
heeft uitsluitend betrekking op de A5-algoritmen.
Zie paragraaf 7.2 voor meer toelichting.
45 Van de Ven, reactie d.d. 8 oktober 2015 op het rapport van Van den Heuvel, p. 8.
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“Omdat ik tijdens mijn onderzoek aan de analoge gesprekken signalen van
2100Hz heb aangetroffen die m.i. afkomstig zijn van een modem, heb ik een
apart rapport gewijd aan modems, hun toepassingsmogelijkheden en
mogelijkheden van identificatie.
Mijn conclusie uit dit onderzoek is dat het signaal van 2100Hz dat ik meerdere
malen in de gesprekken afkomstig van de analoge banden heb aangetroffen,
niet anders dan afkomstig kan zijn van een in die tijd gebruikt modem. Het
gevonden signaal moet worden geïnterpreteerd als de carrierfrequentie van
het V34 modem.”46
In een eerste versie van zijn rapport “Modems” d.d. 1 augustus 2015 vermeldde
Van de Ven voor modems van de V.34-klasse een ‘carrier frequency’ van 2100 Hz.47
Deze mededeling van de zijde van Van de Ven verbaast, alleen al omdat er
überhaupt geen enkele ITU-standaard voor analoge modems bestaat waarin is
voorzien in de toepassing van een ‘carrier frequency’ van 2100 Hz.
Opmerkelijker is nog wel dat Van de Ven tot op heden heeft opengelaten hoe het
technisch mogelijk is dat van een snel analoog modem de ‘carrier frequency’ of
modemsignalen in het algemeen hoorbaar kunnen worden in een met dat modem
verzonden geluidsbestand zelf.48

Beltoonkenmerken die afwijken van de ITU-lijst

Hetgeen ik de ITU-lijst noem, is de bijlage bij ITU-T Recommendation E.180. Die lijst
vormt een inventaris met specificaties van de kenmerken van beltonen en andere
signaaltonen die bij diverse landen in gebruik zijn. Van de Ven heeft reeds vanaf
2004 en tot op heden volgehouden dat die specificaties een onwrikbare standaard

46 Van de Ven, eindrapport d.d. 31 augustus 2015, ongenummerde achtste bladzijde. Deze mededeling

verwijst naar bijlage 7 bij het eindrapport van Van de Ven. Bijlage 7 betreft het onderzoeksrapport
d.d. 1 augustus 2015, genaamd “Modems”.
47 Van de Ven, “Modems”, d.d. 1 augustus 2015, ingestuurd op 3 augustus 2015 om 14.13 uur,
ongenummerde veertiende bladzijde, waaruit ik citeer:
“V34 (….) 2100 [Hz]
(….)
Indien gebruik gemaakt wordt van voornoemde modems is het verklaarbaar dat signalen van 2100Hz
en 2400Hz (correctie van bijv. -10%, zoals deze kunnen worden afgeleid door gebruik te maken van
“Tante Cor”, het PTT-tijdsignaal, zouden in dit geval kunnen leiden tot frequenties van 1890Hz en
2160Hz, met natuurlijk een marge) waargenomen kunnen worden.”
De door Van de Ven genoemde 2400 Hz betreft volgens hem de ‘carrier frequency’ van een V.90modem, terwijl een V.92-modem volgens hem een ‘carrier’ van 2100 Hz toepast. Deze informatie is
niet relevant en bovendien onjuist; de standaarden voor V.90- en V.92-klassen van modems dateren
van ná de relevante periode en zij passen hetzelfde carrier-schema toe als de V.34-modems. 2100 Hz
en 2400 Hz komen daarin niet voor.
48 Het onderwerp van de modemsignalen is uitgebreid besproken in paragraaf 9.2 van deze conclusie.

1182
Onderdeel 12. Overzicht van het technische onderzoek

Conclusie inzake 11-02065 H

vormen voor de kenmerken van de in de lijst vermelde signaaltonen. Afwijkende
kenmerken laten zich uitsluitend verklaren door slordige manipulatie, aldus Van de
Ven.
Indien Van de Ven zich in 2004 de moeite had getroost om te bellen met een
willekeurige abonnee van Vodafone teneinde de door Vodafone toegepaste
kenmerken van beltonen vast te stellen, zou reeds twijfel zijn gerezen aan de
onwrikbaarheid van de door Van de Ven aangenomen standaard. De cadans van de
beltonen van Vodafone wijkt namelijk af van de specificatie voor Nederland, en dit
naar zeggen van Vodafone reeds vanaf hetzij 1995, hetzij 1997.49

Een opkomend AGC-patroon

‘Automatic Gain Control’, oftewel AGC, betreft een regelcircuit waarmee
elektronische geluidsapparatuur kan zijn uitgerust. AGC is bedoeld om de sterkte
(de amplitude) van het signaal automatisch te stabiliseren: zachte passages in de
input worden in de output versterkt, en harde passages in de input worden in de
output gedempt.
Inzake het AGC-patroon heeft Van de Ven reeds vanaf 2004 volgehouden:
“Het opkomen van een AGC zien we alleen maar op het moment dat een
nieuwe telefooncommunicatie wordt aangevangen.”50
Het AGC-patroon in eindegesprekstonen noemde Van de Ven een aanwijzing voor
manipulatie.
In werkelijkheid is AGC een doorlopend proces. AGC-patronen worden dan ook in
het analoge geluidsmateriaal standaard zichtbaar in een golfvormgrafiek ingeval –
aan het einde van een tapgesprek – de eindegesprekstonen betrekkelijk zacht
worden uitgestuurd.51

De signaal-ruisverhouding

Ik citeer Van de Ven:

49

Afwijkende beltoonkenmerken worden meer uitgebreid besproken in paragraaf 9.3.
Van de Ven, onderzoeksrapport d.d. 27 juni 2004, p. 17.
51 Het onderwerp van het “volstrekt onverklaarbare AGC-patroon” is uitgebreid besproken in
paragraaf 10.3.
50
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“De signaal-ruis verhouding van het gesprek A-1-4 is te goed voor een gsmverbinding. Gemeten is –36dBm. Volgens specificatie van ITU is de
grenswaarde –56 dBm.”52
Eigenaardig is dat Van de Ven de door hem vastgestelde signaal-ruisverhouding van
“–36dBm” tot uitdrukking brengt in een negatief getal. Daarin ligt besloten dat het
ruisniveau het signaalniveau (i.c. ongeveer 4000 keer) overstijgt, hetgeen dus juist
een heel slechte signaal-ruisverhouding van geluid zou opleveren.
Merkwaardig is bovendien dat Van de Ven de signaal-ruisverhouding uitdrukt in de
eenheid dBm. Deze eenheid (de decibel-milliwatt) bestaat op zichzelf wel. Het is
namelijk een eenheid voor de signaalsterkte, bijvoorbeeld de sterkte van een
downlink-radiosignaal dat wordt ontvangen door een gsm-toestel. Het is op z’n
minst zéér ongebruikelijk om de signaal-ruisverhouding van geluid in een ‘electrical
power unit’ tot expressie te brengen.
Van de Ven verwijst ter onderbouwing van zijn mededelingen naar een specificatie
van de ITU, doch verzuimt om te melden naar welke precies. Ik heb tevergeefs
gezocht. Ik trof de waarde van –56 dBm in de ITU-documentatie uitsluitend aan in
verband met het vermogen van het radiosignaal van antennes, waarvoor de ‘dBm’
zoals gezegd wél een toepasselijke eenheid is en waarvoor het gebruikelijk is dat de
met de afstand afnemende signaalsterkte in negatieve getallen wordt uitgedrukt.53

Conclusie over de verrichtingen van Van de Ven

Van de Ven is in het herzieningsonderzoek tot deskundige benoemd. Een (formele)
benoeming tot deskundige brengt niet onomstotelijk mee dat een specialist ook in
materiële zin als deskundig moet worden aangemerkt, ofschoon het laatste
uiteraard wel wordt verondersteld op het moment dat tot de benoeming wordt
overgegaan. De formele benoeming tot deskundige vormt daarmee een
weerlegbaar vermoeden van materiële deskundigheid. Gedurende de loop van het
onderzoek kan, naar ik aanneem in uitzonderlijke gevallen, evenwel aarzeling rijzen

52

Van de Ven, onderzoeksrapport d.d. 31 augustus 2014, dat als bijlage 1 is gevoegd bij Van de Ven,
eindrapport d.d. 31 augustus 2015, ongenummerde 35ste bladzijde, tevens p. 45 van het pdf-bestand
van het eindrapport met bijlagen.
53 Het onderwerp van de ‘te goede’ signaal-ruisverhouding is uitgebreid besproken in paragraaf 11.2.
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over de vraag of een als zodanig benoemde deskundige beschikt over de integriteit,
kennis en kwaliteiten die aanvankelijk aan hem of haar werden toegeschreven.

Bij mij is in het herzieningsonderzoek gaandeweg grote aarzeling gerezen over de
vraag of Van de Ven materieel als deskundige kan worden aangemerkt. Zijn
rapportages inzake de architectuur en mogelijkheden van manipulatie in een
digitale Kislev 2-tapkamer doen de klemmende vraag rijzen of Van de Ven naar
waarheid mededeling heeft gedaan van het onderzoek dat hij in het verleden zou
hebben uitgevoerd. Datzelfde geldt voor zijn verslag van de gesprekken die hij heeft
gevoerd met deskundige derden als Group 2000, Rohde & Schwarz en Eygendaal,
waarin de sterke aarzelingen ter zake voortvloeien uit het patroon dat Van de Ven’s
mededelingen over de inhoud van die gesprekken telkens op gespannen voet staan
met de mededelingen die rechtstreeks van die deskundige derden zijn ontvangen,
dat wil zeggen: zonder de tussenkomst van Van de Ven.
Bovendien roepen de verrichtingen en rapportages van Van de Ven ernstige twijfel
op over de vraag of hij beschikt over voldoende kennis over communicatie- en
interceptietechnologie om ter zake voor deskundig te kunnen doorgaan. Ik heb in
de voorgaande subparagraaf een – niet uitputtende – opsomming gegeven van
uitspraken van zijn kant, die telkens cruciaal waren voor zijn conclusies, en die op
een vrij elementair niveau onjuist blijken te zijn.
Het is bovendien veelzeggend dat ik aan de hand van de resultaten van verifiërend
onderzoek in alle gevallen aanleiding vond om het van dat van Van de Ven
afwijkende oordeel van Van den Heuvel aan te merken als het juiste c.q. meest
waarschijnlijke oordeel. Van de Ven is bijvoorbeeld van mening dat het ‘aanzingen
van tante Cor’ niet mogelijk is. Het voortijdig eindigen van een tapgesprek en het
registreren van de ‘tante Cor’-melding, beide als reactie op klanken in het
stemgeluid van een van de sprekers in het telefoongesprek blijkt evenwel
exemplarisch voor een in de vakliteratuur goed gedocumenteerd fenomeen (‘talkdown’) dat door Van den Heuvel als zodanig van meet af aan werd herkend.

De ernstige twijfel die dienaangaande is gerezen kan in dit herzieningsonderzoek
niet zonder gevolgen blijven. Mijn conclusie luidt dat in dit herzieningsonderzoek
niet (meer) kan worden uitgegaan van de stellingen en inzichten van Van de Ven,
op de grond dat zij niet kunnen doorgaan voor een deskundigeninzicht. Dit
betekent dat indien en voor zover een door de raadsvrouw als zodanig
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gepresenteerd novum is gebaseerd op uitspraken of rapportages van Van de Ven
het aangevoerde reeds om die reden niet tot herziening kan leiden.
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12.3. Kritiek op Van den Heuvel

Inleiding

In paragraaf 3.3 heb ik een toelichting gegeven op de aanstelling van Van den
Heuvel, naast Van de Ven, als deskundige in het technisch herzieningsonderzoek. Ik
heb aldaar melding gemaakt van de brief van 16 december 2014 waarmee de
raadsvrouw de rechter-commissaris en mij heeft laten weten geen vertrouwen
(meer) te hebben in de deskundigheid en integriteit van Van den Heuvel. Die brief,
en de daarin neergelegde motivering van het standpunt van de raadsvrouw, komen
thans aan de orde. Ook zal ik stilstaan bij de kritiek die Derksen heeft verwoord in
zijn analyses en in de documenten die hij heeft betiteld als ‘stand van zaken’. In zijn
boek ‘Onschuldig vast’ schaart Derksen Van den Heuvel onder de deskundigen die
zich – volgens hem – aan leugens hebben schuldig gemaakt.54

In het herzieningsverzoek en de aanvullingen daarop beroept de raadsvrouw zich
niet in het minst op het werk van Van den Heuvel. Ik zie dan ook op zichzelf geen
noodzaak om mij alsnog in algemene zin expliciet uit te laten over diens
deskundigheid en integriteit. Ik wil er slechts op wijzen dat mijn verifiërend
onderzoek mij om transparante redenen aanleiding gaf om in alle gevallen waarin
de als zodanig benoemde deskundigen Van den Heuvel en Van de Ven lijnrecht
tegenover elkaar stonden het oordeel van Van den Heuvel te volgen en in vrijwel
alle gevallen op de door hem aangedragen gronden, juist omdat die steevast door
mijn bronnen geschraagd werden.
Verder is Van den Heuvel er (volgens mij als eerste) in geslaagd om geluidsmateriaal
dat door de producent van de digitale tapkamer Comverse gecomprimeerd was
opgeslagen in de ‘proprietary codec’ AVQSBC buiten de apparatuur van Comverse
om te ontsluiten door een adequate analyse van de opslagstructuur en door het
ontwikkelen van daarvoor geëigende software. Daardoor zijn we in dit technisch
onderzoek

komen

te

beschikken

over

het

kwalitatief

beste

digitale

geluidsmateriaal, terwijl daardoor bij het onderzoek in pijler 2 naar de oorzaak van
bepaalde audiofenomenen telkens niet de vraag zou rijzen of een audiofenomeen

54 T. Derksen, Onschuldig vast, Leusden: ISVW Uitgevers 2016, p. 126. In de hoofdtekst schrijft Derksen

dat hij in een voetnoot twee gevallen uitwerkt. In werkelijkheid verwijst Derksen in zijn voetnoot
alleen naar zijn boek ‘De Baybaşin-taps’, en dit zonder vermelding van een paginanummer.
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niet het gevolg zou kunnen zijn van de dubbele D/A-conversie die onvermijdelijk is
bij het gebruik van een ‘court evidence unit’ van Comverse.

Kritiek op de werkwijze en de onderzoeksresultaten van Van den Heuvel

Allereerst bevat de genoemde brief van de raadsvrouw d.d. 16 december 2014
kritiek op de wisselende verklaringen die Van den Heuvel presenteerde voor de
volgende drie/vier audiofenomenen:
(1).

(i) de aanwezigheid van eindegesprekstonen en
(ii) het ‘aanzingen van tante Cor’;

(2).

het modemsignaal;

(3).

de afwijkende beltonen.

Wat betreft het eerste punt wijst de raadsvrouw erop dat Van den Heuvel
wisselende verklaringen heeft gegeven voor de aanwezigheid van de
eindegesprekstonen, namelijk een eerste verklaring (“de mediation unit disconnect
bij ATR-ISDN2”) en een tweede verklaring (“een ‘equivalent congestion tone’”).55

Over deze kritiek kan ik vrij kort zijn. Dit verwijt treft geen doel. De ‘eerste’ en de
‘tweede’ verklaringen van Van den Heuvel zijn beide in verschillende bewoordingen
gegoten onderdelen van één verklaring van Van den Heuvel voor de aanwezigheid
van eindegesprekstonen in het analoge geluidsmateriaal van de tapgesprekken. Ik
heb Van den Heuvels consistente standpunt dienaangaande in paragraaf 10.1 meer
uitgebreid omschreven.

Het ‘aanzingen van tante Cor’ betreft een ander audiofenomeen dan de
aanwezigheid van eindegesprekstonen. De raadsvrouw geeft in haar brief met
juistheid te kennen dat Derksen & Grünwald de door Van den Heuvel geopperde
mogelijkheid van ‘het aanzingen van tante Cor’ hebben afgedaan als een “loos
fantasieverhaal” en als een “ad hoc theorie”, klaarblijkelijk oordelend zonder
daaraan voorafgaand kennis te nemen van eenvoudig toegankelijke vakliteratuur

55

De raadsvrouw herhaalt deze kritiek in het vijfde aanvullend herzieningsverzoek d.d. 12 juni 2017,
p. 37. Zij maakt daarin (nog steeds) melding van verschillende hypothesen van Van den Heuvel, waar
Van den Heuvel verschillende aspecten van één en dezelfde hypothese heeft beschreven.

1188
Onderdeel 12. Overzicht van het technische onderzoek

Conclusie inzake 11-02065 H

over ‘in-band toonsturing’ en het daarmee samenhangende risico van ‘talk down’.
Ik acht de hypothese van Van den Heuvel daarentegen zeer waarschijnlijk juist. Ik
heb mijn standpunt gemotiveerd in paragraaf 10.2 van deze conclusie.

Wat betreft het signaal van 2110 Hz, dat door Van de Ven wordt gehouden voor
een modemsignaal, heeft Van den Heuvel betoogd (m.i. correct) dat de frequentie
van het signaal moest worden gecorrigeerd voor versnelling, dat het (daarmee) een
1900 Hz-signaal betrof (m.i. ongeveer correct), en dat het signaal kon worden
verklaard als “mode changes van 1900 Hz ter markering van de opening van het
audio kanaal ofwel het begin van het gesprek”, aldus de raadsvrouw. Later heeft
Van den Heuvel volgens de raadsvrouw “een nieuwe uitleg” gegeven, namelijk dat
deze toon zou opduiken als de verbinding tot stand komt bij inkomende gsmgesprekken. Vervolgens deelde Van den Heuvel op 5 december 2014 mee dat het
1900 Hz-signaal (volgens de raadsvrouw) “vanuit de ATR-ISDN2-koppeling moest
worden verklaard.”
Ook in dit geval gaat de kritiek van de raadsvrouw om dezelfde reden niet op. De
raadsvrouw realiseert zich kennelijk niet dat Van den Heuvel alle drie keer een
onderdeel van dezelfde verklaring heeft weergegeven, doch in andere
bewoordingen. Voor een meer heldere en uitgebreide weergave van die verklaring
verwijs ik naar paragraaf 9.2.

Wat betreft het derde punt, de afwijkende beltoonkenmerken, wijst de raadsvrouw
op de (vermeende) vooringenomenheid van Van den Heuvel. Volgens Derksen &
Grünwald, aldus de raadsvrouw, getuigen Van den Heuvel’s metingen van “uitslaggericht meten en rekenen”. De raadsvrouw voegt eraan toe dat Van den Heuvel
“aanrommelt”, “meetresultaten aanpast” en zijn oordeel – kort gezegd – al klaar
had.
De onderbouwing van deze kritiek schiet in alle gevallen tekort. Voor een weergave
van het standpunt van Van den Heuvel, en zijn meetresultaten, verwijs ik naar
paragraaf 9.3 van deze conclusie.
Dat Van den Heuvel zijn (voorlopige) oordelen reeds tussentijds presenteerde kan
een deskundige die naar zijn voorlopige oordelen wordt gevraagd niet
tegengeworpen worden. Daaraan doet niet af dat de raadsvrouw geen waardering
kon opbrengen voor deze (voorlopige) oordelen van Van den Heuvel.
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Kritiek op het (vermeende) achterhouden van sterk ontlastende informatie

Group 2000

Bij brief van 16 december 2014 verwijt de raadsvrouw Van den Heuvel belangrijke,
doch hem onwelgevallige informatie te hebben achtergehouden. Ik citeer de
raadsvrouw:
“Group 2000 is de architect van de interface tussen provider en tapkamer,
d.w.z. de deskundige bij uitstek om op dit punt uitleg te geven. Bij Group 2000
zijn zowel Van den Heuvel als Van de Ven te rade gegaan, zoals zij mij tijdens
de bijeenkomst op 5 december jl. bevestigden.
Deskundigen van Group 2000 hebben Van den Heuvel en Van de Ven, ieder
afzonderlijk, laten weten dat dit ‘aanzingen van Tante Cor’ door de
deelnemers aan het telefoongesprek onmogelijk is. Zij hadden van geen van
hun vele klanten hier ooit een klacht over gehad. Indien dit wel mogelijk zou
zijn geweest, zou dat het faillissement van het bedrijf hebben betekend. Van
den Heuvel heeft nagelaten de begeleidingscommissie van deze belangrijke
reactie door Group 2000, die zijn positie weerlegt, in kennis te stellen.”56
Een tweede passage luidt:
“In zijn presentatie op 5 december jl. insisteerde Van den Heuvel bij zijn
eerdere beweringen dat het 2110 Hz signaal in feite een 1900 Hz signaal was,
dat vanuit de ATR ISDN2 koppeling moest worden verklaard. Pas nadat ik had
gevraagd of de deskundigen zich hierover bij de deskundige bij uitstek, Group
2000 te Almelo, hadden geïnformeerd — zo was mij namelijk meegedeeld kwam het uiterst relevante, maar tot dat punt achtergehouden antwoord,
dat zowel Van den Heuvel alsook Van de Ven aldaar, ieder afzonderlijk, de
informatie hadden gekregen dat het signaal van 1900 Hz geen signaal was
dat in de interface tussen provider en tapkamer of in de tapkamer werd
gegenereerd. Wel kende men ook daar het 2110 Hz signaal als een signaal
afkomstig van een modem.”57
De raadsvrouw deelt hierin met juistheid mee dat zowel Van de Ven als Van den
Heuvel ieder voor zich een bezoek hebben gebracht aan Group 2000 teneinde
informatie in te winnen. Dat was geen geheim.

56
57

Brief d.d. 16 december 2014, p. 6.
Brief d.d. 16 december 2014, p. 8.
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Daarnaast betoogt de raadsvrouw (de nummers volgen de twee passages):
(1).

Group 2000 heeft Van den Heuvel meegedeeld dat ‘het aanzingen van tante
Cor’ onmogelijk is. Die mogelijkheid zou het faillissement van het bedrijf
hebben betekend, aldus Group 2000 (volgens de raadsvrouw);

(2).

Group 2000 heeft Van den Heuvel (volgens de raadsvrouw) meegedeeld dat
het signaal van 1900 Hz niet werd gegenereerd in de DTI of in de tapkamer,
en dat het 2110 Hz-signaal afkomstig is van een modem.

Deze relevante mededelingen heeft Van den Heuvel volgens de raadsvrouw
“achtergehouden”.

Derksen schaart zich achter deze beschuldiging. Ik citeer Derksen:
“Van den Heuvel bleek ook al bij hen op bezoek te zijn geweest, zo heeft hij
mr. Van der Plas bevestigd. Ook hem is verteld dat het aanzingen onmogelijk
is. ‘Van den Heuvel — zo schrijft mr Van der Plas — heeft nagelaten de
begeleidingscommissie van deze belangrijke reactie door Group 2000, die zijn
positie weerlegt, in kennis te stellen. Van den Heuvel onthield hier sterk
ontlastend materiaal aan de begeleidingscommissie’.”58
Ter onderbouwing van deze beschuldiging verwijst Derksen uitsluitend naar de
thans besproken brief van de raadsvrouw d.d. 16 december 2014.

Waarop is deze beschuldiging van de raadsvrouw en van Derksen aan het adres van
Van den Heuvel gestoeld? Hoe weten de raadsvrouw en Derksen dat Group 2000
aan Van den Heuvel heeft meegedeeld “dat het aanzingen van tante Cor onmogelijk
is”? De raadsvrouw was immers niet aanwezig bij het gesprek tussen Van den
Heuvel en Group 2000, en Derksen net zo min.

Van den Heuvel zelf heeft niet bevestigd dat hem het een en ander is meegedeeld.
De begeleidingscommissie liet hij op 5 december 2014 volgens het verslag
uitsluitend weten:
“Group 2000 heeft gezegd dat zij niets aan de audio doen. Zij pakken het
signaal op, pakken het in met de JTS burst en sturen het naar de tapkamer.”

58

Zie Derksen, Stand van zaken III, deel II, ‘Van den Heuvels argumenten waarom aperte anomalieën
in de A-1 gesprekken geen anomalieën zijn’ d.d. 25 oktober 2015, p. 10.
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Deze mededeling van Van den Heuvel ten overstaan van de begeleidingscommissie
stemt overeen met de mededelingen die rechtstreeks van Group 2000 zelf zijn
verkregen. De mededeling van de raadsvrouw bij brief van 16 december 2014 dat
Group 2000 aan Van den Heuvel heeft laten weten “(…) dat het signaal van 1900 Hz
geen signaal was dat in de interface tussen provider en tapkamer (…) werd
gegenereerd,” zal dus in zoverre inderdaad juist zijn (aangenomen dat met “de
interface tussen provider en tapkamer” de DTI van Group 2000 wordt bedoeld).
Deze stelling harmonieert trouwens met de conclusie van Van den Heuvel, namelijk
dat het 1900 Hz-signaal (onbedoeld) afkomstig is van de switch van de
netwerkoperator (en vervolgens via de DTI ongewijzigd is doorgegeven aan de
tapkamer).59

Voor de overige verwijten aan het adres van Van den Heuvel, te weten het
verzwijgen van de mededelingen van Group 2000 dat “het aanzingen van tante Cor
onmogelijk is”, dat “1900 Hz niet voorkwam in de tapkamer” en dat “2110 Hz
afkomstig is van een modem”, draagt de raadsvrouw géén onderbouwing aan. Wel
komen deze uitspraken naadloos overeen met mededelingen die Van de Ven van
Group 2000 zegt te hebben vernomen.
Na de brief d.d. 16 december 2014 van de raadsvrouw zijn van Group 2000 twee
brieven van 22 december 2014, met bijlagen, en één brief van 13 september 2016
ontvangen. Daarin is geen fundament te vinden voor de drie genoemde
mededelingen die Van den Heuvel volgens de raadsvrouw van Group 2000 te
verstaan zou hebben gekregen, integendeel. De terughoudendheid waarvan deze
brieven getuigen, heb ik hierboven reeds meermalen besproken. De uitspraken van
Group 2000 hebben uitsluitend de DTI tot onderwerp.
Ik heb Group 2000 de aan haar toegeschreven uitspraken voorgehouden, te weten
(onder meer) de mededelingen dat “het aanzingen van tante Cor onmogelijk is”,
dat “indien dit wel mogelijk zou zijn geweest, zou dat het faillissement van het
bedrijf hebben betekend”, dat “1900 Hz niet voorkwam in de tapkamer” en dat
“2110 Hz afkomstig is van een modem”. Bij brief van 13 september 2016 heeft
Group 2000 uitdrukkelijk meegedeeld aan Van den Heuvel én aan Van de Ven
“uitsluitend uitspraken [te] hebben gedaan inzake de door Group 2000
Nederland B.V. geleverde producten, echter niet inzake de omgeving waar
59

Zie daarover paragraaf 9.2 van deze conclusie.
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deze producten hebben gefunctioneerd c.q. interoperabel zijn met producten
die door derde partijen aan betrokken instanties zijn geleverd.”
Daarmee is een ernstige beschuldiging aan het adres van Van den Heuvel niet alleen
zonder onderbouwing gebleken, tevens moet het ervoor worden gehouden dat die
beschuldiging niet correspondeert met de werkelijkheid.

De raadsvrouw had nog geen kennis kunnen nemen van de twee brieven van Group
2000 van 22 december 2014 op het moment dat zij haar brief van 16 december
2014 schreef. Zij baseerde zich klaarblijkelijk alleen op mededelingen van Van de
Ven. Die mededelingen hield zij wél voetstoots voor waar, ofschoon Van de Ven –
naar zij wist – evenmin aanwezig was bij het gesprek tussen Group 2000 en Van den
Heuvel.
Derksen daarentegen kende de inhoud van de brieven van Group 2000 d.d. 22
december 2014 alvorens over te gaan tot publicatie van de beschuldiging dat Van
den Heuvel de begeleidingscommissie “sterk ontlastend materiaal heeft
onthouden.”60 In zijn boek ‘De Baybaşin-taps’ (2016) herhaalt Derksen deze
beschuldiging namelijk,61 andermaal met uitsluitend een verwijzing naar de brief
van de raadsvrouw d.d. 16 december 2014 en zonder melding te maken van de
twee brieven van Group 2000 van 22 december 2014, waarvan de inhoud in een
andere richting wijst. Daarmee zet Derksen zijn lezers welbewust op het verkeerde
been.

E.A.L.

Van den Heuvel wordt tevens verweten een verslag van het gesprek dat hij met
E.A.L.62 heeft gevoerd en dat ontlastende informatie zou bevatten, heeft
achtergehouden. Derksen schaart zich achter dit verwijt. Ik citeer Derksen:

60

Derksen & Grünwald verwijzen op twee plekken naar die brief/brieven in: Derksen & Grünwald, De
stand van zaken II: de A-1 gesprekken, een overzicht in termen van likelihoods gebaseerd op de
metingen onder leiding van mr. Aben, de Aben-metingen, d.d. 30 augustus 2015, p. 44 en 52.
61 T. Derksen, De Baybaşin-taps. Een politiek gevangene in Nederland, Leusden: ISVW Uitgevers 2016,
p. 109. In voetnoot 139 verwijst Derksen naar de brief van de raadsvrouw van “14 december 2014”
(onderstreping mijnerzijds). Bedoeld zal zijn: 16 december 2014. Er bevindt zich in het dossier geen
brief van de raadsvrouw met de datum van 14 december 2014.
62 E.A.L. Electronic Application Laboratory (Apeldoorn) B.V. is een Nederlandse producent van
hardware en software op het terrein van voice logging, security management en mobiele data
communicatie. Eén van de door PwC in 2003 onderzochte tapkamers was afkomstig van E.A.L.
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“Van den Heuvel heeft de notulen van de bijeenkomst met EAL niet aan de
begeleidingscommissie gestuurd. EAL had informatie gegeven die strijdig was
met de positie van Van den Heuvel.”63
Wat is het geval? Teneinde informatie in te winnen over de werking en
onderliggende technologie van haar tapkamers brachten Van de Ven en Van den
Heuvel op 20 augustus 2013 samen een bezoek aan E.A.L. Electronic Application
Laboratory (Apeldoorn) B.V. (E.A.L.). Dit bedrijf was op de commerciële markt voor
tapkamers in de jaren negentig een (kleine) Nederlandse concurrent van
Comverse/Verint.64 Van dit bezoek is de volgende dag een verslag van één A4’tje
opgemaakt door een medewerker van Van den Heuvel, die als notulist aanwezig
was. Deze medewerker heeft het verslag op 21 augustus 2013 toegestuurd aan Van
de Ven, Van den Heuvel en Van Dreunen.65

In de kritiek op Van den Heuvel liggen twee (onjuiste) veronderstellingen besloten:
(1).

Van den Heuvel was verplicht dit verslag op eigen initiatief te doen toekomen
aan de begeleidingscommissie;

(2).

de inhoud van het verslag weerspreekt conclusies en/of bevindingen van Van
den Heuvel.

Ad 1). De vraag rijst of het verslag op eigen initiatief had moeten worden
toegezonden aan de begeleidingscommissie, en zo ja door wie van de drie
aanwezigen. Ik beantwoord het eerste deel van de vraag reeds ontkennend.
Deskundigen dienen uiteindelijk een rapport uit te brengen aan de opdrachtgever;
zij hoeven niet op eigen initiatief gespreksverslagen te doen toekomen aan een
begeleidingscommissie. Zo heeft Van de Ven mij uitsluitend op mijn uitdrukkelijke
verzoek de verslagen van zijn gesprekken met Group 2000 en met Eygendaal ter
hand gesteld. Die overhandiging was niet zijn initiatief.
In de tweede plaats waren zowel Van den Heuvel als Van de Ven aanwezig bij het
bezoek aan E.A.L.. Van de Ven kreeg het verslag daarvan de volgende dag reeds
toegestuurd. Dat komt mij niet voor als een aanwijzing dat Van den Heuvel
voornemens was onwelgevallige informatie te verzwijgen.
63

T. Derksen, De Baybaşin-taps. Een politiek gevangene in Nederland, Leusden: ISVW Uitgevers 2016,
p. 109, voetnoot 140.
64 De inhoud van dit verslag is reeds aan de orde gekomen in paragraaf 6.10 van deze conclusie.
65 Zie daartoe de adressering en aanhef van de begeleidende e-mail d.d. 21 augustus 2013 van het
verslag van het bezoek aan E.A.L.
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Ad 2). Het is ongewis welke mededelingen in het verslag welke conclusies en
bevindingen van Van den Heuvel zouden weerspreken. De raadsvrouw en Derksen
doen hierover geen uitspraken. Wat betreft het verslag wordt wellicht gedoeld op de
volgende opmerking van E.A.L.:
“Op de vraag hoe geheimhoudersgesprekken konden worden gewist is het vrij
simpele antwoord ‘door ze te overschrijven’; dan waren ze er niet meer.”
Hierin ziet Derksen namelijk ondersteuning voor zijn stelling dat wissen (en wijzigen)
van bestanden een gemakkelijke opgave is.66

De opmerking van E.A.L. heeft echter weinig om het lijf; het is reeds van algemene
bekendheid dat ‘data erasure’ plaatsvindt door het systematisch – meestal drie tot
zeven keer – overschrijven van de data met een pseudo-random gekozen patroon
van bits.67 Indien de beveiliging ervan wordt opgeheven kunnen ook de data op de
MO-schijven van de Baybaşin-zaak op die manier worden gewist.68 De mededeling
van E.A.L. heeft verder geen betekenis voor de architectuur van een digitale Kislev 2tapkamer van Comverse, noch voor de opslagstructuur die door deze tapkamer
wordt toegepast, noch voor de mogelijkheid om wijzigingen aan te brengen in de
gegevens die door een Kislev 2-tapkamer zijn opgeslagen, noch voor de mogelijkheid
om afzonderlijke tapgesprekken te wissen.69 De veronderstelling dat E.A.L. bekend is
met de technologie en werking van een Kislev 2-tapkamer is zonder enig fundament.

Kortom, de kritiek op Van den Heuvel snijdt om meer redenen geen hout.

66

Derksen, Stand van Zaken III: over deskundigen en waarheidsvinding in de zaak-Baybaşin, deel I,
Audio-streaming als bescherming tegen manipulatie, d.d. 16 oktober 2015, p. 31.
67 Bijvoorbeeld eerst met 01010101, vervolgens met 10101010, daarna met 11001100, 00110011,
00001111, 11110000 en met 01010101, etc.
Zie hierover onder meer:
Wikipedia, lemma ‘Data erasure’;
P. Gutmann, ‘Secure deletion of data from magnetic and solid-state memory’, Proceedings of the 6th
conference on USENIX Security Symposium, Focusing on Applications of Cryptography, July 22-25, 1996,
San Jose, California, p. 8-8, met name paragraaf 3. Zie over de ‘Gutmann method’ een separaat lemma
op Wikipedia;
B. Schneier, Applied Cryptography. Protocols, Algorithms, and Source Code in C, Indianapolis: John Wiley
& Sons 1996, p. 228-229.
68 Terzijde, de beste manier om data te wissen is nog steeds het compleet vernietigen van de
gegevensdrager.
69 Voor dat laatste is selectief kopiëren een methode. Zie paragraaf 6.12.
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Kritiek op het onjuist citeren uit het rapport van Fransen & Rijnders

Beschrijving

De raadsvrouw en Derksen verwijten Van den Heuvel een misleidende voorstelling
van zaken te hebben gegeven door Fransen & Rijnders onjuist te citeren. Wat wil
het geval?

In een document genaamd “Status onderzoek 2”, dat Van den Heuvel aan de
begeleidingscommissie op 1 september 2014 heeft doen toekomen, betrok Van
den Heuvel de stelling dat “er (…) twee signalen [zijn] die wel in het tapproces
voorkomen maar niet bestaan binnen de GSM specificatie.” Dat zijn volgens Van
den Heuvel de gesimuleerde beltoon bij inkomende tapgesprekken (door Van den
Heuvel ‘LI-ringing’ genoemd) en de gesimuleerde eindegesprekstonen (door Van
den Heuvel ‘LI-stop’ genoemd). Overigens is het standpunt van Van den Heuvel op
deze punten tot op heden ongewijzigd.70

Van den Heuvel zocht in dit document voor zijn opvattingen als volgt steun bij
Fransen & Rijnders, ten eerste wat betreft afwijkende beltoonkenmerken en ten
tweede voor ‘LI-stop’, namelijk door Fransen & Rijnders te citeren. Van den Heuvel:
“Fransen en Rijnders zeggen dit trouwens ook:
Ringing tones on incoming calls to NL
3. The MSC [de ‘switch’, D.A.] in the Libertel network was configured to
generate the deviating ringing tone.71
Tones at call termination
(…)
a) local exchange used for delivering intercepted calls to the LEMF
Intercepted calls were transferred from the MSC to the LEMF via a PSTN
70

Bovendien heeft Van den Heuvel een verklaring gegeven voor het aantreffen van afwijkingen van
de landelijke specificaties voor de kenmerken van beltonen bij uitgaande tapgesprekken. Zie voor ‘LIringing’ bij inkomende tapgesprekken en voor afwijkingen aan de beltoonkenmerken bij uitgaande
tapgesprekken paragraaf 9.3, en zie voor ‘LI-stop’ paragraaf 10.1.
71 Voetnoot D.A. Zie F. Fransen & J. Rijnders, Assessment of telephone tones on audio files of
intercepted communication in the report of Peller, rapport van 26 mei 2010, onderdelen afkomstig
van p. 1-2 van dit rapport.
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telephone line. On this telephone line tone based signaling could have been
applied. Thus when the intercepted call was terminated the local exchange
informed the LEMF by applying a Disconnect Tone. In this case, the tones
would match disconnect tones used in the Netherlands.”72
In een e-mail van 24 september 2014 aan de begeleidingscommissie, die de
volgende dag bijeen zou komen, gaf Van den Heuvel onder de noemer “Stand van
zaken 25 september 2014” een puntsgewijze en thematische opsomming van
uitstaande kwesties (“Waar staan we nu per thema?”). Daarin was onder meer
opgenomen:
“(iii). Einde gesprekstonen
(1) Bestaan niet bij GSM, is de mediation unit disconnect bij ATR-ISDN2
(tapes)
(2) Dit is trouwens al eens eerder door Fransen en Rijnders gerapporteerd.”
De kritiek van de raadsvrouw en Derksen

De kritiek houdt in dat Van den Heuvel met het voorgaande een misleidende
voorstelling van zaken heeft gegeven doordat Fransen & Rijnders onvolledig
werden geciteerd. Wat betreft de beltonen bij inkomende tapgesprekken waarvan
de kenmerken afwijken van de Nederlandse specificatie in de ITU-lijst schreven
Fransen & Rijnders immers meer volledig:
“We can think of three technical explanations for the fact that the ringing
tone does not match the Dutch standard: (…)”
Daarbij was de door Van den Heuvel geciteerde mogelijkheid “3. The MSC in the
Libertel network was configured to generate the deviating ringing tone” nummer 3
in een reeks van drie. Met andere woorden, Fransen & Rijnders opperden een
drietal reële mogelijkheden (volgens Derksen en de raadsvrouw ‘speculeren’
Fransen & Rijnders zelfs), en daarvan vermeldt Van den Heuvel alleen de derde.
Daardoor lijkt het alsof Fransen & Rijnders net als hijzelf oordelen dat de gsmcentrale van Libertel deze afwijkende beltonen genereert.

72

Zie F. Fransen & J. Rijnders, Assessment of telephone tones on audio files of intercepted
communication in the report of Peller, rapport van 26 mei 2010, onderdelen afkomstig van p. 3-4 van
dit rapport.
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Bovendien wijzen de raadsvrouw en Derksen erop dat Fransen & Rijnders deze
mededeling vergezeld lieten gaan van de volgende mededeling (onderstreping
mijnerzijds):
“With respect to explanation 3), we have contacted Libertel (i.e. Vodafone)
and asked if they were capable to find out what ringing tone was applied in
1997. So far we did not get a conclusive answer. However, we expect it to be
unlikely that these ringtones deviated from internationally agreed
standards.”
Voor wat betreft de eindegesprekstonen (“tones at call termination”) wijzen de
raadsvrouw en Derksen erop dat Fransen & Rijnders de door Van den Heuvel
geciteerde mogelijkheid “a) (…)” vooraf lieten gaan door de mededeling:
“We could think of two possible sources for the disconnect tone on the files:
a) (….)”,
terwijl Fransen & Rijnders ook nog een tweede mogelijke verklaring opperden (kort
gezegd: de tapkamer genereert zelf eindegesprekstonen).

Met andere woorden, Van den Heuvel doet het voorkomen alsof het rapport van
Fransen & Rijnders in volle omvang in lijn is met zijn eigen oordelen aangaande de
afwijkende beltoonkenmerken en de eindegesprekstonen, terwijl Fransen &
Rijnders uitsluitend verscheidene mogelijke verklaringen opperden voor de
aanwezigheid van eindegesprekstonen en voor beltonen met afwijkende
beltoonkenmerken, waarvan verklaring nummer 3 (waarbij Van den Heuvel
aanhaakte) door Fransen & Rijnders zelfs “unlikely” werd geacht. Van een en ander
maakte Van den Heuvel echter geen melding.

Een beoordeling van de kritiek van de raadsvrouw en Derksen

De gewraakte mededelingen van Van den Heuvel zijn onderdeel van een bondige,
thematische opsomming van de tussentijdse stand van zaken en zijn zij (dus) geen
onderdeel van een voldragen rapport. Dit neemt niet weg dat Van den Heuvel om
misverstanden te voorkomen met meer nadruk naar voren had mogen brengen dat
de door hem aangehaalde oplossingsrichtingen van Fransen & Rijnders door hen
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werden gepresenteerd als (reële) mogelijkheden, niet als zekerheden, en zelfs in
één geval “unlikely” werd geacht.

Daaraan doet uiteraard niet af dat Van den Heuvel’s conclusies over – kort gezegd
– de afwijkende beltoonkenmerken en de eindegesprekstonen door mij in de
paragrafen 9.3 en 10.1 op de aldaar vermelde gronden zijn bestempeld als ‘zeer
waarschijnlijk juist’, terwijl de inschatting van Fransen & Rijnders, te weten: het is
“unlikely that these ringtones deviated from internationally agreed standards”,
zelfs onjuist is gebleken. Vodafone (Libertel) heeft mij immers wél laten weten
reeds vanaf 1995 of 1997 in haar gsm-netwerk beltonen te genereren waarvan de
cadans afwijkt van de Nederlandse specificatie in de ITU-lijst.

Met onvolledig citeren kan een onjuiste voorstelling van zaken worden gegeven. In
casu bestond daarvoor overigens geen gevaar. Het rapport van Fransen & Rijnders
(effectief vier pagina’s) lag bij gelegenheid van de bijeenkomst van de
begeleidingscommissie op 25 september 2014 letterlijk voor mij op tafel en was
tijdens de bespreking meer volledig aan de orde gekomen. De raadsvrouw was met
de inhoud van dit rapport goed bekend. Ik wil bovendien beklemtonen dat ik
onvolledig citeren van een geheel andere orde acht dan het valselijk verslag doen
van onderzoeksbevindingen. Het eerste is te ondervangen door geciteerde
passages consequent te vergelijken met de reeds aanwezige bronteksten. Het
tweede is frauduleus.

Daaraan hebben de raadsvrouw en Derksen geen boodschap. De laatste schaart
Van den Heuvel op basis van enkel dit citaat onder de ‘leugenachtige
deskundigen’.73 Daarbij is zelfreflectie Derksen vreemd.74

73

Zie T. Derksen, Onschuldig vast, Leusden: ISVW Uitgevers 2016, p. 126.
Onder meer de volgende vier gevallen uit het technisch onderzoek gaven mij aanleiding voor dat
commentaar:
(1). Derksen & Grünwald: “De brochure van de Comverse Audiodisk, die de heer Van den Heuvel citeert,
betreft wel de jaren 1992/3 tot 1999. De eigenschappen van die tapkamer zijn dus wellicht wel de
eigenschappen van de Baybaşin tapkamer. De brochure helpt ons uit het duister. Het zegt expliciet dat
de Audio Disk draaide op ‘IBM Company compatible 386DX with MS-Windows, a Unix-Windows
machine’. Dit lijkt akelig veel op een PC met Windows 3.1.”
Zie Derksen & Grünwald, De stand van zaken II: de A-1 gesprekken, een overzicht in termen van
likelihoods gebaseerd op de metingen onder leiding van mr. Aben, de Aben-metingen, d.d. 30
augustus 2015, p. 6-7.
In werkelijkheid ‘zegt’ de brochure niet dat ‘AudioDisk’ draaide op Windows 3.11. Het citaat betreft
namelijk niet het audiomanagementsysteem van AudioDisk (door mij steeds de Kislev 2-tapkamer
genoemd), maar de werkstations. Het citaat is in de brochure (dan ook) onder het – door Derksen &
74
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Grünwald onvermeld gelaten – kopje ‘Operator Workstation’ opgenomen. Dat de werkstations
Windows-pc’s betroffen stond echter nooit ter discussie.
Zie meer uitgebreid paragraaf 6.9 van deze conclusie, zowel bij ‘de folder van Comverse’ als bij ‘de
brochure van Comverse’.
(2). Derksen & Grünwald (in: De stand van zaken II: de A-1 gesprekken, een overzicht in termen van
likelihoods gebaseerd op de metingen onder leiding van mr. Aben, de Aben-metingen, d.d. 30
augustus 2015, p. 52) verwijzen naar en citeren uit het rapport van Van de Ven d.d. 23 december
2014. Derksen & Grünwald delen vervolgens over dit rapport van Van de Ven mee:
“(…) het is opmerkelijk dat de tamelijk triviale informatie dat het 2110 Hz-signaal op een modem wijst,
zo gedetailleerd en door zoveel deskundigen zo vaak gesteund moet worden, (…). We concluderen dat
alle ter zake geraadpleegde deskundigen, zijnde praktijkmensen, het signaal van 2110 Hz herkennen
als een modem-signaal en het bestaan van een 1900 Hz in een tapkamer ontkennen.”
Echter, “alle” door Van de Ven “geraadpleegde deskundigen, zijnde praktijkmensen” betreffen
volgens zijn rapport d.d. 23 december 2014: (a) twee anonieme medewerkers van het (voormalige)
PTT-museum, (b) één anoniem, voormalig hoofd afdeling Security van Libertel, (c) één medewerker
van Group 2000, (d) één medewerker van Rohde & Schwarz, en (e) dhr. Eygendaal. Van hen heeft
uitsluitend (c), te weten één medewerker van Group 2000, – volgens Van de Ven – meegedeeld dat
‘2110 Hz’ op een modem wijst, en dit zonder vermelding van ook maar enig detail. Dat die ene
mededeling werkelijk zo is gedaan, is ook aan ernstige twijfel onderhevig, maar daar gaat het mij nu
niet om. Het gaat mij thans om de vraag waarop Derksen & Grünwald überhaupt de mededeling
baseren dat “zoveel deskundigen”, “alle ter zake geraadpleegde deskundigen” “zo gedetailleerd” het
‘2110 Hz’-signaal aanmerken als het teken van een modem.
Zie voor meer toelichting paragraaf 9.2 van deze conclusie.
(3). Het rapport van Brightsight uit 2010 behandelt de vraag of in een Verint-tapkamer uit 2010 het
wisproces afdoende wordt uitgevoerd, en of data die als ‘gewist’ zijn aangemerkt niettemin kunnen
worden gereproduceerd. Brightsight stipt in dat rapport de mogelijkheid van het ‘logisch undeleten
van partiële files’ aan. Derksen verwijst hiernaar en schrijft op basis van dit rapport hierover: “Dit soort
manipulatie ‘kan in principe worden uitgevoerd door één malafide systeembeheerder van ULI’.
Wanneer we de morele kwalificatie weglaten, is de les dat het alleen afhangt van de toegangsrechten
of er iets in de binnengekomen informatie veranderd kan worden. Aangezien de systeembeheerder
alle rechten heeft, is er altijd (minimaal) één persoon die op deze manier zou kunnen manipuleren.”
Zie: Derksen, Stand van Zaken III: over deskundigen en waarheidsvinding in de zaak-Baybaşin, deel I,
Audio-streaming als bescherming tegen manipulatie, d.d. 16 oktober 2015, p. 39.
Echter, de conclusie van Brightsight: (a) heeft alleen betrekking op het ‘logisch undeleten van partiële
files’ (dus niet op het wijzigen c.q. manipuleren van ‘partiële files’, en al helemaal niet op ‘hele files’),
(b) gaat “in het algemeen niet” over onderschepte telefoongesprekken, én (c) is volgens Brightsight
praktisch gezien zéér slecht uitvoerbaar. Hiervan maakt Derksen echter geen melding.
Zie meer uitgebreid paragraaf 6.10 van deze conclusie, onder het kopje ‘Het Brightsight-rapport van
14 april 2010’.
(4). Derksen & Grünwald, De stand van zaken: een overzicht in termen van likelihoods gebaseerd op
de definitieve metingen van Van de Ven uit zijn rapport van 5 december 2014, d.d. 29 januari 2015,
p. 9:
“AG Aben is recentelijk benaderd door een persoon (laten we hem X4 noemen) die vroeger bij de MIVD
gewerkt heeft. X4 heeft uit de doeken gedaan, niet alleen dat er vroeger in die dienst
telefoongesprekken gemanipuleerd werden, maar ook hoe die manipulaties in hun werk gingen. Een
van ons heeft dit ook van X4 zelf vernomen. Gemanipuleerde gesprekken of delen van gesprekken
konden volgens hem van buiten in het systeem worden toegevoegd. Woorden en zinnen konden
worden toegevoegd of, zo nodig, weggehaald. Naast de IMSI-catcher noemde hij nog twee andere
manieren van manipuleren: via het klonen van de SIM-kaart en via het verzenden van een reeds
gemanipuleerde tap door een modem. (..). X4 heeft aangeboden dat ex-collega's zijn verhaal zouden
bevestigen. Tegenover één van ons vertelde hij dat hij reeds enkele ex-collega's bereid had gevonden
om onder ede zo'n verklaring af te leggen.”
Hiermee wekken Derksen & Grünwald de stellige indruk dat naast Van de Ven nog iemand anders,
namelijk anonieme informant X4, (mij) informatie heeft verschaft over het bestaan en de werking van
verscheidene scenario’s van manipulatie. Die suggestie is echter onwaar. Derksen en/of Grünwald
weten dat niemand anders dan Van de Ven mij heeft benaderd met soortgelijke informatie.
Zie meer uitgebreid paragraaf 7.4, onder het kopje ‘Informant X4’.
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Conclusie

Geen van de door de raadsvrouw aangedragen nova is gebaseerd op de
rapportages van Van den Heuvel. In dat opzicht is er geen noodzaak aan de
verrichtingen van Van den Heuvel algemene kwalificaties te verbinden, anders dan
ik hierboven reeds heb gedaan.

De raadsvrouw en Derksen hebben bij verscheidene gelegenheden zich in (uiterst)
negatieve zin uitgelaten over het werk en de persoon van Van den Heuvel.75
Die kritiek heb ik in deze paragraaf besproken en van commentaar voorzien. Op één
geval na snijdt de kritiek geen hout. Dat ene voorbeeld (een geval van onvolledig
citeren in een puntsgewijs overzicht) geeft mij geen reden om de rapportages van
Van den Heuvel te negeren.

Met deze evaluatie is de bespreking van het technische deel van het
herzieningsonderzoek afgerond. Hierna volgen onderdelen van deze conclusie die
betrekking hebben op de gespreksinhoud van de tapgesprekken. Daarbij neem ik
tot uitgangspunt dat er geen aanwijzingen van forensisch-technische aard zijn voor

75

In deze voetnoot sta ik kort stil bij twee zwaar bekritiseerde uitlatingen van Van den Heuvel.
(1). De eerste betreft een uitlating van Van den Heuvel tijdens een van de bijeenkomsten van de
begeleidingscommissie, te weten die van 25 september 2014. Een betrekkelijk vinnige discussie
tussen Van den Heuvel en de raadsvrouw ging om de vraag of een bepaalde kwestie nader uitgezocht
moest worden. Van den Heuvel vond dit door de raadsvrouw verlangde onderzoek onnodig en drukte
zich volgens de raadsvrouw in haar brief van 13 november 2014 als volgt uit: “Zo kunnen we nog wel
even doorgaan tot Baybaşin in zijn cel overlijdt.”
Over goede smaak valt te twisten, maar er is m.i. niets mis met de strekking van de uitspraak, namelijk
om verder geen kostbare tijd te besteden aan overbodig onderzoek.
(2). Derksen wijst op een passage op de website van Van den Heuvel. Ik citeer de website van MSNP,
een onderneming van Van den Heuvel:
“Natuurlijk zijn er raakvlakken tussen de advisering en het onderzoek en vaak ontstaan
onderzoeksactiviteiten vanuit adviestrajecten maar het meest opvallende is dat onze medewerkers
een probleem ook echt een interessante uitdaging vinden. Een systematische en wetenschappelijke
benadering van en voor de problemen in de praktijk, maar gelijktijdig ook bewust een commercieel
adviesbureau want als de klant er voor moet betalen moet zij met de resultaten ook wat kunnen. Hoe
wij tot de resultaten komen is dan iets minder van belang. MSNP past dan ook het beste bij niet
standaard problemen of bij een niet standaard situatie.”
Ik heb deze tekst meer volledig geciteerd in paragraaf 3.3 van deze conclusie, bij de introductie van
Van den Heuvel.
Derksen hierover: “Deze leugenachtigheid [Derksen doelt op het onvolledige citaat, D.A.] is wel in lijn
met de reclameboodschap die Van den Heuvel voor zijn adviesbureau MSNP op het internet heeft
geplaatst (….). We zijn al enkele leugenachtige deskundigen tegengekomen, maar geen van de
genoemde deskundigen ging daar publiekelijk prat op.” Zie T. Derksen, Onschuldig vast, Leusden:
ISVW Uitgevers 2016, p. 126. Ik acht dit een zeer malicieuze lezing van de tekst op de website van
MSNP.
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de frauduleuze manipulatie van het geluidsmateriaal van de tot het bewijs
gebezigde tapgesprekken.
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Onderdeel 13. Gespreksinhoudelijke argumenten voor manipulatie
Volledige inhoudsopgave onderdeel 13:

13.1. Inleiding

13.2. De Öge-zaak
Inleiding
Tapgesprek A-1-4: novum 62
Een tapgesprek uit de periode waarin Baybaşin nog in Turkije verbleef
Beoordeling novum 62
Tapgesprek A-1-5: novum 9
Aanwijzingen dat Baybaşin zich in Turkije bevond
Beoordeling novum 9
Tapgesprek A-1-5 en A-1-12: novum 10
Onjuiste data in verband met de begrafenis van Öge
Beoordeling novum 10
Tapgesprek A-1-5: novum 61
Onwaarschijnlijke verspreking van ‘Sabaxê da’
Beoordeling novum 61
Tapgesprek A-1-5: novum 61 en 62
Vreedzame beëindiging in A-1-2 versus een conflict in A-1-5
Beoordeling novum 61 en 62
Conclusie

13.3. De Kentucky-zaak
Inleiding
Tapgesprek A-3-24: novum 80
Inleiding
Punt 1: Baybaşin zoekt de man in Kentucky al drie jaar
Beoordeling novum 80, punt 1
Punt 2: Dahan zou op Sabbat nooit telefoneren
Beoordeling novum 80, punt 2
Tapgesprek A-3-27, A-3-37 en A-3-38: novum 84
Punt 1: Het wel en niet kunnen vinden van de persoon
Beoordeling novum 84, punt 1
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Punt 2: De wisselende strekking van de autodeal
Beoordeling novum 84, punt 2
Tapgesprek A-3-50: novum 85
Aanwezigheid van Kamyar Mahboub in zowel Canada als Kentucky
Beoordeling novum 85
Tapgesprek A-3-51: novum 11
“Yesterday was Saturday”
Beoordeling novum 11
Conclusie

13.4. De gijzeling van Mehmet Ҫelik
Inleiding
Tapgesprek A-4-28: novum 12 en 96
Verkeerde datum met betrekking tot de volkstelling
Beoordeling novum 12 en 96
Tapgesprek A-4-31: vijfde aanvulling
Een geheel andere gebeurtenis
Beoordeling
Conclusie

13.5. De Marsil-zaak
Inleiding
Tapgesprekken A-8-6 en A-8-9: novum 100
Punt 1: Onjuiste aanvangstijd van tapgesprek A-8-6
Beoordeling novum 100, punt 1
Punt 2: Onjuiste aanvangstijd van tapgesprek A-8-9
Beoordeling novum 100, punt 2
Tapgesprek A-8-6: novum 101
Punt 1: Inconsistenties in het gedrag van Baybaşin en Metin
Beoordeling novum 101, punt 1
Punt 2: Een niet in de context passend “hallo”
Beoordeling novum 101, punt 2
Punt 3: Betekenisloze klanken “Ya olim he be”
Beoordeling novum 101, punt 3
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Punt 4: Baybaşin’s uitlating: “Ik kan me niet vergissen. Zoveel
gelijkenissen kunnen er niet zijn.”
Beoordeling novum 101, punt 4
Tapgesprek A-8-7: novum 101
Punt 1: Inconsistentie op basis van beleefdheden
Beoordeling novum 101, punt 1
Punt 2: Overbodige vraag van Baybaşin
Beoordeling novum 101, punt 2
Conclusie

13.6. Slotsom
Uitgangspunten met betrekking tot de aangevoerde nova
‘Intern inhoudelijke’ en ‘inter gesprek’ analyses van Derksen
Onjuiste algemene gevolgtrekkingen
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13.1. Inleiding

Met onderdeel 12 wordt de bespreking van het technische gedeelte van het
herzieningsonderzoek afgesloten. Onderdeel 12 vormt daarmee ook de afronding
van de evaluatie van argumenten van technische aard die volgens de verdediging
pleiten voor de hypothese dat het geluidsmateriaal van tapgesprekken en de
bijbehorende verkeersgegevens zijn gemanipuleerd teneinde in de strafzaak ten
laste van Baybaşin bewijsmateriaal te fabriceren.
Niettemin resteren een niet onaanzienlijk aantal niet-technische argumenten voor
de manipulatie van het geluidsmateriaal van tapgesprekken en voor de frauduleuze
wijziging van de verkeersgegevens van tapgesprekken. Deze argumenten hangen
niet samen met technisch-deskundigenonderzoek; zij zijn gebaseerd op de
(vertolkte) inhoud van tapgesprekken: contradicties binnen een tapgesprek,
inconsistenties tussen tapgesprekken onderling, onjuistheden en ongerijmdheden
waarvan de transcripties van tapgesprekken zouden getuigen. Dergelijke door de
raadsvrouw

aangeroerde

kwesties,

in

alle

gevallen

gebaseerd

op

gespreksinhoudelijke analyses van Derksen, ondergraven volgens haar de
veronderstellingen van het gerechtshof omtrent (1) de betrouwbaarheid van de
datering in de verkeersgegevens van een tapgesprek, en/of (2) de authenticiteit en
integriteit van (de inhoud van) de tot het bewijs gebezigde tapgesprekken.
De gepresenteerde aanwijzingen kunnen zowel zelfstandige (op zichzelf staande)
aanwijzingen voor manipulatie betreffen, als aanwijzingen die zijn aangevoerd ter
ondersteuning van argumenten van technische aard die (volgens de raadsvrouw)
voortkomen uit het deskundigenonderzoek. In verband met dit laatste wijs ik er
echter nogmaals op dat de voorgaande onderdelen van deze conclusie uitwijzen
dat geen enkele van de door de verdediging aangevoerde argumenten van
technische aard houdbaar is gebleken.

De hieronder behandelde kwesties zijn in het bestreden arrest d.d. 30 juli 2002 niet
uitdrukkelijk aan de orde gekomen, al merk ik wel op dat in enkele (hieronder
besproken) gevallen het gerechtshof specifieke woordfrasen heeft weggestreept
uit de bewijsmiddelen die zijn opgenomen in de aanvulling op het bestreden arrest.
Zodoende geeft de bewijsvoering in deze gevallen geen blijk (meer) van die
tegenstrijdigheden. Bovendien ontstaat hierdoor in elk geval het beeld dat het
gerechtshof bepaalde vraagpunten wel degelijk concreet onder ogen heeft gezien.
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In dit onderdeel zal ik enkele keren verwijzen naar het werk van tolken. Dat zijn:
-

de tolken die in 1997/1998 door de politie zijn ingeschakeld voor het
beluisteren en uitwerken van de telefoontaps (de ‘taptolken’),

-

een door de rechter-commissaris mr. Sterk in 1999 in de strafzaak
aangestelde tolk (de ‘RC-tolk’),

-

de door mij in dit herzieningsonderzoek ingeschakelde tolk (de
‘herzieningstolk’), en

-

de tolken/deskundigen prof. Van Bruinessen, Rizgar, Ҫerçi en Turan, van wie
de raadsvrouw in verschillende fasen van deze zaak de hulp heeft
ingeroepen.

Zij komen in een volgend onderdeel, onderdeel 15, over ‘vertalingsgesjoemel’,
meer uitgebreid aan het woord.
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13.2. De Öge zaak

Inleiding

Op 9 november 1997 werd Sadik Suleyman Öge (hierna: Öge) in een theetuin in
Istanbul doodgeschoten. Het hof heeft Baybaşin ter zake hiervan veroordeeld voor
het medeplegen van moord. Onder 1 is bewezenverklaard dat Baybaşin dit delict
heeft gepleegd tezamen met Yavuz en Nuri Korkut (hierna: Korkut), alsmede de
(onbekende) uitvoerders van de moord. Een nadere bewijsoverweging wijst uit dat
Baybaşin deze liquidatie, naar het oordeel van het hof, in Nederland heeft beraamd,
daartoe instructies heeft gegeven aan Yavuz en Korkut, en aldus indirect de
personen heeft aangestuurd die Öge op 9 november 1997 hebben doodgeschoten.

In de Öge-zaak is ten aanzien van tapgesprek A-1-4 onder novum 62 één inhoudelijk
argument voor manipulatie aangedragen en zijn voorts in nova 9, 10, 61 en 62 met
betrekking tot de gesprekken A-1-5 en A-1-12 vijf op zichzelf staande inhoudelijke
argumenten voor manipulatie aangevoerd.1 In twee van de nova, te weten novum
9 en 10, heeft de verdediging betoogd dat de aangevoerde gronden, naast een
concrete inhoudelijke aanwijzing voor manipulatie van deze tapgesprekken, ook
leiden tot de bijkomende slotsom “dat het gesprek A-1-1 niet is gevoerd op de dag
die in het dossier staat aangegeven”.2 Zodoende vormen deze nova tevens een
indirecte aanwijzing voor technisch ‘gesjoemel’ inzake tapgesprek A-1-1. De
veronderstelling van Baybaşin’s daderkennis van de moord op Öge, waarvan
tapgesprek A-1-1 zou getuigen, is daarmee onjuist gebleken, aldus de raadsvrouw.
Op dit standpunt kom ik uiteraard terug.

1

Zie novum 9 en novum 10, naar voren gebracht in de eerste aanvulling op het herzieningsverzoek
van 26 februari 2015 vanaf p. 28, alsook novum 61 en novum 62, aangedragen in de tweede aanvulling
op het herzieningsverzoek van 1 februari 2016 vanaf p. 165.
2 Zie de eerste aanvulling op het herzieningsverzoek van 26 februari 2015, p. 29.
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Tapgesprek A-1-4: novum 62

Een tapgesprek uit de periode waarin Baybaşin nog in Turkije verbleef

Ten eerste is onder novum 62 ten aanzien van tapgesprek A-1-4 aangevoerd dat dit
telefoongesprek, anders dan de verkeersgegevens vermelden, in werkelijkheid niet
heeft plaatsgevonden op 9 november 1997 om 22.53 uur, maar in of vóór 1992,
namelijk in de periode waarin Baybaşin Turkije nog niet was ontvlucht.3 Ter
onderbouwing van haar argument wijst de raadsvrouw op Derksen’s interninhoudelijke analyse van het tapgesprek. Ik citeer de raadsvrouw:
“Hij [Derksen, D.A.] schrijft dat het gesprek, althans een deel ervan, gezien de
inhoud van het besprokene uit de tijd moet komen dat Baybaşin nog in Turkije
ondergedoken was. Saritas vertelt aan Baybaşin dat Murat, de man van de
krant, door zijn jongens in een visrestaurant is gezien. Die jongens zitten in
Istanbul. Die Murat ‘komt wel een keer naar jou toe’ zegt Saritas, waarna
blijkt dat Baybaşin ‘met z’n allen ergens gezeten heeft’. Derksen concludeert
uit dit gespreksflard dat Baybaşin op dat moment hoogstwaarschijnlijk in
Istanbul is, waarmee het tijdstip van dit gesprek voor Baybaşins vertrek uit
Turkije in 1992 ligt.”4
Derksen constateert volgens de raadsvrouw aan de hand van de tot het bewijs
gebezigde

weergave

van

tapgesprek

A-1-4

dat

Baybaşin

onlangs

hoogstwaarschijnlijk in Istanbul een groep personen (waaronder Murat) heeft
ontmoet. Dit leidt volgens de raadsvrouw tot het oordeel “dat het gesprek waaraan
het hof zijn overweging ontleent dat verzoeker [Baybaşin, D.A.] de avond na de
moord zou hebben bedoeld te zeggen dat Öge naar een begraafplaats is gestuurd5
(…), op grond van deze conclusie geen authentiek gesprek kan zijn gevoerd na Öge’s
dood”.6

3

Zie de tweede aanvulling op het herzieningsverzoek van 1 februari 2016, novum 62, p. 177.

4 Zie nogmaals de tweede aanvulling op het herzieningsverzoek van 1 februari 2016, novum 62, p.

177,
waarin een beroep is gedaan op Derksen, A-1-4, een analyse: 15 argumenten voor manipulatie, d.d.
19 oktober 2015, p. 5.
5 Eerder in dit tapgesprek deelt Baybaşin zijn gesprekspartner Saritas mede “dat de Sakalli volgens mij
vanavond naar Karaci Ahmet is gestuurd”. De taptolken voegden daaraan toe dat Karaci Ahmet een
begraafplaats in Turkije betreft.
6 Zie de tweede aanvulling op het herzieningsverzoek van 1 februari 2016, p. 177, novum 62.
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Beoordeling novum 62

Ter ondersteuning van de stelling dat tapgesprek A-1-4 in de verkeersgegevens
frauduleus is voorzien van een meer recente datum, heeft de verdediging ook
gewezen op diverse technische aanwijzingen voor manipulatie.7 Die (vermeende)
aanwijzingen zijn in de onderdelen 9 tot en met 12 reeds besproken en niet valide
bevonden.

Wat betreft de inhoudelijke beoordeling van dit novum kan ik betrekkelijk kort zijn.
Derksen’s vaststelling van Baybaşin’s aanwezigheid in Istanbul berust op een
verkeerde lezing van de tot het bewijs gebezigde vertolking van tapgesprek A-1-4.
Uit de vertolking van de taptolken volgt immers onmiskenbaar dat Baybaşin zijn
gesprekspartner Saritas in dit tapgesprek op enig moment mededelingen doet over
een financieel conflict met onder andere de “eerloze sakalli”8 dat zich in het
verleden zou hebben afgespeeld. Daarbij zou het tot bemiddeling tussen beide
partijen zijn gekomen en zou ene Murat, ‘de man van de krant’, daarbij destijds een
rol hebben gespeeld. Zodra Baybaşin in het gesprek de naam Murat laat vallen,
brengt zijn gesprekspartner Saritas de omstandigheid te berde dat zijn jongens deze
Murat onlangs in een visrestaurant hebben gezien.
Afgezien van de omstandigheid dat in dit tapgesprek met geen enkel woord over
de locatie van het visrestaurant is gerept en derhalve niet zonder meer mag worden
aangenomen dat het om een restaurant in Istanbul gaat, kan hieruit, anders dan de
verdediging doet voorkomen, allerminst worden opgemaakt dat Baybaşin onlangs
in Istanbul (samen met Murat) “ergens heeft gezeten”. Na Saritas’ intermezzo met
betrekking tot de onlangs gesignaleerde Murat, grijpt Baybaşin immers weer terug
op zijn eerder ingezette verhaallijn en spreekt hij verder over zijn financieel conflict
met ‘de man met de baard’. Ten behoeve van deze verhaallijn en de
bemiddelingspoging, beschrijft Baybaşin zijn gesprekspartner Saritas vervolgens
dat “zij toen kwamen en wij toen met zijn allen ergens zijn gaan zitten”. Uit deze
zinsnede kan enkel worden opgemaakt dat Baybaşin in het verleden met onder
7

Zie de tweede aanvulling op het herzieningsverzoek van 1 februari 2016, novum 62, p. 174 waarin
ten aanzien van tapgesprek A-1-4 verwezen is naar novum 40 (de afwijkende beltoon), novum 41 (de
ontbrekende JTS-header), novum 42 (de ontbrekende eindegesprekstoon), novum 43 (het
desondanks aanslaan van de PTT-tijdmelding) en novum 44 (het geluid van de elektromagnetische
hefboomschakelaar).
8 In de tot het bewijs gebezigde weergave van tapgesprek A-1-4 is door de taptolken ten aanzien van
“sakalli” aangegeven dat het om “een man met baard” zou gaan.
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andere Murat, ten behoeve van de bemiddeling inzake een financieel conflict met
de “sakalli” op een locatie is bijeengekomen. De weergave van het tapgesprek
geeft, anders dan de verdediging betoogt, geen aanleiding om ervan uit te gaan dat
Baybaşin recent (met Murat) ergens in Istanbul is samengekomen. Een aanwijzing
dat tapgesprek A-1-4 dateert van voor 1992, heb ik in het gepresenteerde gegeven
dan ook niet weten te ontwaren.

Tapgesprek A-1-5: novum 9

Aanwijzingen dat Baybaşin zich in Turkije bevond

Onder novum 9 betoogt de verdediging in navolging van Derksen dat de inhoud van
tapgesprek A-1-5 erop wijst dat het om een telefoongesprek gaat uit de periode
waarin Baybaşin nog in Turkije verbleef, dat wil zeggen: het eerste deel van het jaar
1992 dan wel voorafgaande jaren. Tapgesprek A-1-5 is volgens de verdediging het
directe ‘vervolggesprek’ van A-1-1, zodat de raadsvrouw op basis van de inhoud van
tapgesprek A-1-5 aanneemt dat ook tapgesprek A-1-1 is gemanipuleerd.

In tapgesprek A-1-5, een telefoongesprek tussen Baybaşin en Yavuz, volgens de
verkeersgegevens een dag na de moord op Öge, worden – naar het gerechtshof
heeft aangenomen – bijzonderheden besproken over deze liquidatie.9 Zo is in dat
telefoongesprek onder meer aan de orde gekomen dat ‘het contract op de
werkplaats was’ en dat daarbij één keer op hem geschoten werd.

Als inhoudelijke aanwijzing voor de manipulatie van dit tapgesprek is in de aanvraag
gewezen op de volgende uitspraak van Baybaşin:
“Jij kunt hem naar mij toe sturen, indien hij onverstandig handelt.”10

9

Zie bewijsoverweging 10.6.1 van het bestreden arrest van 30 juli 2002.
Deze passage komt, anders dan de raadsvrouw doet voorkomen, niet letterlijk zo voor in de tot het
bewijs gebezigde weergave van het tapgesprek A-1-5. Daar luidt de bedoelde passage als volgt: “Ja,
stel dat hij niet verstandig bezig is, dan moet je hem naar mij sturen, aldus Huseyin.”
Zonder specifieke verwijzing vermoed ik dat de verdediging hier gebruikt maakt van Derksen’s analyse
in T. Derksen, Verknipt bewijs. De zaak Baybaşin, Leusden: ISVW Uitgevers 2014, p. 90, waarin deze
vertolking afkomstig van de RC-tolk ook is weergegeven. In zijn analyse van tapgesprek A-1-5 van 19
oktober 2015, als bijlage 102 gehecht aan de tweede aanvulling op het herzieningsverzoek van 1
februari 2016, herhaalt Derksen deze vertolking op p. 8 en p. 29.
10

1211
Onderdeel 13. Gespreksinhoudelijke argumenten voor manipulatie

Conclusie inzake 11-02065 H

Zodoende haalt de verdediging een frase aan die niet afkomstig is van de taptolken,
maar van de RC-tolk.11 De aangehaalde zinsnede ziet op de passage die door de
taptolken als volgt is weergegeven en door het hof tot het bewijs is gebezigd
(onderstreping mijnerzijds):
“En over dat andere moet beslist niets gezegd worden. Hij moet dus erg
verstandig zijn en niets zeggen, aldus Huseyin. Ja, dat heb ik al bij de
aanwezigheid van Galo (oom) tegen hem gezegd, zegt Yavuz. Ik zei: Als je te
veel gaat praten of de grote jongen gaat uithangen, dan zal dat niet goed zijn
voor jou, aldus Yavuz. (…) Ik heb ook tegen hem gezegd, dat hij niet naar zijn
plaats moest gaan, aldus Yavuz. Ja, stel dat hij niet verstandig bezig is, dan
moet je hem naar mij sturen, aldus Huseyin. Dat is goed oom, zegt Yavuz.”
Aangezien mij zonder nadere onderbouwing, die ontbreekt, niet direct duidelijk is
op welk punt de schoen nu precies wringt, citeer ik in dit kader uit Derksen’s analyse
van tapgesprek A-1-5 de volgende passage:
“Baybaşin geeft dus aan dat iemand met wie Yavuz contact heeft, naar hem
toegestuurd kan worden, als die persoon onverstandige dingen doet. Yavuz
vindt dat een goed idee. Wanneer Baybaşin tijdens dit gesprek in Nederland
had gewoond, zou dit geen oplossing zijn geweest voor iemand die teveel
kletst in Istanbul. Het is daarom hoogst waarschijnlijk dat Baybaşin tijdens dit
gesprek in Istanbul of omgeving woonde. Waarschijnlijk zat hij ondergedoken
en kon niet direct mee doen met de actie. De meest waarschijnlijke tijd van
het gesprek A-1-5, althans dit deel van het gesprek, is dan ongeveer 1991.”12
Ik begrijp het novum aldus dat de raadsvrouw zich, in navolging van Derksen, op
het standpunt stelt dat Baybaşin zich vanwege zijn uitlating ten tijde van tapgesprek
A-1-5 in Turkije moet hebben bevonden. Het tapgesprek kan derhalve niet in 1997
hebben plaatsgehad.

11

In overleg met rechter-commissaris mr. Sterk, de verdediging alsook het Openbaar Ministerie zijn
de tapgesprekken A-1-1 tot en met A-1-10 nog eens door een tolk vertaald. Zie voor deze vertalingen
het proces-verbaal van verhoor van Van Bruinessen van 5 januari 2000, p. 7, waaraan als bijlage ook
de vertalingen van deze tien tapgesprekken door de RC-tolk zijn gevoegd.
12 Zie Derksen, A-1-4, een analyse: 15 argumenten voor manipulatie, d.d. 19 oktober 2015, p. 29.
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Beoordeling novum 9

Ten eerste merk ik op dat tapgesprek A-1-5, dat volgens de verkeersgegevens
plaatsvond op 10 november 1997, eindigend om 11.51 uur, anders dan de
raadsvrouw betoogt, geenszins “het vervolggesprek” betreft van tapgesprek A-1-1
(9 november 1997, eindigend om 17.16 uur) tussen Yavuz en Baybaşin. Ik vermoed
dat dit abuis van de raadsvrouw het gevolg is van het gelijktijdig lopen van
verschillende tap-lijnen. Zo is tapgesprek A-1-5, dat is binnengekomen op tap-lijn
X-3,13 weliswaar op die tap-lijn het eerstvolgende telefoongesprek tussen Baybaşin
en Yavuz nadat zij elkaar in tapgesprek A-1-1 hebben gesproken, maar daarmee
wordt tapgesprek A-1-2 tussen Baybaşin en Yavuz van 9 november 1997, eindigend
om 21.52 uur, onderschept over tap-lijn X-2, over het hoofd gezien.14, 15 De
redenering van de raadsvrouw loopt spaak.

Dan het argument (van Derksen) dat zich baseert op een uitlating van Baybaşin die
niets meer inhoudt dan dat de jongen naar hem, Baybaşin, kan worden gestuurd
als hij onverstandige dingen gaat doen (namelijk te veel praten). Derksen poneert
dus – zonder nadere toelichting – dat wanneer Baybaşin tijdens dit telefoongesprek
in Nederland zou hebben gewoond, het naar hem, Baybaşin, toesturen van iemand
die in Istanbul te veel kletst geen oplossing zou zijn geweest.16
De vraag rijst waarom dat zo zou zijn. Het lijkt mij namelijk een uitstekende
oplossing om die jongen (tijdelijk) van de Turkse ‘radar’ te laten verdwijnen door
hem naar Nederland te sturen. Evenmin kan ik uitsluiten dat Baybaşin met ‘naar
hem toesturen’ heeft bedoeld te zeggen dat die jongen met hem, Baybaşin, in
(telefonisch) contact moet treden teneinde een hartig woordje met hem te kunnen
wisselen. De gevolgtrekking van Derksen is dus geenszins dwingend.

13 Tap-lijn X-3 liep van 17 oktober 1997 tot en met 19 januari 1998 op het bij Baybaşin in gebruik zijnde

mobiele telefoonnummer 06-55382210, terwijl tap-lijn X-2 liep van 30 september 1997 tot en met 3
februari 1998 op een ander door Baybaşin gebruikt mobiel telefoonnummer: 06-51357183. Zie voor
een overzicht van de tap-lijnen paragraaf 1.1 van deze conclusie.
14 Ten overvloede merk ik op dat (volgens de verkeersgegevens) over tap-lijn X-3 tussen de tijdstippen
van de tapgesprekken A-1-1 en A-1-5 nog vijf andere tapgesprekken van Baybaşin met derden hebben
plaatsgevonden. De tapgesprekken A-1-1 en A-1-5 zijn ook om die reden geen opvolgende
telefoongesprekken.
15 In de toelichting op novum 61 beschrijft de verdediging dat overigens zelf ook: “Derksen wijst op
gesprek A-1-2 waarin volgens het dossier Baybaşin later op de avond om 21.52 uur opnieuw met Yavuz
spreekt (….).”
16 Zie Derksen, A-1-4, een analyse: 15 argumenten voor manipulatie, d.d. 19 oktober 2015, p. 29.
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Terzijde nog het volgende. ’s Hofs aanname dat Baybaşin zich, in weerwil van
hetgeen door de raadsvrouw is aangevoerd, ten tijde van het tapgesprek wel
degelijk in Nederland bevond, vindt mijns inziens steun in de openingspassage van
tapgesprek A-1-5. Daarin vraagt Baybaşin aan Yavuz of het nieuws al bekend is
gemaakt, en zo ja in welke krant:
“KG: Yavuz belt in en spreekt met Huseyin Baybaşin. Ik heb jou vanmorgen
gebeld, maar jouw telefoon stond uit, zegt Huseyin. Ik heb het uitgezet,
zegt Yavuz. Dat is goed dan, zegt Huseyin.
H:
Is het al bekend gemaakt of niet..?
Y:
Ja, het staat al in de krant..
H:
Welke dinges…welk dagblad…?
Y:
He…SABAH (= naam van Turkse krant)….!
H:
He?
Y:
In SABAH…!
H:
Aha…wordt nog iets gezegd, of niet?”17
Als Baybaşin ten tijde van het telefoongesprek daadwerkelijk in Turkije zou hebben
verbleven, ligt het m.i. niet bijster voor de hand dat hij aan Yavuz moet vragen wat
er over het voorval nu precies in de Turkse kranten stond.

Gesprek A-1-5 en A-1-12: novum 10

Onjuiste data in verband met de begrafenis van Öge.

Als novum 10 wordt aangevoerd dat in tapgesprek A-1-5, van 10 november 1997,18
alsmede in tapgesprek A-1-12, van 11 november 1997, is verwezen naar de
begrafenis van Öge die dag, terwijl Öge volgens Derksen pas zou zijn begraven op
12 november 1997.19 Zonder nadere toelichting begrijp ik het novum aldus dat
hieruit moet worden afgeleid dat de verkeersgegevens van deze tapgesprekken zijn
gemanipuleerd. In verband hiermee is bovendien ook gesteld dat “er niet vanuit

17

Vertolking van taptolken, overgenomen in het bestreden arrest.
In de aanvraag is in plaats van 1997 steeds 1996 vermeld. Nu het om een kennelijke verschrijving
gaat, heb ik ten faveure van de raadsvrouw hier steeds “1997”opgenomen.
19 Zie de eerste aanvulling op het herzieningsverzoek van 26 februari 2015, novum 10, p. 5.
18
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kan worden gegaan dat het gesprek A-1-1 inderdaad op 9 november 1997 heeft
plaatsgevonden.”20

Beoordeling novum 10

Het als novum gepresenteerde gegeven is gebaseerd op de volgende passages in
tapgesprek A-1-5, dat volgens de verkeersgegevens plaatsvond op 10 november
1997, (eindigend) om 11.51 uur (doorhalingen afkomstig van het hof):
“KG: Yavuz belt in en spreekt met Huseyin Baybaşin.
(…)
Er is daar verder niets gebeurd he? Op een rustige manier zeker, of niet,
vraagt Huseyin. Het is tot nu toe niets, zegt Yavuz. Ik heb die andere vrienden
van hem gesproken en tegen hen gezegd, dat die met ons moest komen
praten, aldus Yavuz. Ik heb ze vandaag weer gebeld, maar zij waren vandaag
naar de begrafenis toe, aldus Yavuz.” 21
Het novum is bovendien gebaseerd op de volgende passages in tapgesprek A-1-12,
dat volgens de verkeersgegevens plaatsvond op 11 november 1997, (eindigend) om
16.46 uur (doorhalingen afkomstig van het hof):
“(…)
Vervolgens komt YAVUZ aan de lijn (…).
Y:
Zij weten dat wij het gedaan hebben.. hij zei; Degene die dit hier
gedaan heeft, dat ben jij...dus zij geven mij de schuld ervan .... ik zei;
Zoiets is er niet. Wij hadden het wel dinges willen doen, maar wij
hebben al twee maanden geen contact meer met hem...
H:
ja..
Y:
Ik zei; Wij weten het niet...! Ik zei; Hij was al geen goed mens, maar wij
hebben het niet dinges gedaan..hij zei; Je moet je voorlopig niet laten
zien...een week of tien dagen….zij hebben vandaag dinges gedaan. Zij
hebben hem vandaag begraven.!
H:
Ja..”22

20

Zie de eerste aanvulling op het herzieningsverzoek van 26 februari 2015, novum 10, p. 5 en 29.
overgenomen in het bestreden arrest. Doorhalingen volgens de weergave
van de bewijsmiddelen in de aanvulling op het bestreden arrest.
22 Vertolking van taptolken, overgenomen in het bestreden arrest. Doorhalingen volgens de weergave
van de bewijsmiddelen in de aanvulling op het bestreden arrest.
21 Vertolking van taptolken,
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Zodoende blijkt het novum zijn grondslag te vinden in twee passages die door het
hof zijn weggestreept en die derhalve weloverwogen niet tot het bewijs zijn
gebezigd.

Dan inhoudelijk. Aan de telefonische mededelingen van Yavuz enerzijds en de
stelling van Derksen anderzijds kleven m.i. nogal wat onzekerheden.
Beide opmerkingen van Yavuz over de dag van de begrafenis van Öge betreffen
telkens immers slechts mededelingen die Yavuz van anderen heeft vernomen; hij
was er zelf niet bij. In tapgesprek A-1-5 betreft het de mededeling van degene die
hij eerder heeft gebeld, te weten “dat zij naar de begrafenis waren”. In tapgesprek
A-1-12 refereert Yavuz aan de opmerking uit een eerder telefoongesprek “dat zij
hem vandaag begraven hebben”.

Derksen, naar wiens bevindingen de raadsvrouw in een voetnoot heeft verwezen,
stelt in ‘Verknipt bewijs’23 zonder enige onderbouwing of vindplaats dat “Istanbul
News Service” heeft vermeld dat Öge op “donderdag 12 november 1997” is
begraven.24 In hoeverre moeten we kunnen vertrouwen op deze ongestaafde
mededeling van Derksen als hij zelf niet heeft geverifieerd of 12 november 1997
überhaupt een donderdag was?

Normaliter vindt een Islamitische begrafenis binnen vierentwintig uur na het
moment van overlijden plaats. Onzeker is of dat anders ligt in het geval van Öge.
Hij werd vermoord op 9 november 1997, en dat is een zondag. Zijn lichaam moest
mogelijk nog aan justitieel onderzoek worden onderworpen. Öge’s dierbaren of
kompanen kunnen hem niettemin voorafgaand aan de (eventueel uitgestelde)
begrafenis ritueel hebben gewassen of een dodengebed voor Öge’s lichaam in de
moskee hebben laten plaatsvinden. In dat laatste geval zou zijn lichaam van
bijvoorbeeld een rouwcentrum of een familieadres, alwaar de lijkbewassing
eventueel kan hebben plaatsgevonden, vervolgens naar de moskee moeten zijn
vervoerd. In die gevallen hebben zich tot het moment van de begrafenis een aantal

23

T. Derksen, Verknipt bewijs. De zaak Baybaşin, Leusden: ISVW Uitgevers 2014, p. 92: “Öge werd
volgens de Istanbul News Service op donderdag 12 november 1997 begraven.”
24 Uit de onder 1.4 van de aanvulling bewijsmiddelen op het verkorte arrest van 30 juli 2002
opgenomen krantenartikelen uit de ‘(Daily) Sabah’ en de ‘Hurriyet’ kan een en ander niet worden
afgeleid.
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traditionele gebruiken afgespeeld, die mogelijk door de gesprekspartner(s) van
Yavuz of door Yavuz zelf zijn verward met de teraardebestelling.
Dat een en ander niet ondenkbaar is, volgt ook uit de door Derksen in zijn analyse
van tapgesprek A-1-5 aangehaalde vertaling van de RC-tolk. Ik citeer Derksen
(onderstreping telkens mijnerzijds):
“Volgens de RC-tolk loopt het gesprek als volgt:
Yavuz: Ik heb vandaag hen opgezocht (gebeld). Zij waren naar de begrafenis
(rouwstoet).
(…)
Het tijdsprobleem is nu dat A-1-5 volgens het dossier een gesprek van 10
november 1997 is, en Öge pas op 13 november 1997 is begraven.”25
Afgezien van de omstandigheid dat Öge volgens Derksen nu nog later is begraven,
namelijk op 13 november 1997 en derhalve pas binnen vier etmalen, valt op dat de
RC-tolk in deze vertolking evenzeer de mogelijkheid openhoudt dat op 10
november 1997 over een rouwstoet werd gesproken. Een en ander strookt met de
aan een begrafenis voorafgaande (rouw)rituelen.

Ik kan alle onzekerheden niet wegnemen, maar Derksen net zo min.
Dientengevolge heb ik in het aangevoerde geen novum kunnen ontwaren. Ook de
indirecte redenering van de raadsvrouw dat tapgesprek A-1-1 niet kan zijn gevoerd
op de datum waarvan de verkeersgegevens melding maken, gaat daarmee
onderuit.

Gesprek A-1-5: novum 61

Onwaarschijnlijke verspreking van ‘Sabaxê da’

Onder novum 61 is als verdachte omstandigheid aangevoerd dat Yavuz, de
gesprekspartner van Baybaşin, in de openingspassage van tapgesprek A-1-5, het
niet-bestaande woord ‘Sabaxê’ heeft uitgesproken.

25

Zie Derksen, Analyse van de overwegingen van het hof in de Öge-zaak, d.d. 19 oktober 2015,
argument 3, p. 31. Ook hier ontbreekt overigens een onderbouwing en de verwijzing naar een
vindplaats voor de mededeling van Derksen dat 13 november 1997 de dag van de begrafenis van Öge
was.

1217
Onderdeel 13. Gespreksinhoudelijke argumenten voor manipulatie

Conclusie inzake 11-02065 H

In de aanvraag is daarover het volgende uiteengezet. Ik citeer de raadsvrouw:
“Hier is dus een niet Koerdisch woord ‘Sabaxê’ dat de Koerd Yavuz in de mond
wordt geschoven. Yavuz kan zich hebben versproken, maar Derksen acht het
evenmin onwaarschijnlijk dat een manipulant die niet zo goed in het
Koerdisch was deze fout heeft gemaakt. De fout Sabaxê da in plaats van
Sabaha’ dat lijkt Derksen een onwaarschijnlijke verspreking.”26
Wat is er aan de hand? In de openingspassage van tapgesprek A-1-5 bespreken
Yavuz en Baybaşin hetgeen in de krant staat geschreven over het voorval uit
tapgesprek A-1-1:
“KG: Yavuz belt in en spreekt met Huseyin Baybaşin.(…) .
H:
Is het al bekend gemaakt of niet..?
Y:
Ja, het staat al in de krant..
H:
Welke dinges..welk dagblad…?
Y:
He..SABAH (= naam van Turkse krant)….!
H:
He?
Y:
In SABAH…!
H:
Aha….wordt nog iets gezegd, of niet?”27
De raadsvrouw verwijst vervolgens naar Derksen’s analyse van tapgesprek A-1-5.
Derksen verwijst op zijn beurt naar het transcript dat de tolk Rizgar van de betwiste
passage heeft opgesteld.28 Rizgar komt daarin tot het volgende oordeel:
“The word is pronounced as like sabax (sabakh). Unless we know as a fact
that this person pronounces ‘h’ as ‘x’ in general we cannot be sure he has
meant the word ‘sabah’ meaning ‘morning’ (in the morning).”29
Beoordeling novum 61

De raadsvrouw heeft niet alleen op het door Yavuz gebruikte ‘niet-bestaande’
woord ‘Sabaxê’ en deze (volgens Derksen) “onwaarschijnlijke verspreking”
gewezen, maar eveneens op een technische aanwijzing voor manipulatie: de

26

Zie de tweede aanvulling op het herzieningsverzoek van 2 februari 2016, p. 168.
Vertolking van taptolken, overgenomen in het bestreden arrest.
28 Zie Derksen, A-1-5, 15 argumenten voor manipulatie, d.d. 19 oktober 2015, argument 4, p. 4.
29 Zie bijlage 105, gehecht aan de tweede aanvulling op het herzieningsverzoek, inhoudende Rizgar’s
e-mail van 6 oktober 2015 met een transcriptie, vertaling en analyse van de eerste minuut van
tapgesprek A-1-5.
27
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aanwezigheid van het geluid van een hefboomschakelaar kort na de uitspraak van
dat niet-bestaande woord.
Het onderwerp van de hefboomschakelaar is reeds besproken in paragraaf 10.4 van
deze conclusie.30 Dat het hier werkelijk het geluid van een hefboomschakelaar
betreft is hoogst onwaarschijnlijk. Het geluid komt mij voor als het geluid van
vingers die over de microfoon van het telefoontoestel glijden. Deze kwestie acht ik
afgedaan.

Daarmee resteert ter bespreking alleen nog de gewraakte klank ‘Sabaxê’.
Ik heb de passage waarin het betwiste woord twee keer kort na elkaar door Yavuz
in de mond wordt genomen, meermalen en op verschillende snelheden beluisterd.
Ik hoor uitgesproken: “sabahe” of “sabage”, dat wil zeggen: met een zachte ‘g’. Net
als de taptolken, de RC-tolk en de herzieningstolk, bespeur ik geen ‘k’ of ‘x’-klank
aan het einde van het betwiste woord.31 Het aangevoerde mist vrij evident feitelijke
grondslag.32

Tapgesprek A-1-5: novum 61 en 62

Vreedzame beëindiging in A-1-2 versus een conflict in A-1-5

Onder novum 61 en 62 heeft de raadsvrouw een beroep gedaan op een “inter
gesprek inconsistentie” tussen de tapgesprekken A-1-2 en A-1-5 die tot het oordeel
moet leiden dat tapgesprek A-1-5 is gemanipuleerd.

In tapgesprek A-1-1, volgens de verkeersgegevens van 9 november 1997, eindigend
om 17.16 uur, deelt Yavuz zijn gesprekspartner Baybaşin mede dat de “opdracht”
om 17 uur is geklaard. Hierop reageert Baybaşin verheugd, aldus het hof.33

30

Zie paragraaf 10.4, in de subparagraaf ‘Een puls-trein in tapgesprek A-1-5’.
Zie voor de bevindingen van de herzieningstolk het ‘Verslag tolkwerkzaamheden’ van 18 juli 2016,
p. 27, vraag 2.
32 En zelfs als ik ten faveure van de raadsvrouw zou uitgaan van de uitspraak ‘Sabaxe’, is onduidelijk
waarom deze uitspraak niet verklaard zou kunnen worden door een simpele verspreking.
33 Zie het bestreden arrest van 30 juli 2002, overweging 10.6.1.
31
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Tapgesprek A-1-2, volgens de verkeersgegevens van 9 november 1997, eindigend
om 21.52 uur, betreft wederom een telefoongesprek tussen Baybaşin en Yavuz.
Yavuz vertelt nu meer over het voorval van 17 uur.
Omtrent tapgesprek A-1-5, een telefoongesprek tussen Baybaşin en Yavuz dat
volgens de verkeersgegevens op 10 november 1997, eindigend om 11.51 uur,
plaatsvond, heeft het hof overwogen dat daarin bijzonderheden over de liquidatie
van Öge zijn besproken.34

In de nova 61 en 62 wordt aangevoerd dat tapgesprek A-1-2 inhoudt dat ‘de
gebeurtenis’ op 9 november 1997 om 17 uur vreedzaam is afgelopen, terwijl
omtrent hetzelfde voorval een dag later op 10 november 1997 in tapgesprek A-1-5
zou zijn gesproken over “een onderlinge ruzie of over geld”.35
De aangehaalde vreedzame strekking van tapgesprek A-1-2 kan volgens de
raadsvrouw worden afgeleid uit de nadere vertaling van tapgesprek A-1-2 door de
RC-tolk, die — kort samengevat — onder meer inhoudt dat de ontmoeting om vijf
uur tussen de eigen mensen en een andere groep personen beter zou zijn verlopen
dan verwacht en dat zij elkaar vervolgens de hand hebben geschud.36
Dat het besprokene in tapgesprek A-1-5, te weten het voorval van 9 november 1997
om 17 uur, daarentegen een conflict betreft, leidt de raadsvrouw af uit het door de
tolk Rizgar op verzoek van de verdediging opgemaakte Engelse transcript. Yavuz
antwoordde volgens dit transcript op Baybaşin’s vraag of er al iets bekend
geworden is:
“(No, errrr, still nothing is evident): they say that maybe they have done it
between themselves, or that it is over money.”37
Met verwijzing naar Derksen’s analyse38 is deze “flagrante tegenspraak” tussen de
beide tapgesprekken voor de verdediging het grondmotief om aan te nemen “dat

34

Zie het arrest van 30 juli 2002, overweging 10.6.1.
Blijkens de aanvraag bestaat er overigens geen discussie over de omstandigheid dat in de
tapgesprekken A-1-2 en A-1-3 steeds wordt gesproken over de gebeurtenis waarover Baybaşin op
9 november 1997 te 17.00 uur door Yavuz is ingelicht. Zie hiervoor novum 62, p. 173 van de tweede
aanvulling op het herzieningsverzoek van 1 februari 2016.
36 Zie de tweede aanvulling op het herzieningsverzoek van 1 februari 2016, novum 61, p. 167.
37 Zie de aan de tweede aanvulling van 1 februari 2016 gehechte bijlage 104 met daarin de vertaling
van tapgesprek A-1-5 door Rizgar, p. 5. De raadsvrouw citeert het antwoord slechts ten dele en laat
in het citaat de door mij tussen haakjes geplaatste zinsnede weg.
38 Zie Derksen, A-1-5, 15 argumenten voor manipulatie, d.d. 19 oktober 2015, argument 1, p. 1.
35
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er met de audio geknoeid is”.39 Het uitblijven van een verbaasde of een
teleurgestelde reactie van Baybaşin in tapgesprek A-1-5 “verwacht je niet in een
gesprek tussen twee personen die niet gestoord zijn”, aldus de raadsvrouw.40 Onder
novum 62 heeft de raadsvrouw daarover nog het volgende opgemerkt:
“In het vorige novum 61 is de intern-inhoudelijke analyse van de gesprekken
A-1-1 en A-1-2 (…) besproken die Derksen heeft verricht. Daaruit blijkt dat de
gebeurtenis van 17.00 uur Turkse tijd waarover de verzoeker wordt gebeld op
9 november 1997 te 17.16 uur Nederlandse tijd, een vreedzame gebeurtenis
is geweest die eindigde in wederzijds handen schudden. Dit blijkt uit het
gesprek A-1-2, waarin wordt verteld dat om 17.00 uur twee groepen mensen,
die van ons en die van hen, met elkaar hebben gesproken, dat het vlekkeloos
ging en dat men aan het eind elkaar de handen heeft geschud. Deze
gebeurtenis, zo luidt de conclusie van Derksen over dit gegeven, betrof dus
niet de moord op Öge. Die was alles behalve vreedzaam afgelopen.”
Zodoende zou tapgesprek A-1-2 niet over de moord op Öge gaan en zou de inhoud
in tegenspraak zijn met die van tapgesprek A-1-5. Een en ander levert volgens de
raadsvrouw een “sterke indicatie” op voor manipulatie van tapgesprek A-1-5.

Beoordeling novum 61 en 62

De tot het bewijs gebezigde vertolking door de taptolken van tapgesprek A-1-2 luidt
als volgt (onderstreping mijnerzijds):
“KG: Huseyin Baybaşin belt uit met Yavuz. Huseyin zegt dat hij onlangs niet
kon bellen (….). Ik was op een plaats waar anderen bij waren en daarom kon
ik niet bellen, zegt Huseyin. Huseyin vraagt of Yavuz iets nieuws heeft. (…) Is
‘DATGENE’ geregeld/geklaard, vraagt Huseyin. Ja, zegt Yavuz. Is er ergens
over gesproken, vraagt Huseyin. Nee, zegt Yavuz. Heeft niemand er naar
gevraagd, vraagt Huseyin. (…) Nee, tot nu toe is er nog niets, zegt Yavuz. (….)
Is daar verder nog iets gebeurd of niet, vraagt Huseyin. Nee, zegt Yavuz. Heeft
die van ons en hij alleen gesproken, vraagt Huseyin. Nee, hij ging met hem
praten, zegt Yavuz. Zij hadden hem voor zich en om vijf uur waren wij daar en
zij hebben gedingest en het werk was geklaard, aldus Yavuz. Het is zo goed
gegaan, beter dan wij gedacht hadden, aldus Yavuz. Niemand heeft op dat
moment iets gezegd dus, vraagt Huseyin. Nee, zegt Yavuz. Dat is mooi dan,
zegt Huseyin.”

39
40

Zie de tweede aanvulling op het herzieningsverzoek van 1 februari 2016, novum 61, p. 167.
Zie de tweede aanvulling op het herzieningsverzoek van 1 februari 2016, novum 61, p. 167.
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Voorts is in de – niet tot het bewijs gebezigde – eindpassage van tapgesprek A-1-2
door Baybaşin gesproken over “die anderen die dus vrede hebben gesloten”.

Ik haal meer uitgebreid enkele passages aan uit de nadere vertolking van het
besproken tapgesprek A-1-2, afkomstig van de RC-tolk. Deze heeft de besproken
passage uitgebreider weergegeven dan de taptolken, die immers hebben volstaan
met een ‘zakelijke’ weergave. Ik citeer (onderstreping van tekstpassages
mijnerzijds):
“Gesprek nummer 2
Huseyin Baybaşin belt uit met Yavuz:
(…)
Huseyin zegt tegen de gebelde: Voor deze, misschien dat we morgen van hem
een bericht ontvangen. (de volgende zin is onduidelijk) Deze moeten we echt
goed vertrouwen en geloven (van overtuigd zijn) dat ze met elkaar wel
hebben gepraat en dat ze elkaar de hand hebben geschud zodat dit geschil
tussen hen definitief is opgelost en dat dit hiermee klaar is. (optie 2. voorgoed
is afgelopen).
(…)
Hierna wordt het gesprek vermoedelijk tussen een persoon genaamd (…)
‘Oom Nuri’ [Kurkut, D.A.] en H. Baybasi [Baybaşin, D.A.] gevoerd. Want deze
naam wordt tijdens het gesprek tussen de beller en de gebelde door Yawuz
[Yavuz, D.A.] genoemd.
(…)
Vervolgens vraagt de beller aan Nuri. Wat hij nu zegt (hiermee wordt bedoeld
wat “y” [Yavuz, D.A.] gezegd heeft). Dat ze die man gezien hebben. Dat ze
elkaar de hand geschud hebben. En dat ze ook met elkaar hebben gepraat.
Het is toch zo.
Nuri bevestigt dit en zegt: Ja, ja. Met hen is gesproken.
Huseyin zegt wij zullen afwachten (wij zullen zien).(…) Oké wachten jullie
maar. Wij zullen afwachten (bekijken)
Nuri geeft nogmaals aan de beller door dat hij met alle mensen een
persoonlijk onderhoud gehad heeft. (Letterlijk Ja. Ja Ik heb met allen
persoonlijk gepraat).
Huseyin vraagt nogmaals aan de gebelde: Is het nu definitief?
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Nuri bevestigt dit nogmaals en zegt tegen de beller: Ja, ja. Het is nu
definitief.”41
Thans mijn commentaar. Het onderwerp van het besprokene in tapgesprek A-1-2
tussen Baybaşin enerzijds en Yavuz en Korkut anderzijds is volgens dit transcript
bepaald mistig. Daarin is de inhoud van tapgesprek A-1-2 overigens allesbehalve
uniek. Dat de gespreksdeelnemers elkaar niettemin over en weer lijken te begrijpen
en geen problemen hebben met de betrekkelijk omfloerste wijze waarop wordt
gesproken, vormt een indicatie dat in dit telefoongesprek informatie wordt
uitgewisseld over een voorval waarvan de gespreksdeelnemers beogen de ware
toedracht geheim te houden voor eventueel afluisterende derden.42 Bij het
interpreteren van de inhoud van dit tapgesprek moet dus ernstig rekening worden
gehouden met de mogelijkheid dat versluierend en (dus) in code wordt gesproken;
dit impliceert dat niet zonder meer mag worden aangenomen dat aan de door de
gespreksdeelnemers gebezigde woorden door hen een gangbare, ‘letterlijke’
betekenis is gegeven.43
Op basis van de geciteerde weergave van de inhoud van tapgesprek A-1-2 is dan
ook niet uitgesloten dat Yavuz en Korkut hier beiden te kennen geven contact te
hebben gehad met de uitvoerders van de liquidatie, dat zij beiden (ook) Öge

41

Zie de vertolking van de RC-tolk van tapgesprek A-1-2, die is gehecht aan het proces-verbaal van
verhoor van Van Bruinessen van 5 januari 2000, vertaling gesprek 2, p. 5 en 6.
42 In een e-mail van 21 juni 2015 aan de raadsvrouw deelt prof. Van Bruinessen omtrent de door hem
beluisterde inhoud van tapgesprek A-6-103 het volgende mee: “(…); bovendien drukken de sprekers
zich, zo lijkt het met opzet zo onduidelijk mogelijk uit: ze vermijden, mensen en zaken bij de naam te
noemen. De onduidelijkheid van wat er gezegd wordt, komt doordat de sprekers toespelingen maken
op iets dat de meeluisterende buitenstaander niet bekend is, (…).”
Een aanwijzing dat Baybaşin zich terdege bewust is van de mogelijkheid van afluisteren valt ook te
ontlenen aan de inhoud van tapgesprekken zelf. In tapgesprek A-6-168, een telefoongesprek van
(volgens de verkeersgegevens) 21 januari 1998 met de op dat moment gedetineerde ‘oom’ Nuri
Korkut, zegt Baybaşin bijvoorbeeld (volgens het tapverbaal): “Huseyin zegt keer op keer dat Oom Nuri
erg voorzichtig door de telefoon moet zijn. ALLES WAT ER GEBEURD IS DOOR DE TELEFOON GEBEURD,
zegt Huseyin.”
43 Dat het ‘spreken in code’ Baybaşin niet vreemd is, blijkt overigens ook uit zijn bij de rechtercommissaris afgelegde verklaring van 4 maart 1999:
“Ik wil u eerst uitleggen waarom in de opgenomen gesprekken praktisch altijd in code wordt
gesproken. Dit heeft diverse redenen.
Allereerst is de situatie voor Koerden in Turkije zo dat zij in gevaar zijn met contacten met elkaar. U
moet weten dat in Turkije dagelijks mensen sterven in gevangenissen of politiebureaus. Ik verwijs naar
het rapport van de [het] Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse zaken over de mensenrechten
situatie in Turkije. Dit rapport is door mijn advocaat aan U toegezonden. Dit spreken in code wordt zo
ver doorgevoerd dat ik dit ook doe met mijn familieleden.
Een tweede reden is dat ik werkzaamheden verricht voor Buitenlandse Diensten die zich bezig houden
met het verzamelen van inlichtingen. Deze werkzaamheden worden nooit openlijk over de telefoon
besproken maar altijd in code.
Een derde en laatste reden is dat ik weet dat ik afgeluisterd wordt, althans dat gesprekken van mij
doorgegeven worden aan Turken.”
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hebben gesproken, hem de hand hebben geschud en (vervolgens) “het definitief
hebben geregeld”. Of zoals door de taptolken weergegeven: “zij hebben gedingest
en het werk was geklaard.”
De gewraakte passage uit tapgesprek A-1-2, te weten het “handen schudden”,
bezien in samenhang met de inhoud van tapgesprek A-1-1, alsook met die van
tapgesprek A-1-3, waarin Baybaşin zijn gesprekspartner de opdracht geeft niet over
deze zaak te spreken, dwingt dus geenszins tot de door de raadsvrouw
aangehangen lezing van tapgesprek A-1-2, die aansluiting zoekt bij een betekenis
van de door de gespreksdeelnemers gebezigde woorden die inhoudt dat het
voorval van 17 uur vredig is geëindigd.44

Conclusie

De in de eerste en tweede aanvulling op het herzieningsverzoek gepresenteerde
gegevens ter onderbouwing van de aangedragen nova in de Öge-zaak missen
feitelijke grondslag,45 berusten op een verkeerde lezing van de gepresenteerde
tegenstrijdigheden,46 of zijn enkel gebaseerd op een alternatieve lezing en/of
interpretatie van de vertolkingen van de tapgesprekken,47 hetgeen in geen geval
een novum in de zin van art. 457, eerste lid, aanhef en onder c, Sv kan opleveren.
Voor zover de verdediging voorts — kort samengevat — heeft betoogd dat mede
op basis van hetgeen in de nova 9 en 10 is aangevoerd met betrekking tot de
gesprekken A-1-5 en A-1-12, ook tapgesprek A-1-1 moet zijn gemanipuleerd en
derhalve van een dag later dateert, waardoor dit tapgesprek “onmogelijk
daderkennis kan demonstreren”,48 concludeer ik dat bij het wegvallen van enige

44

Terzijde zij opgemerkt dat de raadsvrouw deze nova baseert op een gedeelte van het transcript dat
door het hof bewust is weggestreept uit de bewijsmiddelen en dat (dus) geen onderdeel van de
bewijsvoering uitmaakt. Alleen al om die reden levert de aangevoerde tegenstrijdigheid geen novum
in de zin van art. 457, eerste lid, aanhef en onder c, Sv op.
45 Zie novum 61 met betrekking tot tapgesprek A-1-5 en “de onwaarschijnlijke verspreking ‘Sabaxê
da’”, alsook novum 10 met betrekking tot de veronderstelde onjuiste begrafenisdatum.
46 Zie novum 62 inzake tapgesprek A-1-4, waarin uit de tot het bewijs gebezigde weergave van dit
telefoongesprek, anders dan de raadsvrouw doet voorkomen, niet kan volgen dat onlangs in een
visrestaurant een ontmoeting tussen Baybaşin en ene ‘Murat’ heeft plaatsgehad.
47 Zie novum 9, inhoudende dat Baybaşin zich ten tijde van het tapgesprek in Turkije moet hebben
bevonden, alsmede novum 61 en 62 waarin ten aanzien van tapgesprek A-1-5 een vreedzame
beëindiging van het conflict in tapgesprek A-1-2 is voorgesteld.
48 Baybaşin verklaarde immers op 13 januari 1999 bij de rechter-commissaris dat tapgesprek A-1-1
gaat “over hetgeen in de krant is verschenen over de moord op Öge”. De rechter-commissaris
confronteerde Baybaşin in datzelfde verhoor met de omstandigheid dat Öge op 9 november om 16.25
uur werd vermoord en dat tapgesprek A-1-1 om 17.16 uur plaatsvond, hetgeen impliceert dat er ten
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grondslag voor de aangevoerde directe inhoudelijke aanwijzingen voor
manipulatie, de constructie49 voor deze indirecte aanwijzing eenvoudigweg op losse
schroeven is komen te staan. Anders dan de raadsvrouw ingang wil doen vinden,
ondergraaft het aangevoerde geenszins ’s hofs uitgangspunt dat Baybaşin met
betrekking tot de moord op Öge daderkennis aan de dag heeft gelegd.50

tijde van dat tapgesprek nog geen informatie over het voorval in een krant kan zijn gepubliceerd. In
de nadere bewijsoverweging van het hof met betrekking tot dit feit (10.6.1) ligt besloten dat Baybaşin
zich zodoende daderkennis heeft laten ontvallen.
49 Daarbij merk ik op dat de verdediging hier voor het eerst betoogt dat een tapgesprek niet dateert
van een veel eerdere datum dan de in de verkeersgegevens vermelde (namelijk de periode dat
Baybaşin zich nog in Turkije bevond en aldus vóór 1992), maar van een latere datum. Hoe een dergelijk
manipulatiescenario (antedateren van de verkeersgegevens) in zijn werk zou moeten zijn gegaan, is
in het herzieningsverzoek en de daarop volgende aanvullingen niet onderbouwd.
50 Hierop kom ik terug in paragraaf 16.2, onder ‘Baybaşin’s misverstand over de inhoud van tapgesprek
A-1-1’.
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13.3. De Kentucky-zaak

Inleiding

In de Kentucky-zaak heeft het gerechtshof Baybaşin veroordeeld voor de poging tot
uitlokking van Ali A. Ahmadi (hierna: Ali de Iraniër) om dr. Kamyar Mahboub in
Kentucky (Verenigde Staten) te vermoorden. De poging tot uitlokking heeft
plaatsgehad in de periode van 25 oktober 1997 tot en met 27 januari 1998. De
bewezenverklaring houdt in dat Baybaşin hiertoe inlichtingen heeft verstrekt en
een beloning in het vooruitzicht heeft gesteld. Uit de bewijsmiddelen die aan de
bewezenverklaring ten grondslag zijn gelegd kan worden opgemaakt dat deze
Kamyar Mahboub, werkzaam aan de universiteit van Kentucky, de broer is van
Kaveh Mahboub, de man die door Baybaşin werd gehouden voor de moordenaar
van Bedirhan Isik, de broer van zijn vriend Selim Isik. Deze Kaveh zou zijn
ondergedoken.

Het hof heeft de “zeer initiërende rol van verdachte waar het de poging tot
uitlokking van moord op K.C. Mahboub betreft”51 onder meer aangenomen op basis
van de inhoud van enige tientallen tapgesprekken. Daartoe is onder meer waarde
gehecht aan de in herziening op dit punt betwiste tapgesprekken A-3-27, A-3-37 en
A-3-38. Ik citeer, voor zover voor de beoordeling van de nova van belang, uit
overweging 10.6.2 van het arrest van 30 juli 2002:
“De bedoeling van verdachte om K.C. Mahboub en anderen te doden, wordt
met name duidelijk uit de navolgende tapgesprekken:
(…)
A-3-27: Hierin wordt, hoewel wordt gesproken over auto's, duidelijk
gesproken over het lokaliseren van Mahboub. Verdachte vraagt daar of het
gaat om foto's van de auto of van het complex. Beide zegt Ahmadi. De foto
van de auto is nu in zijn bezit. De foto blijkt bijna hetzelfde, maar hij is wat
ouder. Verdachte vraagt dan: met baard en al? Ahmadi bevestigt even later,
terwijl hij aangeeft naar deze foto te kijken, dat hij een soort type
professorbaard met snor heeft. Bij de huiszoeking wordt bij Ahmadi een kopie
aangetroffen, waarop zowel de foto (met personalia) van Mahboub, als het
complex zijn afgedrukt (…).
A-3-37: Hierin geeft Ahmadi aan dat er op deze plaats (de werkplek van
Mahboub) 5 a 6 auto’s samen zijn. Hiermee wordt kennelijk bedoeld dat
51

Zie het bestreden arrest van 30 juli 2002, overweging 10.6.2.
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Mahboub is omringd door andere personen, hetgeen overeenkomt met
hetgeen Mahboub vermeldt in zijn telefonische verklaring aan de rechtercommissaris d.d. 31 mei 1999, namelijk dat hij op advies van de politie nooit
ergens alleen naar toe ging, maar altijd in gezelschap was van anderen, ook
en met name op zijn werk.
Verdachte zegt als dat element aan het einde van het gesprek ter sprake
komt, dat ze dan meer auto's moeten kopen. Na beëindiging van dat gesprek
belt Ahmadi verdachte direct terug en gaat met het onderwerp verder
(tapgesprek 3-38). Verdachte geeft aan dat de mensen daar hun werk af
moeten maken: hoe dan ook. Als de mensen daar meer auto's tegelijk willen
kopen, dan moet dat maar, als dat tenminste de enige manier is.
Dit kan in verband met het voorgaande naar 's hofs oordeel niet anders
worden begrepen, dan als een opdracht dat niet alleen Mahboub, maar ook
de groep of groepen van personen die hem omringen, moeten worden
vermoord.”
In herziening zijn ten aanzien van de Kentucky-zaak in de eerste en derde aanvulling
op het herzieningsverzoek zes op zichzelf staande inhoudelijke argumenten voor
technisch “geknoei” aangedragen, zulks met betrekking tot de gesprekken A-3-24,
A-3-27, A-3-37, A-3-38, A-3-50 en A-3-51. In vijf van de zes gevallen gaat het om
onderschepte telefoongesprekken tussen Baybaşin en Ali de Iraniër, de persoon die
Baybaşin in de lezing van het hof poogt uit te lokken om Kamyar Mahboub om te
leggen.52 In het resterende tapgesprek, A-3-24, belt Baybaşin uit naar ene ‘Mayer’.

Tapgesprek A-3-24: novum 80

Inleiding

Onder novum 80 zijn ten aanzien van tapgesprek A-3-24 twee inhoudelijke
inconsistenties naar voren gebracht die “een extra bevestiging vormen dat er met
de audio van dit tapgesprek is geknoeid door knip-en plakwerk dan wel door het
veranderen van het tijdstip waarop het gesprek plaatsvond.”53 In dit tapgesprek van
vrijdag 14 november 1997, aanvang om 22.24 uur, belt Baybaşin uit naar ene
‘Mayer’ en geeft Baybaşin te kennen op zoek te zijn naar iemand die naar Kentucky

52 Het betreft de tapgesprekken A-3-27, A-3-37, A-3-38, A-3-50 en A-3-50. Deze Ali is door de taptolken

steeds aangeduid als “Ali de Iraniër”.
53 Zie de derde aanvulling op het herzieningsverzoek van 16 maart 2016, novum 80, p. 16.
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kan gaan om met een aldaar wonende dokter (later blijkt het om een ‘doctor’ te
gaan) het contract te ondertekenen.54 Baybaşin blijkt te beschikken over zijn adres
en vertelt Mayer dat de man met wie het contract moet worden ondertekend aan
de universiteit werkt. Vervolgens geeft hij aan dat een en ander erg belangrijk voor
hem is, dat een simpel bezoekje zal volstaan en dat degenen die met hem het
contract zullen tekenen daarbij geen vragen hoeven te stellen.

Een zekere Meir Dahan heeft zich in 2006 op verzoek van Baybaşin gewend tot de
raadsvrouw en hij heeft zich bij haar bekend gemaakt als de ‘Mayer’ in dit
telefoongesprek met Baybaşin. Dahan is naar verluidt een Israëlisch zakenman en
(destijds) een reserve-luitenant-kolonel in het Israëlische leger.55 Deze Dahan is
naar zijn zeggen dus de bron van het stemgeluid van de gesprekspartner van
Baybaşin in tapgesprek A-3-24. Of Meir Dahan in het geluidsmateriaal van
tapgesprek A-3-24 werkelijk de gesprekspartner was van Baybaşin is niet zeker. Het
betreft uitsluitend een mededeling van deze Dahan. Onder dit voorbehoud houd ik
de mededeling van Dahan (vooralsnog) voor juist. Om die reden noem ik ‘Mayer’
hierna ook wel: Dahan.56
Gehoord als getuige deelde Dahan in 2007 mede dat tapgesprek A-3-24 volgens
hem bestaat uit een samenstelling van verscheidene telefoongesprekken die hij
met Baybaşin op eerdere momenten zou hebben gevoerd.

Punt 1: Baybaşin zoekt de man in Kentucky al drie jaar

Een inhoudelijke analyse en beluistering van het geluidsmateriaal van tapgesprek
A-3-24 levert naar de opvatting van de raadsvrouw een eerste tegenstrijdigheid op.
Baybaşin deelt Dahan mee dat hij al drie jaar op zoek is naar de man in Kentucky,
terwijl Baybaşin volgens het dossier pas acht dagen eerder, namelijk op 6 november

54

Dit tapgesprek is in paragraaf 11.12 van deze conclusie reeds aan de orde gekomen vanwege het
argument van Derksen dat het telefoonnummer dat door Baybaşin is gebeld, een telefoonnummer
dat eindigt op vijf opeenvolgende nullen, geen bereikbaar telefoonnummer kan zijn geweest.
55 Zie hiervoor het herzieningsverzoek van Baybaşin d.d. 18 april 2011, p. 76-78, met verwijzingen naar
de bijlagen 58 en 59. Dahan heeft telefonisch gesproken met de raadsvrouw en heeft haar daarna een
schriftelijke verklaring d.d. 18 augustus 2006 doen toekomen (bijlage 58). Op 8 oktober 2007 heeft
Dahan een getuigenverklaring afgelegd in een beroepsprocedure voor de afdeling Bestuursrecht van
de Raad van State tussen Baybaşin en het College van procureurs-generaal strekkende tot de
beschikbaarstelling van het originele geluidsmateriaal in de Baybaşin-zaak (bijlage 59).
56 Voor Mayer (Dahan) bestaan in de herzieningsstukken verscheidene aanduidingen: Mayer, Meir,
Meyer, Meyir.
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1997, door Selim Isik van zijn bestaan op de hoogte is gesteld.57 Blijkens de
toelichting op het novum baseert de raadsvrouw deze tegenstrijdigheid op
Derksen’s analyse van tapgesprek A-3-24.58

Beoordeling novum 80, punt 1

Voor een goed begrip van dit Engelstalige telefoongesprek heb ik het
geluidsmateriaal ervan meermalen op verschillende snelheden beluisterd. Daarbij
heb ik niet lang na aanvang van het tapgesprek (namelijk vanaf 02:45 minuut) het
volgende gehoord (H: Baybaşin, M: Mayer/Dahan):
“H:
M:
H:
M:

H:
M:
H:
M:
H:
M:
H:
M:
H:
M:
H:

No no no no no, I believe there’s a misunderstanding.
So it’s a big misunderstanding.
I think so yeah. Hehe. I think so..
Okay, leave it leave it now. I will speak again tomorrow morning with
ehh my friend to see what’s what’s happened again. Or you want, or
you want to explain me now ehh exactly what you mean?
Ehh….well it is a little bit little bit lo long expla explanation.
Yes, I understand.
But ehh I said ehhh the gentlemen where he’s living ehhh and ehh I
need somebody to go and sign the contract with him, you know.
Ohh, oh oh oh oh oh …
Yeah.
Yeah yeah yeah yeah yeah..
Yeah, I got his …..
Yeah yeah yeah hahaha okay okay.
his home…. address
Anyway, anyway, I want you to know we have friends in New York that
will go wherever I tell them … and they can do whatever we ask them.
Yeah well they just have to go and say… hello and sign the contract and
.. it will be the best if they do it eh and go away …. safely. That would
be much better.”

Deze passage wijst uit dat Baybaşin aan het begin van het telefoongesprek aan
Dahan, aanvankelijk zonder succes, heeft geprobeerd duidelijk te maken wat de
strekking van zijn verzoek is. Er blijkt immers sprake te zijn van een ‘groot
misverstand’. Baybaşin legt vervolgens nog eens uit, deze keer in andere

57

Zie de derde aanvulling op het herzieningsverzoek van 16 maart 2016, novum 80, p. 16.
Zie Derksen, A-3-24, een analyse: veertien argumenten voor manipulatie, d.d. 26 juni 2015,
argument 1, p. 2.
58
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bewoordingen, wat het doel van het door hem verzochte bezoek is: “het contract
moet met hem worden ondertekend”. Aan de hand van Dahan’s hierop volgende
reactie, een schamper lachje terwijl hij aangeeft te begrijpen waarover Baybaşin
het heeft, zie ik binnen de context van de overige bewijsmiddelen geen reden voor
twijfel aan de door het hof voor juist gehouden uitleg van dit gesprek, namelijk dat
daarin op verhullende wijze over een verzoek tot liquidatie van Mahboub wordt
gesproken.
De passage met de door de raadsvrouw betwiste zinsnede luidt als volgt (vanaf
10:09 minuut):
“H:
M:
H:
M:
H:
M:
H:
M:
H:
M:

This ehhh somebody who, I was looking to find him and ehh....hello?
Yes, I'm with you, I'm with you.
Yeah, I was looking to find him, just I got his address, he's a doctor..
Yeah
working in the eeehhh university, I got his home address as well.
And all, all you need is to locatate [locate] him and to make him call,
that's all? 59
That’s all that’s all. Yeah, that’s all.
Okay, so..
That’s all yeah that’s all yeah, because is eehh is very important for me
and I'm looking to find him three years time.
Okay, now there's a need eeh there’s a need for ehhh special ehhh
service or ehhh only a simple visit?"

Niet valt in te zien op welke gronden Derksen, en in navolging daarvan de
verdediging, op basis van Baybaşin’s opmerking dat hij de man al drie jaar zoekt,
een manipulatiescenario waarschijnlijker acht dan de situatie waarin Baybaşin op

59

Dit betreft een in dit herzieningsonderzoek veelbesproken passage, waarop ik terugkom in
paragraaf 15.3, onder (4).
Zie hierover A.P.A. Broeders, Aanvullend deskundigenrapport (2) van 9 april 2002, p. 6. Broeders
bespreekt de twee voorgestelde vertalingen, namelijk (1) die van de taptolken (“to make him cold,
that’s all”: hem koud maken) en (2) die van de verdediging (“to make him call, that’s all”: hem laten
bellen), om ten slotte te concluderen:
“De bevindingen van het onderzoek geven geen steun aan de beide voorgestelde vertalingen.
Voor de in het tapjournaal vermelde vertaling ‘hem koud maken’ geldt dat die weliswaar op
fonetisch/fonologische gronden verklaarbaar is, maar op lexicale gronden en gelet op de context moet
worden verworpen.
Voor de alternatieve vertaling ‘hem laten bellen’ is evenmin veel steun te vinden.
Fonetisch/fonologisch en semantisch gezien is de vertaling verdedigbaar. Een analyse van de context
en het lexicale en syntactische repertoire van de spreker geeft echter geen steun aan deze variant.
Gelet op de context en de aard van de door de spreker in kwestie gedemonstreerde beheersing van het
Engels lijkt de betekenis die met de frase ‘and to make him call’ daadwerkelijk werd bedoeld het best
weer te geven met de Nederlandse vertaling ‘en hem ’n bezoekje brengen’.”
Zie voor meer toelichting: A.P.A. Broeders, Op zoek naar de bron (diss. Leiden), Deventer: Kluwer
2003, p. 141-142 (Zijspoor 3.21: ‘…make him c***, that’s all.’ – een fonologische vertaalfout).
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basis van deze uitlating zijn gesprekspartner enkel probeert duidelijk te maken dat
hij naarstig op zoek is naar de betreffende persoon. Dat het vinden van Kamyar
Mahboub van grote waarde is voor Baybaşin, volgt bovendien uit de aan de
betwiste zinsnede voorafgaande passage “because is eeeh is very important for
me”.
De zienswijze dat Baybaşin op dit punt niet letterlijk moet worden genomen, vindt
bovendien steun in de omstandigheid dat Kamyar Mahboub in 1997, net als
tegenwoordig, al werkzaam was aan de universiteit van Kentucky en vermoedelijk
destijds ook gewoon op het internet te vinden was. De bij Ali de Iraniër tijdens een
huiszoeking aangetroffen foto van Kamyar Mahboub bevestigt deze gedachte.60 De
foto betreft evident een zakelijke foto, net als de foto van het ‘transportation
building’, de locatie waar Kamyar Mahboub destijds werkte. Een simpele zoekslag
vandaag de dag op internet naar Kamyar Mahboub levert een soortgelijke foto van
dezelfde (enkel iets oudere) man en universiteitsgebouwen op. Uit zijn huidige op
internet vermelde contactgegevens volgt bovendien dat de laatste zeven cijfers van
het telefoonnummer waarop Mahboub tegenwoordig bij de universiteit te
bereiken is, overeenkomen met de in 1998 in de woning van Ali de Iraniër
aangetroffen contactgegevens van Kamyar Mahboub.61 Een en ander brengt mij tot
de slotsom dat een zoektocht van drie jaar mij – zwak uitgedrukt – onwaarschijnlijk
lijkt. Ik acht het veel waarschijnlijker dat Baybaşin bij zijn gesprekspartner, van wie
hij zonneklaar iets gedaan wil krijgen, de duur van zijn zoektocht naar Kamyar
Mahboub heeft aangedikt teneinde Dahan het belang van zijn verzoek duidelijk te
maken.

Punt 2: Dahan zou op Sabbat nooit telefoneren

Verder is onder novum 80, wederom met verwijzing naar Derksen’s analyse62 van
tapgesprek A-3-24, aangevoerd dat tapgesprek A-3-24 op vrijdagavond ten tijde
van Sabbat plaatsvond, terwijl Dahan een zeer religieus man is. Daarmee is dit
60

Zie de aanvulling bewijsmiddelen van 30 december 2002 op het arrest van 30 juli 2002 onder 2.5
en 2.7.
61 Zie het telefoonnummer van de werkplek van Mahboub, waarvan een notitie is aangetroffen in de
woning van Ali de Iraniër (bij de doorzoeking op 27 maart 1998 door de Metropolitan Police te
Londen), arrest gerechtshof Den Bosch d.d. 30 juli 2002, p. 131-137: bewijsmiddelen 2.5-2.7 (bijlage
D-3-1 tot en met D-3-4 van politiedossier T-09 PV-nr. 9803027), en zie de website van de universiteit
van Kentucky.
62 Zie Derksen, A-3-24, Een analyse: veertien argumenten voor manipulatie, d.d. 26 juni 2015,
argument 5, p. 13.
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tapgesprek volgens de raadsvrouw verdacht. Dahan zou immers op de Sabbat nooit
bereikbaar zijn.63

Beoordeling novum 80, punt 2

Deze kwestie heb ik reeds besproken in paragraaf 11.12 van deze conclusie,
subparagraaf ‘Derksen en Dahan’. Daarnaar verwijs ik. Ik wijs slechts kort op twee
aldaar besproken punten:
(1).

Anders dan bij Derksen, rijst bij mij wél de vraag waarom een hoge
reserveofficier in het Israëlische leger zich op de Sabbat onbereikbaar zou
kunnen houden. Mag hij dan aannemen dat de vijanden van de staat Israël
eveneens de Sabbat zullen respecteren?

(2).

De integriteit van Dahan is, anders dan Derksen aanneemt, niet boven iedere
twijfel verheven. Dahan heeft zich op verzoek van Baybaşin bij de
raadsvrouw bekend gemaakt en is naar eigen zeggen in het onderwerpelijke
tapgesprek A-3-24 de gesprekspartner van Baybaşin. In de uitleg die het
gerechtshof aan dit tapgesprek heeft gegeven is Dahan opgetreden als
moordmakelaar, en heeft hij er – indien die uitleg juist is – alle belang bij om
deze hoedanigheid geheim te houden. De mededelingen van Dahan
discrimineren dus niet tussen de hypothese van authenticiteit en de
hypothese van manipulatie.

Kortom, de argumentatie van de raadsvrouw en Derksen gaat niet op.

Tapgesprek A-3-27, A-3-37 en A-3-38: novum 84

Punt 1: Het wel en niet kunnen vinden van de persoon

Tapgesprek A-3-27 is een van de gesprekken tussen Baybaşin en Ali de Iraniër over
diens mannen ‘die auto’s moeten kopen en afleveren’. Onder novum 84 betoogt
de raadsvrouw, met een algemene verwijzing naar Derksen, dat dit tapgesprek
gemanipuleerd kan zijn, en wel om de volgende reden:

63

Zie de derde aanvulling op het herzieningsverzoek van 16 maart 2016, p. 16, novum 80.
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“Daarnaast rijst de vraag in hoeverre er in dit gesprek is geknipt en geplakt,
niet alleen vanwege het wonderlijke feit dat er in het gesprek over een auto
met een professorenbaardje wordt gesproken, maar ook vanwege de
opvallende interne inconsistenties die het gesprek vertoont. Enerzijds zegt
Ahmadi dat ze hem niet hebben kunnen vinden, anderzijds hebben ze de
‘auto’ gevonden en er een foto van gemaakt. Het gesprek is zeer verdacht
wat dit betreft, zo concludeert Derksen.”64
Zonder nadere verwijzing, die ontbreekt, is mij niet duidelijk voor welk door
Derksen aangedragen anker de verdediging nu precies is gaan liggen. In de externinhoudelijke analyse van Derksen voert hij namelijk als onderscheidenlijke
inconsistenties mede aan, onder (2): “de inconsistentie ten aanzien van de foto”, en
onder (3): “de inconsistentie ten aanzien van het wel of niet kunnen vinden van de
Kentucky-man”.65 Deze op zichzelf staande argumenten lijken door de raadsvrouw
gemakshalve te zijn gecombineerd, ofschoon Derksen in het laatste geval daaraan
andere argumenten ten grondslag heeft gelegd.66
Ik houd me aan de bewoordingen van de toelichting op het novum. Ik begrijp een
en ander zo dat de inhoudelijke tegenstrijdigheid voortvloeit uit de omstandigheid
dat Ali’s mannen enerzijds een foto van de persoon hebben gemaakt, terwijl Ali
anderzijds aanvoert dat zijn mannen hem niet hebben kunnen vinden.

Beoordeling novum 84, punt 1

Voor zover voor de beoordeling van het novum van belang citeer ik de passage uit
het tot het bewijs gebezigde tapgesprek A-3-27 waarin zowel “het maken van een
foto van de auto”, “het niet kunnen vinden van hem”, alsmede het
“professorenbaardje” de revue passeren (onderstreping telkens mijnerzijds):
“EG: NNman (= Ali de Iraniër) belt in met Huseyin Baybaşin.(…) NNman zegt
dat alles okee is, maar dat er een klein probleempje is. NNman zegt, weet je,
het adres van mijn vriend, dat is het adres van zijn werkplaats. NNman zegt,
dat zijn vrienden “hem” gisteren bezocht hebben en ze willen zijn huisadres.
(…)
64

Zie de derde aanvulling op het herzieningsverzoek van 16 maart 2016, novum 84, p. 23.
T. Derksen, Verknipt bewijs. De zaak Baybaşin, Leusden: ISVW Uitgevers 2014, p. 103
66 Derksen voert ten aanzien van het “wel of niet kunnen vinden van de Kentucky-man” aan dat ze
hem enerzijds niet hebben kunnen vinden omdat ze niet wisten welke uitgang hij zou nemen en
anderzijds even later niet met hem konden praten omdat er mensen omheen stonden. Dit terwijl de
raadsvrouw haar betoog onderbouwt door enerzijds te wijzen op de gemaakte foto van de persoon
en anderzijds op de uitspraak van Ali dat ze hem niet hebben kunnen vinden.
65
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NN man zegt (…) het is slechts de werkplaats en die is in het weekend dicht.
Ze hebben de foto’s van het complex gestuurd. Huseyin vraagt de foto’s van
de auto of van het complex. Beide, zegt de nn man. . (…) Huseyin vraagt of ze
niet zeker zijn van de auto. Nn man zegt dat ze zeker zijn. Ze hebben de auto
gevonden en er een foto van gemaakt. NNman heeft de foto nu in zijn bezit.
NNman zegt, dat de foto bijna hetzelfde lijkt, maar hij is wat ouder, Huseyin
vraagt met baard en al. NNman zegt, er is geen baard, niet. NN man zegt, dat
het een ouder model is, maar de rest is hetzelfde. NNman zegt, dat hij nu naar
de foto kijkt en er is een soort type professorbaard met snor. En het haar is
niet recht maar met krullen. NN man zegt, dat als men het adres faxt, het
waardevol zou zijn, want ze willen vandaag komen. Ze willen echter het
huisadres en meer details, zodat [ze] de auto kunnen afleveren. Huseyin zegt,
dat ze de catalogus hebben en de foto’s, dus wat hebben ze nog meer nodig.
NNman zegt, dat er zeventien manieren zijn om er in en uit te kunnen. NNman
zegt, dat ze hebben gewacht, maar dat ze hem niet hebben kunnen vinden,
omdat ze niet weten welke uitgang hij neemt, zodat ze hem kunnen spreken
en hem de auto kunnen geven.”
Deze weergave van de inhoud van het tapgesprek wijst uit dat de ‘auto’ waarover
door zowel Baybaşin als Ali de Iraniër wordt gesproken, wat ouder is geworden, een
baard en snor heeft, die baard als een soort ‘professorbaard’ kan worden
beschreven en het haar van de ‘auto’ niet recht is maar met krullen. Zodoende is
duidelijk dat de ‘professorbaard’, anders dan de raadsvrouw doet voorkomen, hier
niet zomaar uit de lucht komt vallen en geenszins het resultaat van manipulatie
hoeft te zijn. Wanneer de zinsnede met betrekking tot de ‘professorbaard’ immers
in samenhang wordt bezien met de daaraan voorafgaande en daarop volgende
passage, volgt onmiskenbaar dat Ali en Baybaşin in plaats van over een auto op
verhullende wijze, namelijk in code, over een persoon spreken.67 Zo verwonderlijk
is de opgedoken professorbaard inclusief snor dus niet. Een en ander is in het
bestreden arrest overigens ook uitdrukkelijk door het hof vastgesteld.68 Dat de
verdediging thans op basis van dezelfde gegevens tot een andere lezing van het
tapgesprek komt, kan dus geen novum teweegbrengen.

67

Dat het gebruik van ‘code-taal’ in de onderschepte tapgesprekken Baybaşin niet vreemd was, volgt
ook uit zijn verklaring van 4 maart 1999 bij de rechter-commissaris. Daarin voert hij voor dat gebruik
drie redenen aan. Kort samengevat zijn dat (1) de mensenrechtenschendingen van Koerden in die
periode in Turkije, (2) zijn werkzaamheden voor buitenlandse inlichtingendiensten alsook (3) de
wetenschap dat zijn telefoongesprekken werden afgeluisterd en doorgespeeld aan de Turken.
68 Zie het arrest van 30 juli 2002, overweging 10.6.2.

1234
Onderdeel 13. Gespreksinhoudelijke argumenten voor manipulatie

Conclusie inzake 11-02065 H

Bovendien wijst de geciteerde passage uit dat het maken van de foto enerzijds, en
het niet kunnen vinden van het subject anderzijds betrekking heeft op twee
verschillende momenten. Om die reden lijkt het mij niet onwaarschijnlijk dat Ali’s
mannen bijvoorbeeld tijdens een verkenning (op afstand) een foto van de gezochte
persoon hebben gemaakt en die vervolgens hebben vergeleken met een andere
foto van het subject. Mogelijk is daarvoor de pasfoto van Kamyar Mahboub
gebruikt die destijds in het bezit was van Ali de Iraniër.69 Na de positieve herkenning
zijn de mannen kennelijk weer naar Kamyar Mahboub op zoek gegaan, maar
konden zij hem, vanwege de aanwezigheid van zeventien uitgangen in het
universiteitscomplex, niet meer terugvinden. Uit de woorden van Ali volgt immers
dat zijn mannen het subject hebben opgewacht, maar hem niet (meer) hebben
kunnen vinden; reden waarom de mannen bij Ali hebben aangedrongen op het
achterhalen van het huisadres van Kamyar Mahboub. In het door het hof
aangenomen scenario met betrekking tot de poging tot uitlokking van een
liquidatie, is die gang van zaken geenszins onwaarschijnlijk. Op het moment dat een
complex beschikt over zeventien uitgangen en onbekend is via welke uitgang de
gezochte persoon het complex zal verlaten, is aanbellen bij de woning van het
beoogde slachtoffer aanzienlijk efficiënter.

Derhalve vormen het éénmalig lokaliseren van de man met het professorbaardje
en het vervolgens op een later tijdstip niet kunnen terugvinden van deze man, geen
aanwijzing voor de manipulatie van het geluidsmateriaal van tapgesprek A-3-27.

Punt 2: De wisselende strekking van de autodeal

Onder novum 84 wordt erop gewezen dat de tapgesprekken A-3-27, A-3-37 en A3-38 steeds over dezelfde ‘autodeal’ gaan, terwijl wisselend wordt gesproken over
‘afleveren’ en dan weer over het ‘aankopen’ van de auto.

Beoordeling novum 84, punt 2

De drie tapgesprekken betreffen telkens telefoongesprekken tussen Baybaşin en
Ali de Iraniër. De tapgesprekken vonden volgens de verkeersgegevens steeds plaats
69

Zie de aanvulling bewijsmiddelen van 30 december 2002 op het arrest van 30 juli 2002 onder 2.5
en 2.7.

1235
Onderdeel 13. Gespreksinhoudelijke argumenten voor manipulatie

Conclusie inzake 11-02065 H

in de avond van 11 december 1997. Gelijk de raadsvrouw constateer ik in de tot het
bewijs gebezigde weergaven van deze gesprekken meer tegenstrijdigheden ten
aanzien van de veronderstelde autodeal. Zo lijkt tapgesprek A-3-27 in te houden
dat namens de mannen van Ali een auto moet worden afgeleverd, terwijl de
tapgesprekken A-3-37 en A-3-38 over de aankoop van een auto lijken te gaan.

Met het gerechtshof en de raadsvrouw veronderstel ik dat de drie tapgesprekken
“dezelfde autodeal” tot onderwerp hebben.70 Dat punt staat in de
herzieningsprocedure dan ook niet ter discussie. Anders dan de raadsvrouw meent,
kan de genoemde tegenstrijdigheid (‘afleveren’ versus ‘aankopen’) echter het
gevolg zijn van het gebruik van verhullende codetaal tussen Ali en Baybaşin, dat zijn
intrede deed eerder die avond in tapgesprek A-3-27.71 Dit standpunt vindt steun in
de uitspraken van Baybaşin en Ali in de daaropvolgende tapgesprekken A-3-37 en
A-3-38. Daarbij haal ik ter illustratie de volgende uitspraak van Ali aan uit
tapgesprek A-3-38, waarin het om de aankoop van een auto zou gaan:
“De showroom was waardeloos. Er zijn daar veel te veel auto’s.”
Ofschoon op het eerste gezicht onbegrijpelijk, laten de – al dan niet tegenstrijdige
– uitspraken in tapgesprekken zich dus goed verklaren door taalgebruik in een
verbloemende code die niet vooraf, schriftelijk en met mathematische precisie is
overeengekomen, maar die zich gedurende het verloop van de communicatie
ontwikkelt en die standhoudt zolang de gespreksdeelnemers over en weer het
gevoel hebben dat ze elkaar begrijpen.72

70

Zie de derde aanvulling op het herzieningsverzoek van 16 maart 2016, novum 84, p. 23 onder het
kopje “gesprek A-3-27: aanwijzingen van manipulatie”.
71 Zie de beoordeling van het onder novum 84 als eerste aangevoerde punt.
72 Ook in dit kader verwijs ik naar Baybaşin’s verklaring bij de rechter-commissaris van 4 maart 1999
waarin hij het gebruik van ‘code-taal’ in de onderschepte tapgesprekken erkent en verklaart.
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Tapgesprek A-3-50: novum 85

Aanwezigheid van Kamyar Mahboub in zowel Canada als Kentucky

Novum 85 wijst naar aanleiding van een analyse van Derksen op een inconsistentie
in de weergave van tapgesprek A-3-50.73 A-3-50 betreft volgens de
verkeersgegevens een telefoongesprek van 11 januari 1998. Daarin deelt Baybaşin
zijn gesprekspartner Ali de Iraniër mede dat de mensen hun werk in Kentucky niet
kunnen doen, nu ‘de man’ daar niet meer is. Ik citeer de raadsvrouw:
“Maar het is nu net dit gesprek waarin hij [Derksen] weer een inconsistentie
detecteert, precies op het punt van ‘de man in Kentucky’. In het gesprek wordt
door verzoeker gezegd “De mensen kunnen het werk in Kentucky niet doen,
want de man is daar niet meer. Hij heeft het land vandaag verlaten. (…)
Daarom is er geen reden meer om daar naar toe te gaan. Hij is vertrokken en
is nu in Canada”. Maar direct erna op de vraag of de andere vriend niet meer
in Kentucky is, vervolgt hij: “Hij is daar nog. Hij is op hetzelfde adres en op
dezelfde plaats”. Derksen concludeert dat de tegenspraak op manipulatie van
dit tapgesprek wijst.”
Uit de in ‘Verknipt bewijs’ opgenomen analyse door Derksen citeer ik de volgende
passage:
“Volgens het liquidatiescenario houden de ‘mensen’ zich in Kentucky op
vanwege een voorgenomen liquidatie van Kamyar [Mahboub]. Die man is
daar niet meer. De vertrokken man moet dus Kamyar zijn. Baybaşin weet zelfs
waar hij naartoe vertrokken is: Canada. (…) Maar in het vervolg van het
gesprek zegt dezelfde Baybaşin dat Kamyar nog wel in Kentucky is.”
Ik begrijp het novum aldus dat de raadsvrouw, in navolging van Derksen, uit de
weergave van het tapgesprek opmaakt dat in beide gevallen over Kamyar Mahboub
wordt gesproken, terwijl deze persoon zich niet tegelijkertijd in zowel Canada als
Kentucky kan bevinden.

73

Zie de derde aanvulling op het herzieningsverzoek van 16 maart 2016, novum 85, p. 24. Zie voorts
T. Derksen, Verknipt bewijs. De zaak Baybaşin, Leusden: ISVW Uitgevers 2014, p. 240-241.
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Beoordeling novum 85

Voor zover voor de beoordeling van het novum van belang, citeer ik de betwiste
passage uit tapgesprek A-3-50 (vetgedrukt mijnerzijds, doorhalingen volgens de
weergave van de bewijsmiddelen in de aanvulling op het bestreden arrest):
“(…) De mensen kunnen hun werk in Kentucky niet doen, want de man is daar
niet meer. Hij heeft het land vandaag verlaten, zegt Huseyin. Ik begrijp het
zegt Ali. (…) Hij is vertrokken en is nu in Canada (…). Dus deze jongen is van
mijn land naar Canada gegaan, vraagt Ali, en de andere vriend is dus niet
meer in Kentucky? Hij is daar nog, zegt Huseyin. Hij is nog op het zelfde adres
en op dezelfde plaats.” 74
Anders dan Derksen en de raadsvrouw hebben aangenomen, wordt in de
gewraakte passage evident over twee verschillende personen gesproken. Daartoe
wijs ik in het bijzonder op de introductie van een tweede persoon als “de andere
vriend”. Waarschijnlijk wordt in deze passage gesproken over zowel dr. Kamyar
Mahboub als (zijn broer) Kaveh Mahboub, de man die Baybaşin houdt voor de
moordenaar van de broer van zijn vriend Selim Isik. In dat licht refereer ik aan de
door Kamyar Mahboub op 31 mei 1999 telefonisch tegenover de rechtercommissaris afgelegde verklaring waarin hij heeft laten weten van 7 oktober 1997
tot en met 31 januari 1998 in de VS te hebben verbleven.75 Naar zijn zeggen heeft
Kamyar Mahboub de VS begin 1998 dus niet verlaten. Bovendien verklaarde
Kamyar Mahboub dat zijn broer (Kaveh) mogelijk in Canada verbleef. In het door
de verdediging aangehaalde gespreksfragment blijkt dus bij nadere beschouwing
alleen in het tweede geval over Kamyar Mahboub te zijn gesproken. Aangezien de
kern van het gepresenteerde novum, de ‘bilocatie’, berust op een verkeerde lezing
van de weergegeven vertolking, komt daarmee de grondslag aan het argument te
ontvallen.

74

Het citaat is weergegeven zoals het door het hof tot het bewijs is gebezigd. Hieruit volgt dat enkel
de eerste zinsnede ten behoeve van de bewijsvoering is gebruikt. Kortom, de raadsvrouw doet een
beroep op een door het hof doorgestreepte passage die (derhalve) weloverwogen niet tot het bewijs
is gebezigd.
75 Zie de aanvulling bewijsmiddelen in het bestreden arrest, onder 2.9, p. 175-178, voor Kamyar
Mahboub’s (telefonische) verklaring, afgelegd aan de rechter-commissaris d.d. 31 mei 1999.
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Tapgesprek A-3-51: novum 11

“Yesterday was Saturday”

Onder novum 11 is met betrekking tot het Engelse tapgesprek A-3-51 gewezen op
een niet door de taptolken vertaalde uitspraak van Baybaşin’s gesprekpartner Ali
de Iraniër. Het zou gaan om de mededeling “Yesterday was Saturday”.76 De
verkeersgegevens melden dat dit tapgesprek heeft plaatsgevonden op 13 januari
1998. In de aanvraag is met juistheid betoogd dat 13 januari 1998 op een dinsdag
viel. Hoewel niet nader onderbouwd, begrijp ik het novum aldus dat de verzwegen
uitspraak van Ali de Iraniër (“Yesterday was Saturday”) wijst op een inhoudelijke
tegenstrijdigheid die manipulatie waarschijnlijk maakt.

Beoordeling novum 11

Ik heb het ruim elf minuten durende geluidsmateriaal van het Engelstalige
tapgesprek A-3-51 meermalen op verschillende snelheden afgespeeld en
geconstateerd dat het woord “yesterday” daarin tweemaal in de mond wordt
genomen. Eenmaal door Baybaşin en eenmaal door Ali de Iraniër, beide keren in de
openingsfase van het tapgesprek. Mijn transcript van deze openingsfase luidt als
volgt:
"HB: Yeah, how are you?
A:
Not bad thank you, how are you?
HB: Yeah, thanks very much, I was expecting you to call me yesterday, you
didn't, and you were sleeping today around ehh eleven o'cock. I think
you sleeping so much he....[ntv]
A:
No [ntv], yesterday I was shattered and also I was ehh busy finding few
people. And then ehh last night I was working till about ehhh 5.20 in
the morning, doing some paper for the beauty salon. So I slept very late
ehh, I slept about 5.30 in the morning.”
De door Derksen en de verdediging gepresenteerde inconsistentie blijkt derhalve
te berusten op een uitlating die in werkelijkheid niet is gedaan. Derksen en de
raadsvrouw beroepen zich vermoedelijk abusievelijk op Ali’s – m.i. duidelijk
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Zie de eerste aanvulling op het herzieningsverzoek van 26 februari 2015, novum 11, p. 5 en 29.
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verstaanbare – uitspraak “Yesterday I was shattered” (‘Gisteren was ik
kapot/doodop’).77 Met deze mededeling geeft Ali aan Baybaşin desgevraagd een
excuus voor zijn uitblijvende telefoontje.

Conclusie

Geen van de aangedragen inhoudelijke ‘tegenstrijdigheden’ ten aanzien van de
Kentucky-zaak leiden tot serieuze aanwijzingen voor manipulatie. Bij nadere
controle bleken drie van de zes gepresenteerde vaststellingen ten eerste niet in de
gesproken tekst voor te komen78 of te berusten op een verkeerde lezing van de
weergaven van de bestreden tapgesprekken.79 De drie resterende nova
presenteren een onwaarschijnlijk alternatief voor de lezing die door het hof voor
juist wordt gehouden.80

77

Zie T. Derksen, Verknipt bewijs. De zaak Baybaşin, Leusden: ISVW Uitgevers 2014, p. 252:
“En hier is nog een vijfde [inconsistentie]:
5. Het is gisteren zowel maandag als zaterdag.
Op 13 januari 1998, 14.25 uur, A-3-51, vertelt Ali aan Baybaşin bij 0.42 sec: ‘Yesterday was Saturday’,
een zin die niet vertaald is. De 13de januari 1998 is echter een dinsdag. Binnen het liquidatie-scenario
was het dus op die dag een maandag maar ook een zaterdag.”
78 Zie novum 11 in verband met de veronderstelde uitspraak van Ali de Iraniër: “Yesterday was
Saturday”.
79 Zie novum 84, punt 1 met betrekking tot “het wel en niet kunnen vinden van de persoon”, alsook
novum 85 waarin Kamyar Mahboub volgens de raadsvrouw zich zowel in Kentucky als in Canada zou
hebben bevonden.
80 Zie novum 80 punt 1, inhoudende dat Baybaşin de man in Kentucky al drie jaar zou zoeken, alsook
punt 2 waarin de verdediging betoogt dat Dahan nooit op de Sabbat zou telefoneren. Zie ten slotte
ook novum 84 punt 2, waarin wisselend over het ‘aankopen’ en ‘afleveren’ van een auto wordt
gesproken.
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13.4. De gijzeling van Mehmet Ҫelik

Inleiding

Wat betreft de ‘gijzelingszaak’, feit 3 van de bewezenverklaring, is Baybaşin
veroordeeld voor het medeplegen van de wederrechtelijke vrijheidsberoving van
Mehmet Ҫelik (alias Haci Hasan)81 van 22 tot en met 30 november 1997 in Istanbul.
Naar het oordeel van het hof heeft Baybaşin de gijzeling beraamd, instructies
gegeven en toezeggingen gedaan om de kosten voor zijn rekening te nemen.

In de nova 12 en 96 is bij herhaling betoogd dat tapgesprek A-4-28 niet in 1997
heeft plaatsgevonden, maar stamt uit de periode van vóór 1992. In de vijfde
aanvulling op het herzieningsverzoek is een soortgelijk argument te berde gebracht
inzake tapgesprek A-4-31.82 Daarnaast zou indirect uit novum 12, evenals uit de
nova 9, 10 en 11, volgen dat tapgesprek A-1-1 in de Öge-zaak van een latere datum
is dan de verkeersgegevens van dat tapgesprek vermelden.83, 84

In een nadere bewijsoverweging (10.6.3) heeft het hof onder meer het volgende
overwogen over de tapgesprekken die in de ‘gijzelingszaak’ tot het bewijs zijn
gebezigd (met weglating van verwijzingen):
“Uit de telefoontaps (…) leidt het hof af, gelet op de tijdstippen waarop die
gesprekken worden gevoerd en de informatie die door de betrokken
gespreksdeelnemers over en weer werd uitgewisseld, dat verdachte nauw bij
de gijzeling van Mehmet Çelik (alias Haci Hasan) betrokken was.
Verdachte had voor de gijzeling telefonisch contact met Tekin, Kenan Saritas
en Erol. Daaruit blijkt dat onder meer verdachte de gijzeling beraamt en in
dat kader opdrachten geeft, indirect de personen die uiteindelijk de opdracht
uitvoeren aanstuurt en de gang van zaken daaromtrent dirigeert. (….)

81

Zie met betrekking tot de aanduiding Haci (Hasan), gebezigd in tapgesprek A-4-34, de bespreking
van novum 90. Dit novum passeert de revue in paragraaf 15.5, en betreft de vraag of ‘Haci’ en Mehmet
Çelik dezelfde persoon zijn.
82 Zie het vijfde aanvullend herzieningsverzoek van 12 juni 2017, p. 73-75. In deze aanvulling hanteert
de raadsvrouw geen nadere numerieke aanduiding voor de aangedragen gegevens.
83 Zie de toelichting op novum 12 in de eerste aanvulling op het herzieningsverzoek van 26 februari
2015, p. 5.
84 Deze afgeleide aanwijzing voor manipulatie bespreek ik tezamen met de nova 9, 10 en 11 in de
slotsom van dit onderdeel. Voorts is onder novum 12 en novum 96 op basis van de inhoudelijk
aangedragen contradictie ten aanzien van tapgesprek A-4-28 een soortgelijk standpunt ingenomen
met betrekking tot “diverse andere gesprekken”. Ook op dit laatste punt kom ik in de slotsom van het
onderhavige onderdeel terug.
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Verder wordt verdachte op de hoogte gehouden van het verloop van de
gijzeling (…), ook als deze wordt beëindigd, zie tapgesprek A-4-25, waarin de
tijdsaanduiding van het einde van de gijzeling “die morgen vroeg”,
overeenkomt met het tijdstip van aanhouding van de bij de gijzeling
betrokken personen, vermeld in (…) en tapgesprek A-4-31, waarin Kenan
Saritas aangeeft dat “die andere, niet die van ons, zich van drie hoog uit het
raam naar beneden heeft gegooid”, hetgeen overeenkomt met de verklaring
van het desbetreffende slachtoffer Ojahan [bedoeld is: Nojahan, D.A.] (…).
Aldus blijkt naar het oordeel van het hof van een zo nauwe samenwerking
tussen de verdachte en anderen gericht op de gijzeling van Çelik, dat
verdachte als mededader moet worden aangemerkt, waaraan ook hier niet
afdoet dat verdachte niet lijfelijk bij de gijzeling aanwezig was.”

Tapgesprek A-4-28: novum 12 en 96

Verkeerde datum met betrekking tot de volkstelling

Tapgesprek A-4-28 betreft volgens de verkeersgegevens een telefoongesprek van
30 november 1997, aangevangen om 19.32 uur, tussen Baybaşin en zijn broer Sirin
Baybaşin. Behoudens de openingspassage is het tapgesprek door het hof niet tot
het bewijs gebezigd. De wel tot de bewijsvoering gerekende aanvang van het
tapgesprek luidt als volgt (doorhalingen volgens de weergave van de
bewijsmiddelen in de aanvulling op het bestreden arrest):
“Huseyin Baybaşin belt uit met zijn broer SIRIN Baybaşin. Huseyin vraagt of
er bijzonderheden zijn. Dat is niet het geval. Die ene man, de bij de jongens
op visite was, die is volgens mij opgepakt en het is een beetje druk en daarom
moet je even nergens naar toe bellen, zegt Huseyin. Is het vandaag gebeurd,
vraagt Sirin. Het is gisteren, tijdens de telling (volkstelling) gebeurd, zegt
Huseyin.”
In de eerste aanvulling op het herzieningsverzoek stelt de raadsvrouw onder novum
12,85 onder verwijzing naar de inhoud van de tapgesprekken A-4-24 en A-4-26,
beide daterend van 30 november 1997, dat de volkstelling in Turkije op zondag 30
november 1997 heeft plaatsgevonden. Dat is correct. “De veertiende volkstelling

85

Zie het eerste aanvullend herzieningsverzoek van 26 februari 2015, novum 12, p. 5 en 29.
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sinds de oprichting van de Turkse republiek in 1923” vond inderdaad op zondag 30
november 1997 plaats.86
Baybaşin’s mededeling in tapgesprek A-4-28, ook daterend van 30 november 1997,
inhoudende dat de volkstelling “gisteren” plaatsvond, zou om die reden leiden tot
“een ongerijmdheid die het hof al was voorgehouden door de verdediging.”87
Daarenboven betoogt de verdediging, refererend aan Derksen, “hoe de plaatsing
van dit gesprek op de onjuiste dag 30 november 1997 mede gevolgen heeft voor de
datering van een reeks omliggende tapgesprekken.”88
In de toelichting op novum 96 is daaraan nog het volgende toegevoegd:
“Ook dit in de tijd verdwaalde gesprek A-4-28 vormt een bevestiging van het
manipuleren van diverse gesprekken qua inhoud en tijdstip om tot een
scenario te komen waarin het lijkt of de verzoeker iets van doen heeft gehad
met een gijzeling, waarin (...) ook een Mehmet Ҫelik leek te figureren.”89
Beoordeling novum 12 en 96

Uit het voorgaande kan worden opgemaakt dat hetgeen onder novum 12 is
aangevoerd en onder novum 96 is herhaald, allereerst afstuit op de formele grond
dat de verdediging deze inconsistentie het hof in feitelijke aanleg al heeft
voorgehouden.

Niettemin heb ik een tolk (de ‘herzieningstolk’) verzocht de openingspassage van
tapgesprek A-4-28 d.d. 30 november 1997 (geheel blanco) te beluisteren en zorg te
dragen voor een Koerdisch transcript, alsmede van een vertolking daarvan. Ik citeer
de relevante passage uit het verslag van deze werkzaamheden (onderstreping
mijnerzijds):
“HB: Îro bûye. Ehm.. Sibê de sayimê de herhalde. Çira?

86

Zie publicaties in de Volkskrant en de NRC, beide van maandag 1 december 1997:
https://www.nrc.nl/nieuws/1997/12/01/turkije-onder-huisarrest-7377990-a616080 en
http://www.volkskrant.nl/magazine/volkstelling-houdt-miljoenen-turken-verplicht-thuis~a478974/.
Zie ook de verklaring van hoofdcommissaris Cabuk, arrest gerechtshof Den Bosch d.d. 30 juli 2002,
aanvulling bewijsmiddelen 3.3-3.4: proces-verbaal naar aanleiding van een Nederlands
rechtshulpverzoek, politiedossier T-09 PV-nr. 9803027, bijlage D-4-51, p. 929-930: “Vanwege de
volkstelling (…) was er een straatverbod op 30.11.1997.”
87 Zie het eerste aanvullend herzieningsverzoek van 26 februari 2015, novum 12, p. 29.
88 Zie T. Derksen, Verknipt bewijs. De zaak Baybaşin, Leusden: ISVW Uitgevers 2014, p. 138.
89 Zie het derde aanvullend herzieningsverzoek van 16 maart 2016, novum 96, p. 46.
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HB: Het is vandaag gebeurd. Ehm…Waarschijnlijk vanmorgen tijdens de
telling. Waarom?”90
Indien deze mededeling van Baybaşin overeenkomstig de verkeersgegevens van dit
tapgesprek dateert van 30 november 1997 is zij dus niet in tegenspraak met de
inhoud van de tapgesprekken A-4-24 en A-4-26, en komt aan de nova 12 en 96 de
feitelijke grondslag te ontvallen.

Tapgesprek A-4-31: vijfde aanvulling

Een geheel andere gebeurtenis

Het hof heeft blijkens zijn bewijsoverwegingen aangenomen dat Baybaşin in de
onderscheidene tot het bewijs gebezigde A-4-gesprekken op de hoogte werd
gehouden van het verloop van de gijzeling van Ҫelik, alsmede van de beëindiging
ervan. Meer in het bijzonder ziet het hof aanwijzingen daarvoor in de verklaring van
medegegijzelde Nojahan, op de grond dat deze verklaring overeenstemt met
hetgeen Kenan Saritas in tapgesprek A-4-31 aan Baybaşin meedeelt, namelijk: “dat
die andere, niet die van ons, zich van drie hoog uit het raam naar beneden heeft
gegooid.”91

In de vijfde aanvulling op het herzieningsverzoek wijst de raadsvrouw op een
tweetal tegenstrijdigheden in de (vertolkte) gespreksinhoud van dit tapgesprek.
Daaruit kan volgens haar worden opgemaakt dat tapgesprek A-4-31 betrekking
heeft op een andere gebeurtenis dan de gijzeling van Mehmet Ҫelik, alsmede dat
het tapgesprek hoogstwaarschijnlijk dateert van vóór Baybaşin’s vertrek uit
Turkije.92

Ter onderbouwing van haar stellingen haalt de raadsvrouw om te beginnen een
vertolking door ene T. Ҫelik aan.93 Uit die vertolking van het telefoongesprek tussen

90

Zie het Aanvullend verslag tolkwerkzaamheden van 14 april 2017, vraag 2, p. 3.
Zie de onder 3.4 tot het bewijs gebezigde verklaring van Alaaddin Niroumand Nojahan.
92 Zie het vijfde aanvullend herzieningsverzoek van 12 juni 2017, p. 74-75.
93 Zie appendix 8, gehecht aan het vijfde aanvullend herzieningsverzoek van 12 juni 2017, inhoudende
een vertolking door T. Ҫelik, juridisch medewerkster bij Bakker Schut & Van der Plas advocaten. ‘Çelik’
91
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Kenan Saritas en Baybaşin kan worden afgeleid dat, anders dan het hof heeft
aangenomen, de andere in het pand aanwezige gegijzelde (Nojahan), pas wist te
ontvluchten nadat de politie de woning betrad. Het hof is daarentegen uitgegaan
van een scenario waarin Nojahan zich uit het raam wierp, vervolgens de politie
alarmeerde, en de politie pas daarna het pand met de gegijzelde Ҫelik binnenviel.
Ook indien bezien in samenhang met de inhoud van tapgesprek A-4-25 leidt de
inhoud van tapgesprek A-4-31 volgens de raadsvrouw tot eenzelfde conclusie, zulks
op de grond dat tapgesprek A-4-25 inhoudt dat de politie-inval voortvloeide uit “het
afluisteren van telefoons in het pand”.
Bovendien attendeert de raadsvrouw op Saritas’ verwijzing in tapgesprek A-4-31
naar ‘Sisko’ wanneer Saritas spreekt over de persoon op ‘de tweede verdieping’.
De tot het bewijs gebezigde verklaring van Azmi Derin wijst uit dat zich op de
tweede verdieping de gegijzelde Mehmet Ҫelik heeft bevonden.94 Deze
tegenspraak, ‘Ҫelik’ versus ‘Sisko’ (op de tweede verdieping), betekent dat het
tapgesprek niet over de “beweerdelijke gijzeling van Mehmet Çelik” kan zijn gegaan,
aldus de raadsvrouw.

Beoordeling

De door de raadsvrouw aangehaalde vertolking door mw. T. Ҫelik luidt, voor zover
relevant, als volgt (onderstreping mijnerzijds):
“K:
H:
K:
H:
K:

H:
K:

H:

Die andere eerloze is nadat er beneden tegen de deur werd geslagen
weet je wel broer
Ja
Zijn handen en armen waren vastgebonden he
Ja
De jongens hebben die flikker bewust uitgekleed, ze hadden hem
bewust naakt gelaten dus zonder kleding en zo dat in het geval er iets
mis zou gaan, hij niet zou kunnen weglopen weet je wel broer
Ja
Op die manier heeft die hoerenzoon zich van drie hoog.. zijn voeten
waren vastgebonden maar springend als een konijn weet je wel broer.
Hij gooide zichzelf op z’n kop naar beneden uit het raam broer
Die ander?

is een veelvoorkomende naam in Turkije. Ik neem aan dat er geen verwantschap is tussen de juridisch
medewerkster van de raadsvrouw enerzijds en (de Pakistaan) Mehmet Çelik anderzijds.
94 Zie de verklaring van Azmi Derin in de aanvulling bewijsmiddelen van 30 december 2002, onder 3.4.
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K:
H:
K:

H:
K:

Ja die ander, dit kan gewoon niet broer.
Die pooier. En toen?
Toen er vervolgens lawaai te horen was. Aan de ene kant slaan ze de
deur natuurlijk in, aan de andere kant dit geluid van boven, sprong een
van de jongens op, zo van wat is er aan de hand.
Ja
Hij keek naar onze Sisko, onze Sisko was op de tweede verdieping en
op de derde verdieping die ander weet je wel broer. Hij zag dat er bij
Sisko niks aan de hand was. Hij springt naar boven. Hij kijkt en ziet dat
die flikker uit het raam is gesprongen met dinges, en probeert te lopen
weet je wel broer.”95

De tot het bewijs gebezigde vertolking van de taptolken luidt (onderstreping
mijnerzijds en kapitalen in het origineel):
“Die andere, niet die van ons, die zat op de derde verdieping en was
uitgekleed en had niets aan, zegt Kenan.
K:
Zijn handen en voeten waren gebonden..
H:
Ja..
K:
Die poot hadden zij ook wetend en al uitgekleed..de jongens hadden
hem helemaal uitgekleed en hij was naakt…zij hebben dat bewust
gedaan, zodat hij kon lopen/weg kon lopen…weet je..
H:
Ja..
K:
Die hoerenzoon heeft zich van drie hoog…zijn handen en voeten waren
vastgebonden.. hij heeft zich als een konijn kunnen bewegen en heeft
zich, van drie hoog, uit het raam naar beneden gegooid…
H:
Die andere?
K:
Die andere ja…zoiets is toch niet mogelijk…!
H:
Wat een pooier zeg…(niet te geloven)…
K:
Ja..en toen zij dit hoorden .. ene kant aan de deur en andere kant dat
geluid van boven…
H:
Ja..
K:
Toen zijn de jongens gaan kijken, wat er kon zijn…want SISKO ZAT OP
de 2e verdieping en die andere op de 3e….weet je abi..
H:
Ja..
K:
Hij kijkt naar SISKO .. daar was niets aan de hand en gaat naar buiten
en die andere poot, die had zich vanuit het raam naar beneden gegooid
en op het moment dat hij iets wilde doen, toen waren de bevoegde
vrienden er al bij gekomen..”

95

Appendix 8, gehecht aan het vijfde aanvullend herzieningsverzoek van 12 juni 2017, p. 3-4.
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De verwijzing naar ‘Sisko’ in tapgesprek A-4-31 was het hof in feitelijke aanleg dus
reeds bekend. De argumentatie van de raadsvrouw kan in herziening om die reden
geen ‘nieuw’ gegeven opleveren.
Maar ook inhoudelijk kan ik vrij kort zijn. In geen van de A-4-gesprekken tussen
Baybaşin en Saritas is een expliciete verwijzing naar de naam ‘Mehmet Ҫelik’
opgenomen. Baybaşin en Saritas spreken slechts in bedekte termen over
bijvoorbeeld “de gast” (tapgesprek A-4-25), alsmede over “Sisko” (tapgesprek A4 31). Een en ander maakt het m.i. waarschijnlijker dat Saritas en Baybaşin ook hier
in code spreken.96
Dat met de aanduiding ‘Sisko’ wel degelijk Ҫelik is bedoeld, vindt steun in Saritas’
latere mededelingen in tapgesprek A-4-31, waaruit voortvloeit dat er onder de
betrokkenen bij de gijzeling onduidelijkheid bestond over de nationaliteit van
‘Sisko’, terwijl ten slotte wordt geconcludeerd dat Sisko de Turkse nationaliteit
heeft. Dit correspondeert met Ҫelik’s tot het bewijs gebezigde verklaring dat hij
over twee nationaliteiten beschikt, de Pakistaanse en de Turkse.97, 98

Hetgeen ter onderbouwing van het novum resteert, centreert zich in essentie rond
de vraag of uit de geciteerde passage kan worden afgeleid dat de andere gegijzelde,
Nojahan, zoals de raadsvrouw stelt, niet eerder is gevlucht dan op het moment van
de politie-inval. Echter, noch uit de vertolking van T. Ҫelik, noch uit die van de
politietolken kan een dergelijke gang van zaken worden afgeleid.

96

Zie in dit kader mijn hierover eerder gemaakte opmerkingen ten behoeve van de Kentucky-zaak.
Dat het gebruik van codetaal in de onderschepte tapgesprekken Baybaşin niet vreemd was, volgt ook
uit zijn verklaring van 4 maart 1999 ten overstaan van de rechter-commissaris. Daarin voert Baybaşin
voor dat gebruik drie redenen aan. Kort samengevat zijn dat (1) de mensenrechtenschendingen van
Koerden in die periode in Turkije, (2) zijn werkzaamheden voor buitenlandse inlichtingendiensten,
alsook (3) de wetenschap dat zijn telefoongesprekken werden afgeluisterd en doorgespeeld aan de
Turken.
97 Zie p. 7 van de in appendix 8 opgenomen vertolking door T. Ҫelik: “K: Zij zeggen hij heeft toch de
Turkse nationaliteit”. Dezelfde passage is in de tot het bewijs gebezigde vertolking als volgt
weergegeven: “Nee, want hij had de Turkse nationaliteit, zegt Kenan.”
Zie voorts de aanvulling bewijsmiddelen van 30 december 2002, onder 3.4, waarin Ҫelik’s verklaring
van 30 november 1997 is opgenomen. Deze houdt onder meer het volgende in: “Ik ben een Pakistaan
die later de Turkse nationaliteit heeft gekregen. Ik heb dus een dubbele nationaliteit.”
98 Bovendien volgt uit de onder 3.4 van de aanvulling bewijsmiddelen opgenomen verklaringen van
de gijzelnemers Reşat Aydoğan, Himet Derin en Azmi Derin van 30 november 1997, te weten dat zij in
het pand een Iraniër en Mehmet Ҫelik bewaakten en die Ҫelik zich op de tweede verdieping bevond.
Ten overvloede merk ik nog op dat in tapgesprek A-4-25 van 30 november 1997, waarnaar de
raadsvrouw ter onderbouwing verwijst, door Saritas en Baybaşin wordt gesproken over “de gast” die
vermoedelijk naar het bureau is meegenomen. Dit terwijl Baybaşin in tapgesprek A-4-34 van
1 december 1997 zijn gesprekspartner Necmettin Yildiz meedeelt dat Çelik van het bureau is
opgehaald.
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Daarmee is de toedracht waarvan tapgesprek A-4-31 blijk geeft verenigbaar met de
gang van zaken die wordt beschreven in de volgende onder 3.4 door het hof tot het
bewijs gebezigde verklaringen:
-

Alaaddin Nojahan’s verklaring, inhoudende dat hij na zijn ontsnapping door
de politie werd meegenomen voor behandeling naar het ziekenhuis;

-

de verklaring van gijzelnemer Reşat Aydoğan, te weten dat hij de Iraniër na
zijn vlucht achterna is gegaan, hem op enig moment heeft moeten loslaten,
en naar het huis is teruggekeerd, en dat daarna de politie kwam;

-

de verklaring van gijzelnemer Hikmet Derin, inhoudende dat Alaaddin (de
Iraniër) vanaf de derde verdieping uit het raam sprong en Reşat een half uur
later naar het gebouw terugkwam;

-

de verklaring van gijzelnemer Azmi Derin, te weten dat Alaaddin uit het raam
sprong, Reşat hem achterna is gerend en na een half uur alleen terugkwam,
en dat er nog geen uur voorbij was voordat de politie kwam;

-

de verklaring van Dervis Bayindir, als hoofdcommissaris werkzaam bij het
districtsbureau te Buyukcekmece, inhoudende dat de politie om ongeveer
10.00 uur een melding van mishandeling kreeg en met het slachtoffer
Nojahan, nadat hij was behandeld, naar het pand is teruggekeerd, alwaar de
politie een inval heeft gedaan.99

Een en ander maakt waarschijnlijk dat de politie na Nojahan’s vlucht binnen dertig
tot zestig minuten is overgegaan tot een inval in de woning. Om welke reden moet
worden aangenomen dat Saritas, die niet bij de inval aanwezig is geweest, een meer
nauwgezette chronologische beschrijving van de gang van zaken ter plaatse zou
hebben kunnen geven dan de bij de inval aangehouden gijzelnemers, valt niet in te
zien. Er is, kortom, geen grond voor de gevolgtrekking dat het tapgesprek
betrekking heeft op een ander voorval dan de gijzeling van Çelik (en Nojahan). Ook
om die reden heeft het novum geen kans van slagen.

Voor zover de raadsvrouw ten slotte op basis van de uitgewisselde algemene
beleefdheden waarvan de vertolking van T. Ҫelik blijk geeft, met inbegrip van de

99

Arrest gerechtshof Den Bosch d.d. 30 juli 2002, aanvulling bewijsmiddelen 3.3-3.4: proces-verbaal
van verhoor Reşat Aydoğan (politiedossier T-09 PV-nr. 9803027, bijlage D-4-13, p. 828 e.v.), van
Hikmet Derin (politiedossier T-09 PV-nr. 9803027, bijlage D-4-14, p. 834 e.v.), en van Azmi Derin
(politiedossier T-09 PV-nr. 9803027, bijlage D-4-15, p. 840 e.v.). Zie de verklaringen van de
hoofdcommissaris Bayindir (D-4-49, p. 920) en Cabuk (D-4-51, p. 929).
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opmerking “wees welkom als je wil”, nog betoogt dat deze beleefdheden weinig
reëel zijn in een gijzelings-scenario en duiden op een eerdere datering van het
originele telefoongesprek, volsta ik met de constatering dat de door de raadsvrouw
nieuw gepresenteerde vertolking evenzeer uitwijst dat Baybaşin bij deze
opmerking lacht en later in het tapgesprek bij een soortgelijke opmerking meedeelt
dat hij een grap maakt.100 Deze opmerkingen kunnen dan ook weinig serieus
genomen worden.

Conclusie

Bij deze stand van zaken kan geen van de aangedragen nova tot herziening van
’s hofs oordeel in de gijzelingszaak leiden. De nova missen feitelijke grondslag101 en
vinden hun grondslag in het hof reeds bekende gegevens.102

100

Zie p. 1 en 2 onder appendix 8, gehecht aan het vijfde aanvullend herzieningsverzoek van 12 juni
2017, inhoudende de vertolking door T. Ҫelik, p. 1:
“H: Ja het schikt, dank je wel. Wees welkom als je wil (lacht)”,
en p. 2:
“H: (Lacht) kind, goed, goed, dan zal ik je nog eens uitnodigen.
(…)
H: Ja goed. Als jij zulke vrienden hebt, wil ik je nog een keer uitnodigen. Kom eten alsjeblieft (lacht)
K: Lacht, nee broer niet op die manier maar van mijn eigen team
H: Ja ik snap het, ik maak een grap.”
101 Zie de nova 12 en 96 waarin de raadsvrouw, naar nu blijkt op onjuiste gronden, betoogt dat de
gespreksinhoud duidt op een onjuiste datering. Bovendien kon de door de raadsvrouw naar voren
gebrachte alternatieve chronologie inzake de vlucht van medegegijzelde Nojahan, niet volgen uit de
door haar gepresenteerde nieuwe vertolking van tapgesprek A-4-31.
102 Onder nova 12 en 96 voert de raadsvrouw zelf aan dat de ongerijmdheden met betrekking tot de
datering van tapgesprek A-4-28 het hof destijds al waren voorgehouden. Ook de in de vijfde aanvulling
aangevoerde tegenstrijdige persoonsaanduiding in tapgesprek A-4-31 van de gegijzelde in kwestie,
wijkt niet af van de tot het bewijs gebezigde vertolking en was het hof derhalve bekend.
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13.5. De Marsil-zaak

Inleiding

De bewezenverklaring onder 5 (dossier 8) betreft de poging om Ihami Metin aan te
zetten tot de moord op Mehmet Marsil en Mehmet Malkoc. De verdediging heeft
in dit verband gewezen op een aantal gespreksinhoudelijke anomalieën “die twijfel
zaaien over de authenticiteit van de tapgesprekken in deze zaak.”103

In een nadere bewijsoverweging heeft het hof met betrekking tot de inhoud van de
tapgesprekken in deze zaak het volgende overwogen:
“Uit de telefoontaps in dossier 8 leidt het hof af, gelet op de tijdstippen
waarop de daarin opgenomen gesprekken werden gevoerd en de informatie
die door de betrokken gespreksdeelnemers wordt uitgewisseld in combinatie
met voor verdachte belastende verklaringen van Mehmet Malkoc en Mehmet
Marsil, dat de telefoontaps betrekking hebben op het bewezen verklaarde en
de rol van verdachte daarin.”104
De nova 100 en 101 uit de derde aanvulling op het herzieningsverzoek presenteren
acht inconsistenties in de inhoud van de tapgesprekken A-8-6, A-8-7 en A-8-9.
Hierin spreekt Baybaşin, volgens de verkeersgegevens en de tot het bewijs
gebezigde vertolkingen, in de late avond van 18 februari 1998 en de vroege morgen
van 19 februari 1998 meermalen met Ihami Metin (hierna: Metin). De aanleiding
betreft een bezoek van Mehmet Marsil (hierna: Marsil) en Mehmet Malkoc (hierna:
Malkoc) aan Metin in Amsterdam, in verband met hun wens om in contact te treden
met Baybaşin.

Voor een goed begrip van de inhoud van de tapgesprekken wijs ik ten eerste kort
op de inhoud van de tapgesprekken A-8-1 en A-8-5, die op dezelfde late avond van
18 februari 1998 zijn gevoerd. In die telefoongesprekken heeft Baybaşin contact
met een zekere ‘Ebedin’. Ebedin stelt Baybaşin op de hoogte van de aanwezigheid
in Nederland van drie huurmoordenaars die het op Baybaşin zouden hebben
gemunt. In tapgesprek A-8-5 worden daartoe uiterlijke kenmerken van deze

103

Zie het derde aanvullend herzieningsverzoek van 16 maart 2016, novum 101, p. 63.
het bestreden arrest van 30 juli 2002 onder 10.6.5 opgenomen nadere bewijsoverweging.

104 Zie de in
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huurmoordenaars doorgegeven. Tussen deze twee tapgesprekken in vindt
tapgesprek A-8-3 plaats. Daarin brengt Metin Baybaşin op de hoogte van de
aanwezigheid van twee personen die zich bij hem, Metin, in een restaurant hebben
gemeld en die op zoek zijn naar hem, Baybaşin. Uit de onder 5.3 en 5.8 tot het
bewijs gebezigde verklaringen van Malkoc en Marsil kan worden opgemaakt dat zij
zich vervolgens met Metin en een kompaan van Metin vanaf het restaurant hebben
begeven naar een koffiehuis in de buurt.105 In het omstreden tapgesprek A-8-6, dat
Metin in het koffiehuis met Baybaşin voert, geeft Baybaşin, die het vermoeden
heeft dat het door Ebedin gegeven signalement (van twee) van de drie
huurmoordenaars overeenkomt met dat van de twee mannen die zich bij Metin
hebben gemeld, zijn gesprekspartner Metin de opdracht “dat een en ander
geklaard” moet worden.
Tapgesprek A-8-7 vindt plaats zodra Baybaşin Metin korte tijd later terugbelt met
onder meer de boodschap: “Het moet op een goede manier gebeuren en er moet
beslist geen paniek zijn.” In tapgesprek A-8-9 ten slotte deelt Metin Baybaşin mee
dat hij een en ander moet uitstellen omdat hij tot de conclusie is gekomen dat te
veel personen hen samen met Marsil en Malkoc het restaurant hebben zien
verlaten.

Tegen deze achtergrond brengt de verdediging de volgende tegenstrijdigheden
onder de aandacht.106

105

Malkoc beschrijft de uitbating als ‘een coffeeshop’, en Marsil als ‘een cafetaria met biljartzaal’. In
het navolgende zal ik steeds de term koffiehuis bezigen.
106 Ik geef hier voor het leesgemak een overzicht van de bedoelde tapgesprekken, onder vermelding
van de verkeersgegevens (JTS-gegevens) en de (verkorte) inhoud volgens het tapverbaal en mijn
beluistering van (de achtergrondgeluiden in) het geluidsmateriaal. Gespreksduur overeenkomstig de
door mij gemeten duur van het geluidsmateriaal:
A-8-3: 18 februari 1998, aanvang om 22.59 uur. Metin belt naar Baybaşin en stelt hem op de hoogte
van de aanwezigheid van twee personen die zich bij hem, Metin, in een restaurant hebben gemeld en
die op zoek zijn naar hem, Baybaşin. Gespreksduur: 8 minuten en 5 seconden.
A-8-4: 18 februari 1998, aanvang om 23.16 uur. Metin belt met Yusuf en zegt kort dat hij bij Yusuf’s
koffiehuis zal langskomen. Duur van het gesprek: 35 seconden.
A-8-6: 18 februari 1998, aanvang om 23.38 uur. Metin (vermoedelijk in het koffiehuis) belt met
Baybaşin. Duur van het gesprek: 17 minuten en 25 seconden.
A-8-7: 19 februari 1998, aanvang om 00.08 uur. Baybaşin belt Metin om te vragen hoe het gaat. Duur
van het gesprek: 43 seconden. Mogelijk verplaatst Metin zich op dat moment in een auto.
A-8-8: 19 februari 1998, aanvang om 00.11 uur. Metin belt uit naar Baybaşin. Overleg over hoe te
handelen. Geluidsmateriaal ontbreekt (zie paragraaf 11.5).
A-8-9: 19 februari 1998, aanvang om 00.34 uur. Metin (vermoedelijk in auto) belt Baybaşin en geeft
aan dat ze mogelijk door te veel mensen zijn gezien. De eindconclusie is dan dat Metin het op een
ander moment zal doen. Duur van het gesprek: vrijwel exact tien minuten.
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Tapgesprekken A-8-6 en A-8-9: novum 100

Punt 1: Onjuiste aanvangstijd van tapgesprek A-8-6

Onder novum 100 is aangevoerd dat de in de verkeersgegevens vermelde
aanvangstijden van de tapgesprekken A-8-6 en A-8-9 niet juist kunnen zijn en in
tegenspraak zijn met de ‘feitelijke tijdlijn’.107 Een en ander zou wijzen op
manipulatie van de verkeersgegevens en zou het gevolg zijn van eigenhandig knipen plakwerk door het Nederlandse onderzoeksteam. Ik citeer de raadsvrouw:
“We hebben hier te maken met een zaak die zich afspeelt op Nederlands
grondgebied. Er wordt gebeld met en vanaf Nederlandse mobiele en vaste
nummers. Manipulatie van ook deze Marsil-gesprekken impliceert dat er niet
alleen is samengewerkt met Turkse manipulatoren, zoals in de Heroïne-zaak
is aangetoond. Het zou tevens betekenen dat het Nederlandse team ook zelf
aan de gang is gegaan met knippen en plakken. Het effect is, waar verzoeker
vreesde voor zijn eigen leven, hem niet alleen bescherming is onthouden,
maar hem zelf een poging tot uitlokking van moord in de schoenen is
geschoven.”108
Samengevat behelst novum 100 het betoog dat Derksen’s berekening aantoont dat
tapgesprek A-8-6 niet op 18 februari 1998 om 23.38 uur kan zijn aangevangen, zoals
in de verkeersgegevens is vermeld, maar op z’n vroegst om 23.46 uur.109 Daartoe
heeft Derksen in hoofdlijnen het volgende aangevoerd:
-

een aan A-8-6 voorafgaand tapgesprek A-8-4, waarin Metin met Yusuf Amca
belt en vraagt of hij bij Yusuf’s koffiehuis kan langskomen, zou om 23.16 uur
zijn aangevangen;

-

Metin en consorten hebben (volgens Derksen) in ieder geval twintig minuten
nodig gehad om vanuit het restaurant waar zij zich bevonden bij het
koffiehuis te arriveren (23.16 uur + 20 minuten = 23.36 uur);110

107

Zie het derde aanvullend herzieningsverzoek van 16 maart 2016, novum 100, p. 63.
Zie het derde aanvullend herzieningsverzoek van 16 maart 2016, novum 100, p. 63.
109 Zie Derksen, Meer van hetzelfde: bedrog en vervalsing in de Marsil-zaak, d.d. 3 maart 2016, deel
IV, argument 9, p. 12-14.
110 Daartoe heeft Derksen in zijn analyse de volgende uitgangspunten opgesomd:
(1). tapgesprek A-8-4 duurt iets langer dan een minuut;
(2). daarna moet hij zijn mannen vertellen dat ze gaan verkassen;
(3). vervolgens moeten de mannen naar hun auto lopen;
(4). er is weinig parkeerplaats voor de deur van het restaurant, waardoor ze waarschijnlijk wel een
eindje hebben moeten lopen alvorens de auto’s te bereiken;
108
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-

uit Malkoc’s verklaring blijkt dat Metin na aankomst in het koffiehuis op z’n
vroegst pas na verloop van tien minuten naar Baybaşin belde (23.36 uur + 10
minuten = 23.46 uur).111

Een en ander leidt volgens Derksen en de raadsvrouw tot de slotsom dat de in de
verkeersgegevens vermelde aanvangstijd van tapgesprek A-8-6 “qua tijd is
gemanipuleerd”.

Beoordeling novum 100, punt 1

Bij de beoordeling van het gepresenteerde gegeven stel ik allereerst vast dat de
tijdsopgave van tapgesprek A-8-6 alsook de inhoud van het tapgesprek het hof in
feitelijke aanleg bekend waren en een en ander derhalve geen ‘nieuw’ gegeven in
de zin van art. 457, eerste lid, aanhef en onder c, Sv, oplevert.

Meer inhoudelijk merk ik op dat de door Derksen opgeworpen ongerijmdheid
scharniert rond een tijdsverschil van slechts acht minuten, terwijl in de
uitgangspunten van Derksen’s berekening verscheidene onzekere factoren liggen
besloten. Die uitgangspunten zijn namelijk gegrond op niets anders dan (1) de
verklaring van één van de slachtoffers die met een pistool werd bedreigd,112 en (2)
veronderstellingen die worden gepresenteerd als vaststellingen.
(5). Metin heeft voor vertrek uit het restaurant gevraagd of Mohammed, die bij het restaurant
werkte, met hem en zijn chauffeur kon meekomen;
(6). deze Mohammed heeft dat ter plekke nog moeten regelen met zijn baas;
(7). volgens de ANWB-routeplanner en Google is het respectievelijk vijftien of zestien minuten rijden
naar het koffiehuis;
(8). vervolgens was de parkeergelegenheid bij het koffiehuis zo laat volgens Derksen ook niet
rooskleurig, zodat de mannen vervolgens van hun parkeerplek nog naar het koffiehuis hebben
moeten lopen.
Een en ander zou leiden tot een minimale ‘verplaatsingsduur’ van in totaal twintig minuten.
111 Zie de verklaring van Mehmet Malkoc d.d. 1 april 1998 (bewijsmiddel 5.3 in de aanvulling op het
bestreden arrest): “In Amsterdam-West liepen we een coffeeshop binnen. De man van foto 6 [Metin,
D.A.] en de jongeman liepen met de politieman [Marsil, D.A.] door naar achteren waar geen gasten
kwamen. Ik bleef in de coffeeshop achter met de man die in de auto had gezeten die achter ons reed.
Na tien minuten moest ik ook naar de afgeschermde ruimte gaan. Toen ik binnenkwam, zag ik dat de
jongeman een pistool in zijn handen had. Met dat pistool wees hij telkens op de politieman en mij. Ik
zag dat de politieman erg zweette en van kleur was veranderd. Hij was bang en ik ook. Ik dacht dat ze
ons zouden gaan vermoorden. De man met het pistool zei dat ik moest gaan zitten en mijn jas moest
uitdoen. Ik werd doodsbang en deed wat er gezegd werd. Ik hoorde dat ze meerdere keren aan de
politieman vroegen of hij al gepensioneerd was. De man van foto 6 [Metin, D.A.] had een telefoon in
zijn hand. Hij belde continu en werd gebeld. Hij sprak Koerdisch en enkele woorden Turks. Ik zag dat
hij verschillende malen van telefoonkaart wisselde.” Uit niets blijkt dat Malkoc’ inschatting van die tien
minuten de precisie van een Zwitsers uurwerk benaderde.
112 Zie wederom de verklaring van Mehmet Malkoc d.d. 1 april 1998 (bewijsmiddel 5.3 in de aanvulling
op het bestreden arrest).
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Zo veronderstelt de berekening van Derksen dat Metin op het moment dat hij naar
Yusuf belt (23.16 uur) nog in het restaurant verblijft en pas na het telefoontje
aanstalten maakt om te vertrekken. De grondslag voor die veronderstelling is
ongewis; de inhoud van het gesprekje geeft daarvoor namelijk geen aanleiding.
Derksen gaat er ten onrechte van uit dat tapgesprek A-8-4 (van 18 februari 1998
om 23.16 uur) inhoudt dat Metin vanuit het restaurant belt met Yusuf en hem
vraagt of hij bij Yusuf’s koffiehuis kan langskomen. De vertolking van de taptolken
wijst echter uit dat Metin aan Yusuf niets vraagt, maar hem enkel meedeelt langs
te komen. Dit laat ruimte voor de mogelijkheid dat Metin op het moment van bellen
al onderweg was naar het koffiehuis. Deze toedracht is zelfs waarschijnlijk doordat
bij beluistering van het tapgesprek(je) A-8-4 op de achtergrond motorgeronk is te
horen.
In weerwil van Derksen’s niet aan feiten gebonden speculaties is het derhalve
allerminst uitgesloten dat tapgesprek A-8-6 in werkelijkheid toch om 23.38 uur is
aangevangen en niet pas om 23.46 uur.

Punt 2: Onjuiste aanvangstijd van tapgesprek A-8-9

De raadsvrouw heeft eveneens ten aanzien van tapgesprek A-8-9 een argument
naar voren gebracht dat zou wijzen op manipulatie van de verkeersgegevens. In dit
tapgesprek belt Metin volgens de verkeersgegevens op 19 februari 1998 om 00.34
uur vanuit de auto naar Baybaşin. Hij zou na ongeveer zeven minuten (00.41 uur)
hebben meegedeeld dat hij en zijn medepassagier vlak bij Utrecht waren. In
navolging van Derksen constateert de raadsvrouw dat Metin zich om 00.41 uur nog
niet nabij Utrecht kan hebben bevonden.

Beoordeling novum 100, punt 2

Ten aanzien van de op dit punt gepresenteerde tegenstrijdigheid constateer ik
wederom dat de tijdsaanduiding van tapgesprek A-8-9 alsook de inhoud van het
tapgesprek het hof in feitelijke aanleg bekend waren en een en ander derhalve geen
nieuw gegeven in de zin van art. 457, eerste lid, aanhef en on der c, Sv, oplevert.
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Ook op materiële gronden heeft het novum geen kans van slagen. De passage
waaraan de raadsvrouw de (vermeende) tegenstrijdigheid ontleent, is in de tot het
bewijs gebezigde zakelijke weergave van dit tapgesprek als volgt weergegeven:
“Huseyin vraagt waar Metin en de zijnen nu zijn of zij al in Utrecht
aangekomen zijn. Vlakbij, zegt Metin.”
In het ‘Verslag tolkwerkzaamheden’ van de herzieningstolk is het Koerdische
transcript en de vertolking van deze passage als volgt weergegeven:
“Baybaşin: Ewî benzin, ehm li kû ne, ew benzinlixekî.. Hûn li kû ne anaha, hûn
gihiştine bajarê ortê, Utrecht?
Baybaşin: Die benzine, ehm, waar zijn, zo’n tankstation.. Waar zijn jullie nu,
zijn jullie aangekomen naar de stad in het midden, Utrecht?
NNMan: Hmm, nêzika wê derê ne.
NNMan: Hm, daar in de buurt.”113
Bij de beoordeling van het novum moeten verscheidene onzekere factoren in
aanmerking worden genomen. Met name houdt de verdediging geen rekening met
de mogelijkheid dat Metin en zijn partner bij aanvang van tapgesprek A-8-9 al enige
tijd onderweg waren naar Utrecht.
In dat kader wijs ik op het volgende. Volgens de tot het bewijs gebezigde
verklaringen van Marsil en Malkoc, in onderlinge samenhang bezien, heeft het
ongeveer tien minuten geduurd alvorens Metin vanuit het koffiehuis is overgegaan
tot het bellen van Baybaşin.114 Volgens de verkeersgegevens van het bedoelde
tapgesprek A-8-6 en de duur ervan (17 minuten en 25 seconden) heeft dit
telefoongesprek plaatsgehad op 18 februari 1998 van 23.38 uur tot ongeveer 23.56
uur.
Na de beëindiging van dit telefoongesprek zouden Marsil en Malkoc het koffiehuis
hebben verlaten en in hun auto achter Metin c.s. zijn aangereden. Het
achtergrondgeruis en – volgens mij – een hoorbare ‘handover’ in tapgesprek A-8-7
(19 februari 1998, aanvang om 00.08 uur) wekken in elk geval bij mij de zeer sterke
indruk dat Metin zich op dat moment reeds in een rijdende auto bevond. In dat
geval kan Metin om 0.41 uur vlak bij Utrecht zijn geweest.

113

Zie het ‘Verslag tolkwerkzaamheden’ van 18 juli 2016, vraag 8, p. 61.
Zie de verklaring van Malkoc d.d. 1 april 1998, onder 5.3 door het hof tot het bewijs gebezigd, en
zie de verklaring van Marsil d.d. 21 april 1998, onder 5.8 door het hof tot het bewijs gebezigd.
114
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Anders dan de niet tot het bewijs gebezigde verklaring van Marsil inhoudt, zou het
bij die stand van zaken om een verblijf in het koffiehuis voor de duur van ruim een
half uur tot een kleine drie kwartier zijn gegaan.115

De raadsvrouw houdt dit kennelijk voor onmogelijk op basis van onder meer de
verklaring van Marsil, die meedeelt minimaal een uur in het koffiehuis te hebben
verbleven.116 Derksen concludeert dat iedereen pas op z’n vroegst om 00.36 uur
heeft kunnen vertrekken.117
Onduidelijk is echter op welke gronden moet worden aangenomen dat de
verklaringen van Marsil en Malkoc over het tijdsverloop in het koffiehuis voor de
tijdsberekeningen als harde uitgangspunten kunnen dienen. Het is immers de vraag
of Marsil en Malkoc, gezien de stressvolle situatie waarin zij zich hebben bevonden,
ruim vijf weken later bij de politie een betrouwbare inschatting hebben kunnen
maken van de tijdspanne die zij in het koffiehuis hebben doorgebracht.118

Kortom, in de uitgangspunten voor de berekeningen van de raadsvrouw en Derksen
liggen verscheidene onzekerheden besloten, die niet kunnen worden weggenomen
door daarover vrijelijk te speculeren. Geen van de “tegenspraken” tussen de door
de raadsvrouw en Derksen aangenomen tijdstippen enerzijds en de tijdstippen
waarvan de verkeersgegevens van de genoemde tapgesprekken melding maken
anderzijds, kan leiden tot serieuze vraagtekens bij de authenticiteit en integriteit
van deze tapgesprekken.

115

Indien het gezelschap tien minuten voor aanvang van tapgesprek A-8-6 (23.38 uur) het koffiehuis
zou zijn binnengegaan en kort voor aanvang van tapgesprek A-8-7 (00.08 uur) zou zijn vertrokken,
heeft het gezelschap veertig minuten in het koffiehuis doorgebracht.
116 Zie de getuigenverklaring van Marsil van 30 maart 1998 afgelegd bij de Turkse politie in het bijzijn
van de Nederlandse verbalisant Jeroense. Deze verklaring is door het hof niet tot het bewijs gebezigd,
maar bevindt zich in het onderzoeksdossier, p. 2275-2288. Zie in het bijzonder op p. 2277. Deze houdt
in dat Marsil verklaart ongeveer 1 à 2 uur in ‘de zaak’ te hebben verbleven.
117 Zie Derksen, Meer van hetzelfde: bedrog en vervalsing in de Marsil-zaak, d.d. 3 maart 2016, deel
IV, argument 9, p. 12-13.
118 Op basis van de in bewijsmiddel 5.3 opgenomen verklaring van Malkoc d.d. 1 april 1998 en de in
bewijsmiddel 5.8 weergegeven verklaring van Marsil d.d. 21 april 1998, ligt wellicht het meest voor
de hand dat Malkoc zich inderdaad in de ruimte bij Marsil bevond toen Metin begon te bellen met
Baybaşin (zijnde tapgesprek A-8-6), maar zeker is dat allerminst. Als Metin eerder zou zijn begonnen
met zijn telefoongesprek met Baybaşin en vervolgens Marsil erbij zou hebben gehaald, zou Derksen’s
berekening ook om die reden al niet deugen. Ik weet het niet; Derksen net zo min.
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Tapgesprek A-8-6: novum 101

Punt 1: Inconsistenties in het gedrag van Baybaşin en Metin

Naast de onder novum 100 gepresenteerde aanwijzingen voor manipulatie van de
verkeersgegevens, zijn onder novum 101 omtrent de gesprekken A-8-6 en A-8-7
“andere indicaties van geknoei met de audio” aangedragen.119 Deze aanwijzingen
zijn gebaseerd op Derksen’s analyse van de tapgesprekken120 en leiden tot de
algemene slotsom “dat in deze zaak met de inhoud van de A-8 gesprekken is
geknoeid.”121

Zo wijst de verdediging op het door Derksen geconstateerde ‘verschijnsel’,
inhoudende dat Baybaşin in tapgesprek A-8-6 tot zes keer toe herhaalt “dat het
moet worden beëindigd”, terwijl Metin steeds instemt met dat verzoek. Derksen
acht het verdacht dat Metin bij de zoveelste herhaling niet enig teken van verbazing
of ergernis vertoont.

Beoordeling novum 101, punt 1

Zonder al te lang stil te staan bij de onjuist aangehaalde inhoud van Baybaşin’s
herhaalde verzoek (de tot het bewijs gebezigde vertolking van het tapgesprek
houdt immers in dat de situatie “geklaard” moet worden), behelst het
gepresenteerde verschijnsel geen novum, en wel om de volgende reden.
Anders dan Derksen doet voorkomen is het ook Metin zelf die in dit tapgesprek
herhaaldelijk om bevestiging vraagt bij Baybaşin. Ter illustratie citeer ik de volgende
passage:
“M:
H:

Zeg jij het maar. Moet ik het klaren?
Ja, wat is dat voor een vraag..! Nog een keer…”

Deze passage volgt nadat Baybaşin expliciet al drie keer heeft meegedeeld dat het
“geklaard” moet worden. Het hof heeft aangenomen dat Baybaşin daarmee aan
Metin opdraagt om Marsil en Malkoc van het leven te beroven. Aangezien beide
119

Zie het derde aanvullend herzieningsverzoek van 16 maart 2016, novum 101, p. 63.
Zie Derksen, Bedrog en vervalsing in de Marsil-zaak, d.d. 3 maart 2016, p. 12-14.
121 Zie het derde aanvullend herzieningsverzoek van 16 maart 2016, novum 101, p. 65.
120
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gespreksdeelnemers volgens het hof verhullend taalgebruik bezigen is het – in dat
licht bezien – niet verwonderlijk dat Metin de opdracht meermalen bevestigd wil
zien alvorens daaraan uitvoering te geven.

Punt 2: Een niet in de context passend “hallo”

De verdediging wijst aangaande tapgesprek A-8-6 op de aanwezigheid van het
woord “hallo”, uitgesproken door Baybaşin.122 Ik begrijp dit argument zo dat
hiermee gedoeld wordt op de door Derksen gepresenteerde aanwijzing: “onzinnig
‘hallo’”.123 In zijn analyse betoogt Derksen dat de locatie van Baybaşin’s “hallo” in
het tapgesprek verdacht is en “een restant lijkt van manipulatie”.

Beoordeling novum 101, punt 2

Uit de toelichting op het novum begrijp ik dat deze (vermeende) ongerijmdheid zich
voordoet in de volgende passage (zoals die door de taptolken is weergegeven):
“M:
H:
M:

Nee…ehh…ehh…hij zegt dat hij al sedert een paar jaar hier zit…!
Ja..
Ehh..hij is..je kunt zien dat hij een hond is..!”

Waar de taptolken Baybaşin “Ja..” in de mond leggen, zou Baybaşin in werkelijkheid
“Hallo” hebben gezegd.
De herzieningstolk heeft deze passage in het Koerdisch transcript en een vertolking
daarvan als volgt weergegeven:
“HB: Ewê din?
NNM: Ewê din, li vir e yanê mala wî li vir e.
HB: Hm, çi îş dike li vir? Dibêje yan na?
NNM: Na, ehm, li wê dibê, ez çend salin me li vir im, dibê, xwe ra. Yanê ew..
Ew kûçik e yanê bellî ye zatî.
HB: Die ander?
NNM: Die ander, hij is hier, hij woont dus hier.
HB: Hm, wat voor werk doet hij hier? Vertelt hij het of niet?

122

In het derde aanvullend herzieningsverzoek van 16 maart 2016, novum 101, p. 63, wordt letterlijk
gesproken over “hello”.
123 Zie Derksen, Bedrog en vervalsing in de Marsil-zaak, d.d. 3 maart 2016, argument 15, p. 16.
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NNM: Nee, ehm, hij zegt, ik ben al jaren hier, zegt hij. Dus hij.. Het is al
duidelijk dat het een hond is.”124
De door Baybaşin geuite klank (“hallo”?), die door de taptolken is vertaald als “Ja..”,
is gepositioneerd tussen de laatste twee zinnen van ‘NNM’ (Metin). Vanwege het
ontbreken van enige gespreksbijdrage van Baybaşin in deze vertolking, heb ik de
herzieningstolk verzocht die twee zinnen opnieuw te beluisteren met de specifieke
vraag of Baybaşin ertussenin iets zegt. De tolk antwoordde:
“Ik heb het gespreksfragment nog een aantal keren beluisterd. Ik hoor wel
dat HB iets wil zeggen, maar ik hoor geen woord.”125
Het is dus niet onwaarschijnlijk dat Baybaşin slechts iets murmelt. Zonder een
specifiek woord te kunnen onderscheiden heeft de herzieningstolk deze klank
weggelaten en zijn de taptolken tot een bevestigend “Ja” gekomen. Derksen’s
stelling dat Baybaşin (een “onzinnig”) “hallo” uitspreekt, mist feitelijke grondslag.

Punt 3: Betekenisloze klanken “Ya olim he be”

Voorts zijn onder novum 101 ten aanzien van tapgesprek A-8-6 “de betekenisloze
klanken “Ya olim he be”” naar voren geschoven als anomalie die twijfel zou zaaien
over de authenticiteit van het tapgesprek.126 Daartoe is verwezen naar een
vertolking van dit tapgesprek door Eyup Ҫerçi en Derksen’s daarop gebaseerde
analyse dat “het waarschijnlijker is dat dit stukje loze tekst via manipulatie in de
audio is geraakt”.127

Beoordeling novum 101, punt 3

De herzieningstolk heeft deze passage in het Koerdisch transcript en een vertolking
daarvan als volgt weergegeven (onderstreping en vetgedrukt mijnerzijds):

124

Beginnend bij tijdscode 16:50 minuut. Zie het Aanvullend verslag tolkwerkzaamheden van 14 april
2017, vragen A 4, 5 en 6, p. 5, alsmede vraag B 1, 2 en 3, p. 5-6.
125 Zie het Aanvullend verslag tolkwerkzaamheden van 14 april 2017, vraag B 4, p. 7. Terzijde merk ik
op dat ook ik bij het meermalen beluisteren van deze passage geen (al dan niet ‘onzinnig’) “hallo” uit
de mond van Baybaşin heb kunnen onderscheiden.
126 Zie het derde aanvullend herzieningsverzoek van 16 maart 2016, novum 101, p. 63.
127 Zie Derksen, Bedrog en vervalsing in de Marsil-zaak, d.d. 3 maart 2016, argument 16, p. 16.
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“HB: Ya olim he bi, bira biqede, bira biqede..
HB: Joh, mijn jongen, ja, laat er een einde aan komen, laat er een einde aan
komen.
(…)
Verder, ‘bi’ hoort bij ‘bira’, HB hapert namelijk even voordat hij dit woord juist
uitspreekt.
(…)
HB: Ya olim he bi,
Deze woorden vormen een gedeelte van een hele zin, nl ‘Ya olim he bi, bira
biqede, bira biqede..’
Ya: Joh
Olim: is een verbastering van het Turkse woord ‘oğlum’ dat letterlijk ‘mijn
zoon, mijn jongen‘ betekent. Het is tevens een stopwoordje.
He: Ja
Bi: voorvoegsel in het Koerdisch, dat de toekomende tijd aangeeft. Los
betekent dit woord: ‘met’. Daar is hier geen sprake van. HB hapert bij het
uitspreken van het woord ‘bira’. (…)”128
Van betekenisloze klanken is volgens de tolk geen sprake. Derksen’s stelling mist
feitelijke grondslag.

Punt 4: Baybaşin’s uitlating: “Ik kan me niet vergissen. Zoveel gelijkenissen kunnen
er niet zijn.”

Onder novum 101 is aangaande tapgesprek A-8-6 gewezen op de incoherente en
onlogische uitspraak van Baybaşin: “Ik kan me niet vergissen. Zoveel gelijkenissen
kunnen er niet zijn”. Die opmerking maakt Baybaşin ter bekrachtiging van zijn
opdracht om een en ander met betrekking tot Marsil en Malkoc te “klaren”. Deze
mededeling is volgens de verdediging in tegenspraak met Baybaşin’s daaraan
voorafgaande opmerking “dat er eerst onderzoek moest worden gedaan naar de
door Marsil opgegeven referenties.” Ik begrijp het argument zo dat Baybaşin aldus
binnen een kort tijdsbestek tegengestelde stellingen inneemt: (1) de opdracht tot
nader onderzoek naar Marsil en Malkoc vanwege zijn twijfel omtrent hun
bedoelingen, (2) de zekerheid omtrent hun plannen en de opdracht dat “het
geklaard moet worden.” Een en ander zou volgens Derksen wijzen op “manipulatie

128

Bij tijdscode 17:10 minuut. Zie het Aanvullend verslag tolkwerkzaamheden van 14 april 2017,
vragen A 1, 2 en 3, p. 4.
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van de audio” op de grond dat het van Baybaşin “een domme en lichtgelovige man
maakt.”129

Beoordeling novum 101, punt 4

Van een concrete opdracht van Baybaşin aan Metin om ‘referenties’ van Marsil en
of Malkoc na te gaan o.i.d., is mij bij de bestudering van de inhoud van het
tapgesprek

niet

gebleken.130

Omdat

het

gepresenteerde

gegeven

die

omstandigheid echter wel tot uitgangspunt neemt, mist het feitelijke grondslag.

Gesprek A-8-7: novum 101

Punt 1: Inconsistentie op basis van beleefdheden

Novum 101 wijst op twee ongerijmdheden ten aanzien van tapgesprek A-8-7. Het
betreft een tapgesprek waarin Baybaşin enkele minuten na tapgesprek A-8-6 te
hebben beëindigd, Metin terugbelt met onder meer de boodschap: “Het moet op
een goede manier gebeuren en er moet beslist geen paniek zijn.”
Ten eerste heeft de verdediging, met een beroep op Derksen, gewezen op een als
‘wonderlijk’ aangeduide begroeting.131 Kort gezegd betoogt de raadsvrouw dat
dr. Turan’s vertaling uitwijst dat het tapgesprek aanvangt met een uitgebreide
begroeting, zijnde een teken van een nieuw en op zichzelf staand telefoongesprek,
terwijl Metin en Baybaşin elkaar zojuist ruim achttien minuten uitgebreid hebben
gesproken. Turan komt volgens de raadsvrouw tot de volgende Turks/Engelse
vertolking van de opening van tapgesprek A-8-7, waarin Baybaşin naar Metin belt:
“[Baybaşin:] Yeh mate, wat’s up?
[Metin:] I am fine thanks brother”

129

Zie Derksen, Bedrog en vervalsing in de Marsil-zaak, d.d. 3 maart 2016, argument 17, p. 16.

130 Bij gebrek aan onderbouwing van het argument door de raadsvrouw, aan de hand van bijvoorbeeld

een nadere vertaling, heb ik mij bediend van de weergave van tapgesprek A-8-6 in de aanvulling
bewijsmiddelen, alsook van de vertolkingen te dien aanzien in het ‘Verslag tolkwerkzaamheden’ van
18 juli 2016, vanaf p. 45.
131 Zie het derde aanvullend herzieningsverzoek van 16 maart 2016, novum 101, p. 64.
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Uit de aan het novum ten grondslag liggende analyse van Derksen volgt ook de
volgende vertolking van Çerçi:
“[Baybaşin] Ja, mijn jongen, hoe is het? Of: hoe gaan de zaken?
[Metin] Dank je, met mij gaat het goed broer” 132
Beoordeling novum 101, punt 1

Naar mijn inzicht neemt Baybaşin hier geenszins een formele en uitgebreide
begroeting in de mond. Met evenveel recht kan worden volgehouden dat Baybaşin
enkel informeert naar de op stapel staande vervolgactie (“de zaken”) waartoe
Metin zich conform de opdracht van Baybaşin zou gaan zetten.

Punt 2: Overbodige vraag van Baybaşin

Onder novum 101 is als een “volstrekt onlogische” omstandigheid aangevoerd dat
Baybaşin in tapgesprek A-8-7 aan Metin vraagt of Marsil en Malkoc met hun eigen
auto zijn, terwijl hierover kort daarvoor uitgebreid is gesproken en daaromtrent bij
iedereen duidelijkheid bestond.133 Met zoveel “controversiële onzin” is er volgens
Derksen en de raadsvrouw alle reden om te denken dat tapgesprek A-8-7 nooit in
deze versie heeft plaatsgevonden.134

Beoordeling novum 101, punt 2

De stellingname van Derksen en de raadsvrouw berust op een verkeerde lezing van
de bewijsmiddelen. Ofschoon uit de weergave van tapgesprek A-8-6, alsook uit de
verklaringen van Marsil en Malkoc135 kan worden afgeleid dat Marsil en Malkoc
tezamen in een eigen auto achter Metin’s auto van het restaurant naar het
koffiehuis zijn gereden,136 kan op basis van uitsluitend de taps geenszins worden
vastgesteld of diezelfde handelwijze vervolgens ook is gevolgd bij het

132

Zie Derksen, Bedrog en vervalsing in de Marsil-zaak, d.d. 3 maart 2016, argument 20, p. 18.
Zie het derde aanvullend herzieningsverzoek van 16 maart 2016, novum 101, p. 65.
134 Zie het derde aanvullend herzieningsverzoek van 16 maart 2016, novum 101, p. 65.
135 Zie de bewijsmiddelen onder 5.3 en 5.8 in de aanvulling op het bestreden arrest.
136 In zijn onder 5.3 opgenomen verklaring van 1 april 1998 verklaart Malkoc dat zij vanaf het
restaurant achter Metin aanreden. Marsil verklaart op zijn beurt in zijn verklaring van 21 april 1998
ook dat zij vanuit het restaurant “met z’n allen in auto’s achter elkaar naar een andere plaats zijn
gereden en hij met Malkoc in een kleine Volkswagen zat.”
133
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daaropvolgende vertrek vanaf het koffiehuis richting Utrecht. Tapgesprek A-8-6
eindigt immers nog in het koffiehuis, terwijl A-8-7 aanvangt op het moment dat
Metin en zijn kompaan vermoedelijk alweer in de auto richting Utrecht rijden.
Baybaşin’s vraag in tapgesprek A-8-7 ziet derhalve op een ander (en later) moment
dan de verdediging in de aanvraag doet voorkomen. De gestelde “controversiële
onzin” mist feitelijke grondslag.

Conclusie

Geen van de in de Marsil-zaak aangedragen tegenstrijdigheden die zouden duiden
op “geknoei” met de tapgesprekken, snijdt hout. Wederom zijn punten
aangedragen die het hof destijds bekend waren.137 De gepresenteerde gegevens
missen bovendien feitelijke grondslag,138 berusten op een verkeerde lezing van de
tot het bewijs gebezigde vertolkingen,139 of vloeien voort uit een niet bijster
waarschijnlijke interpretatie van de inhoud van het tapgesprek.140

137

Zie novum 100, punt 1 en 2 met betrekking tot de ‘onjuist’ vermelde aanvangstijden van de
tapgesprekken A-8-6 en A-8-9 in de verkeersgegevens ervan.
138 Zie ten aanzien van tapgesprek A-8-6, novum 101, punt 2, 3 en 4 met betrekking tot de
veronderstelde uitlating “Hallo”.
139 Zie ten aanzien van tapgesprek A-8-7, novum 101, punt 2 in verband met Baybaşin’s ‘overbodige’
vraag of Marsil en Malkoc met hun eigen auto waren.
140 Zie ten aanzien van tapgesprek A-8-6, punt 1, inhoudende de herhaalde opdracht van Baybaşin om
de boel “te klaren”, alsook tapgesprek A-8-7, novum 101, punt 1, in verband met de door Derksen
aangeduide ‘wonderlijke’ beleefdheden.
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13.6. Slotsom

Uitgangspunten met betrekking tot de aangevoerde nova

De verdediging heeft ten aanzien van bijna alle gepresenteerde nova ter
onderbouwing daarvan een beroep gedaan op het analysewerk van Derksen.141 In
zijn doorlichtingen van verscheidene tapgesprekken142 signaleerde Derksen onder
meer tientallen ‘interne inconsistenties’ alsook ‘inter gesprek inconsistenties’ die
naar zijn volle overtuiging, de aangewende woordkeus laat daarover geen twijfel
bestaan, niet anders kunnen worden verklaard dan door “knip- en plakwerk” van
Turkse manipulatoren alsook van Nederlandse leden van het onderzoeksteam.143

‘Intern inhoudelijke’ en ‘inter gesprek’ analyses van Derksen

In zijn rapporten144 voert Derksen, afgezien van de reeds besproken argumenten,
nog ongeveer twintig aanvullende inhoudelijke argumenten voor manipulatie aan.
Na bestudering blijken deze (vermeende) contradicties allereerst te berusten op
een onjuiste lezing van de tot het bewijs gebezigde vertolkingen van de
tapgesprekken, zulks doordat Derksen de betwiste passages steevast buiten de
verdere context en inhoud van het tapgesprek beziet.145 Daarnaast blijken de

141

Alleen ten aanzien van de in de vijfde aanvulling gepresenteerde aanwijzingen voor manipulatie
inzake tapgesprek A-4-31 is dat niet het geval. Zie aanvulling p. 73-75.
142 Zie zijn analyses van de tapgesprekken A-1-1, A-1-4, A-1-5. A-6-101, A-6-103, A-6-104, A-3-24, A-86, A-8-7 en A-8-9, waarin onder meer inhoudelijke argumenten naar voren worden gebracht die het
uitgangspunt van integriteit en authenticiteit van de tapgesprekken zouden ondermijnen.
143 Zie bijvoorbeeld het derde aanvullend herzieningsverzoek van 16 maart 2016, novum 100, p. 63.
144 Zie ten aanzien van de Öge-zaak de als bijlage 102 gehechte analyses van oktober 2015 van de
tapgesprekken A-1-1, A-1-4 en A-1-5. Zie voorts in de heroïnezaak de analyses van de tapgesprekken
A-6-101, A-6-103 en A-6-104 van juni 2015 en gevoegd als bijlagen 103.1 en 103.3. Zie verder met
betrekking tot de Kentucky-zaak de analyse van juni 2015 ten aanzien van tapgesprek A-3-24, gevoegd
als bijlage 111. En zie ten slotte in bijlage 117 de analyse ‘Meer van hetzelfde: bedrog en vervalsing in
de Marsil-zaak’ van maart 2016 in verband met de tapgesprekken A-8-6 en A-8-7.
145 Denk bijvoorbeeld aan de ten aanzien van tapgesprek A-1-5 gestelde inconsistentie die inhoudt dat
Baybaşin aan zijn gesprekspartner Yavuz de opdracht geeft om zijn telefoon uit te zetten. Zie ook de
daarop volgende tapgesprekken van 12.18 uur (A-1-9) de volgende dag, waarin Baybaşin opdracht
geeft aan Yavuz om zijn telefoon altijd uit te laten, en Baybaşin die dag om 16.46 uur (A-1-12) Yavuz
toch weer de opdracht geeft zijn telefoon altijd aan te laten staan. Een blik op de inhoud van
tapgesprek A-1-9 leert dat dit geen tapgesprek tussen Baybaşin en Yavuz betreft, maar een tapgesprek
tussen Baybaşin en Korkut. Bovendien kan, anders dan Derksen betoogt, uit de weergave van
tapgesprek A-1-5 niet volgen dat Baybaşin aan Yavuz adviseert om zijn telefoon uit te zetten. (“Yavuz
belt in en spreekt met Huseyin Baybaşin. Ik heb jou vanmorgen gebeld, maar jouw telefoon stond uit,
zegt Huseyin. Ik heb het uitgezet, zegt Yavuz. Dat is goed dan, zegt Huseyin.”). Baybaşin geeft hier
slechts ad hoc zijn goedkeuring aan het feit dat Yavuz’ telefoon die ochtend uitstond. Zou Baybaşin
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analyseresultaten veelal voort te vloeien uit een geheel eigen interpretatie van de
tot het bewijs gebezigde tapgesprekken die tot de slotsom moet leiden dat de
inhoud van dit tapgesprek niet kan kloppen, hetgeen telkens een “sterke indicatie
oplevert dat er aan de audio is geknoeid”.146 Derksen vertrouwt daarbij steeds,
zonder nadere onderbouwing, op zijn persoonlijk waardeoordeel. Ik geef een
tweetal voorbeelden:

(1).

In tapgesprek A-6-104 (de heroïnezaak) vertoont Baybaşin naar Derksen’s
indruk “wereldvreemd gedrag”, omdat Priescu (de koerier) hem belt en
vraagt of hij tegen Korkut wil zeggen dat de afspraak van 19.00 uur verzet
moet worden naar 21.00 uur die avond. Baybaşin stemt in en geeft hierop
vervolgens aan dat Priescu de telefoon kan overhandigen aan Korkut opdat
hij het hem kan meedelen. Baybaşin zou hier naar Derksen’s idee
veronderstellen dat Korkut nog steeds naast Priescu staat en “dat Priescu
zelfs niet in levende lijve aan Korkut uit zou kunnen leggen dat de afspraak
moet worden verzet”.147 Deze voorstelling van zaken maakt Baybaşin
onterecht volstrekt wereldvreemd, aldus Derksen. Wat Derksen hier echter
vergeet te vermelden is dat Baybaşin op het moment van het tapgesprek in
de auto zit en Priescu hem even daarvoor in hetzelfde gesprek heeft verteld
dat de grondslag voor zijn verzoek is gelegen in het feit dat Priescu dit Korkut
(vanwege taalbarrières) niet zelf duidelijk heeft kunnen maken. Zodoende is
de veronderstelling van Baybaşin dat Priescu en Korkut zich nog in elkaars
nabijheid bevinden geen vreemde en geenszins onbegrijpelijk. Het valt mij
op dat Derksen manipulatie van de tapgesprekken in dergelijke gevallen
waarschijnlijker acht, dan een simpele miscommunicatie tussen twee
gesprekspartners die geen van beiden in hun moedertaal spreken.

(2).

Verder wijst Derksen bijvoorbeeld op de omstandigheid dat Josh in
tapgesprek A-6-98 (de heroïnezaak) tegen Baybaşin zegt dat zijn koerier
“geen enkele hulp nodig heeft” en “hij mensen op gaat halen”. Dit terwijl uit
tapgesprek A-6-101 volgt dat Priescu (de koerier) eerst een telefoonnummer

werkelijk de opdracht aan Yavuz hebben gegeven zijn telefoon uit te zetten, dan zou hij hem daarover
niet hebben gekapitteld bij aanvang van tapgesprek A-1-5.
146 Zie bijvoorbeeld Derksen’s analyse van tapgesprek A-1-5 van 19 oktober 2015, argument 1, p. 2.
147 Zie Derksen & Gill, A-6-104, Een analyse en transcriptie: elf argumenten voor manipulatie, d.d. 26
juni 2015, argument 10, p. 8.
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van Korkut moet krijgen om te weten waar hij zich — kort gezegd — moet
melden.148 De koerier is volgens Derksen dus toch niet Priescu.
Ook deze door Derksen aangehaalde ‘inter gesprek inconsistentie’ is echter
geen omstandigheid die “een voor het manipulatie-scenario zeer gunstige
likelihood-verhouding oplevert.”149 In geval van een heroïnedeal waarbij
twintig kilo zal moeten worden meegenomen, lijkt het me niet ongebruikelijk
en in elk geval getuigen van verstandige bedrijfsvoering om de
daadwerkelijke locatie van de heroïne tot het allerlaatst onbekend te
houden. De uitlatingen van Josh zien naar mijn idee veeleer op de
omstandigheid dat Priescu voorafgaand aan dat moment weet hoe hij zal
moeten handelen (een ‘blauwdruk’) teneinde een overname van de
verdovende middelen te bewerkstelligen, en bijvoorbeeld niet per telefoon
zal aangeven waar hij zich op dat moment bevindt.

Hetgeen resteert aan inhoudelijke aanwijzingen voor manipulatie zijn diverse
gevallen waarin volgens Derksen in de tapgesprekken “losse tekstflarden” te horen
zijn.150 Het betreft meer van dezelfde argumenten zoals die ook ten aanzien van
tapgesprek A-8-6 werden aangevoerd en die bij bespreking feitelijke grondslag
bleken te missen.151 Vermoedelijk vormt dit dan ook de reden waarom de
verdediging deze aanvullende inhoudelijke argumenten voor manipulatie, terecht,
niet in de aanvraag heeft overgenomen. De door de verdediging wel in het
herzieningsverzoek overgenomen argumenten van Derksen gaan echter gebukt
onder dezelfde (ernstige) tekortkomingen.152

148 Zie Derksen,

A-6-101, Een analyse: elf argumenten voor manipulatie, d.d. 26 juni 2015, argument X
(10), p. 13.
149 Zie Derksen, A-6-101, Een analyse: elf argumenten voor manipulatie, d.d. 26 juni 2015, argument
X (10), p. 14.
150 Daarbij noemt hij in het bijzonder de tapgesprekken A-1-4, A-1-5, A-3-24 en A-6-103.
151 Zie novum 101 in verband met de Marsil-zaak waarin bijvoorbeeld onterecht werd gewezen op
‘een niet in de context passend “hallo”’, alsmede op de zogenaamd betekenisloze klanken “Ya olim
he be”.
152 Met het oog op de vraag of de gepresenteerde nova ‘nieuwe’ gegevens in de zin van de wet
opleveren, merk ik ten overvloede nog het volgende op. In de nova 61 en 62 (met betrekking tot
tapgesprek A-1-2 in de Öge-zaak), alsmede onder novum 85 (in verband met tapgesprek A-3-50 in de
Kentuckyzaak) zijn de passages waarop de verdediging de ‘inter gesprek’ of ‘interne
gesprekscontradictio’ baseert door het hof in de tot het bewijs gebezigde tapgesprekken
weggestreept. Om die reden valt niet uit te sluiten dat het hof ook in feitelijke aanleg al van deze
twistpunten op de hoogte is geweest. Een en ander laat onverlet dat deze nova, zoals bleek uit de
beoordeling, eveneens op inhoudelijke gronden geen kans van slagen hebben.
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Onjuiste algemene gevolgtrekkingen

Met de zo-even vermelde uitkomsten acht ik het voorts bedenkelijk dat de
raadsvrouw bij herhaling op basis van de gepresenteerde nova het bereik van haar
argumenten heeft geëxtrapoleerd naar verscheidene andere tot het bewijs
gebezigde tapgesprekken. Zo is in de inleiding van de derde aanvulling op het
herzieningsverzoek onder meer het volgende opgemerkt:
“Tot slot leverde een inhoudelijke analyse van de in deze zaken gebruikte
tapgesprekken door de deskundige Ton Derksen een veelvoud aan interne
inconsistenties op, die tot geen andere conclusie kunnen leiden dan dat ook
in deze drie zaken [naast de Kentucky-zaak ook de gijzelingszaak en de Marsilzaak, D.A.] met het originele tapmateriaal is geknoeid.”153
Onder de nova 9, 10, 11 en 12, en met betwisting van de authenticiteit van de
tapgesprekken A-1-5, A-3-51, A-4-28, wordt in het verlengde daarvan
verondersteld dat ook tapgesprek A-1-1 “niet is gevoerd op de dag die in het dossier
staat aangegeven.”154
Ten slotte trof ik besloten onder novum 101 de gevolgtrekking aan “dat ook met de
inhoud van de A-8 gesprekken geknoeid moet zijn.”155

Voor zover de raadsvrouw zodoende op basis van inhoudelijke argumenten alsnog
(op onjuiste gronden) een rookgordijn creëert met betrekking tot de authenticiteit
en integriteit van de overige tapgesprekken en daardoor bij de lezer vanwege de
veelheid aan argumenten, of onder het mom: “waar rook is, is vuur”, mogelijk toch
enige twijfel over de echtheid daarvan tracht te doen ontstaan, hecht ik eraan te
benadrukken dat bij ieder gebrek aan grondslag voor de concreet aangedragen
nova, vanzelfsprekend ook iedere veronderstelde aanwijzing voor manipulatie ten
aanzien van de overige tapgesprekken ontbreekt.

153

Zie het derde aanvullend herzieningsverzoek van 16 maart 2016, p. 2.
Zie het eerste aanvullend herzieningsverzoek van 26 februari 2015, p. 29.
155 Zie het derde aanvullend herzieningsverzoek van 16 maart 2016, novum 101, p. 65.
154
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14.1. Inleiding

Dit onderdeel (14) vormt het sluitstuk van de bespreking van de argumenten die
van de zijde van de verdediging zijn aangedragen ter ondersteuning van de
hypothese dat het geluidsmateriaal en de verkeersgegevens van tapgesprekken in
de strafzaak tegen Baybaşin zijn vervalst (“gemanipuleerd”). In de onderdelen 3 tot
en met 11 heb ik in samenhang met de resultaten van het deskundigenonderzoek
de argumenten van technische aard besproken. In onderdeel 12 gaf ik daarvan een
samenvattend overzicht, alsmede een beschouwing over de verrichtingen van de
beide deskundigen. In onderdeel 13 volgde een bespreking van de veronderstelde
gespreksinhoudelijke aanwijzingen voor manipulatie.
In de genoemde onderdelen zijn echter een betrekkelijk gering aantal argumenten
die volgens de raadsvrouw pleiten voor de hypothese van manipulatie nog niet aan
bod gekomen. Deze argumenten worden in het voorliggende onderdeel behandeld.

De bespreking hiervan veronderstelt een zekere bekendheid met de samenwerking
tussen de medewerkers van het kernteam Noord- en Oost-Nederland (KNON), het
rechercheteam dat verantwoordelijk was voor het onderzoek naar Baybaşin
enerzijds, en de Turkse justitie en politie anderzijds. Die samenwerking komt met
name in onderdeel 18 uitgebreider aan de orde. Daar waar in dát onderdeel
argumenten worden besproken die zien op de aard, omvang en rechtmatigheid van
de samenwerking, strekken de thans besproken argumenten met betrekking tot de
samenwerking ten betoge dat die samenwerking de vervalsing van het
geluidsmateriaal faciliteerde.
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14.2. Het herzieningsverzoek van 18 april 2011

Novum 23: de gemeenschappelijke afluisterapparatuur te Istanbul

Beschrijving

Onder novum 23 stelt de raadsvrouw dat het kernteam Noord- en Oost-Nederland
(KNON) een “MC catcher” (bedoeld wordt: een IMSI-catcher) in Turkije heeft
ingevoerd teneinde daar mobiele telefoons te kunnen aftappen.1 De bron voor deze
stelling

betreft

een

document

(“feitenoverzicht”)

van

de

Expertgroep

Klokkenluiders, geschreven “door een voormalig medewerker”2 van het KNON. Het
feitenoverzicht draagt de ondertitel: “hoe het tapmateriaal uit Turkije in de zaak
Baybaşin op de banden/optical discs van de Nederlandse tapkamer terecht kwam
en de betrokkenen hierbij.”
Deze ondertitel suggereert aanzienlijk méér dan het feitenoverzicht waarmaakt;
wat volgt is namelijk géén beschrijving van hoe tapmateriaal uit Turkije in de zaak
Baybaşin op gegevensdragers van de Nederlandse tapkamer terechtkwam. Wel is
in dit verband de volgende passage uit het feitenoverzicht relevant (onderstreping
in het origineel):
“(…) Omdat in Turkije geen techniek aanwezig was waarmee taps konden
worden geplaatst op mobiele telefoons heeft het KTNON een MC catcher
[bedoeld is: IMSI-catcher, D.A.] ingevoerd naar Turkije waarmee vervolgens
wel mobiele telefoons konden worden getapt. Daar is toen veelvuldig gebruik
van gemaakt. In de zaken Mefin [bedoeld is: Metin, 4M,3 D.A.], Citosi
[bedoeld is: Sitoci, D.A.], Aydin [4M, D.A.] werd dankbaar gebruik van
gemaakt van de door Nederland geleverde techniek. Het bleek een zeer
succesvol middel te zijn waarmee grote zaken werden gedraaid. (…).”4

1

Over IMSI-catchers gaat paragraaf 7.4 van deze conclusie.
Ik kom over dit document nog uitgebreider te spreken in paragraaf 18.4, ‘De Nederlandse bronnen’.
Dit rapport van de Expertgroep Klokkenluiders is gebaseerd op één bron, te weten Karst, die slechts
kort voor de aanhouding van Baybaşin tot het KNON is toegetreden.
3 ‘4M’ staat voor het KNON-onderzoek naar (onder meer) de vier gebroeders Metin.
4 Zie bijlage 26 gehecht aan het herzieningsverzoek van 18 april 2011, inhoudende een akte van depot
d.d. 13 april 2011 van mr. R.A. Tetteroo, kandidaat-notaris te Barendrecht, document met informatie
en feiten afkomstig van (voormalig) medewerkers van het KTNON, unit Turkije, te Zwolle, p. 1.
2
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In de toelichting op het novum betoogt de raadsvrouw dat in het gezamenlijke
Turks-Nederlandse onderzoek naar Baybaşin van een IMSI-catcher gebruik is
gemaakt.

Beoordeling

Dit betoog van de raadsvrouw wordt echter niet gedragen door het bronmateriaal.
De klokkenluider (Karst) schrijft immers niet dat de veronderstelde IMSI-catcher is
aangewend ten behoeve van het onderzoek naar Baybaşin. Hij noemt in dit verband
uitsluitend de zaken ‘Sitoci’ en ‘4M’. Kortom, aangenomen dat het KNON in Turkije
een IMSI-catcher heeft ingevoerd, kan daaruit niet zonder meer worden opgemaakt
dat die IMSI-catcher specifiek is ingezet in het onderzoek naar Baybaşin.5

Bovendien lijkt het mij waarschijnlijker dat er géén IMSI-catcher is ingevoerd en dat
de klokkenluider (Karst) zich hier vergist. De allereerste IMSI-catcher, de GA900 van
Rohde & Schwarz, bevond zich in 1994, de periode waarover we hier spreken, nog
in de ontwikkelfase. De klokkenluider heeft dan ook zeer waarschijnlijk het oog
gehad op apparatuur van Siemens bestemd voor het vastleggen van (analoge)
mobiele telefonie (ATF).
Een en ander vindt steun in het volgende. Mr. Koers, destijds CID-officier van
justitie en hoofd van de unit zware criminaliteit van het Arnhemse
arrondissementsparket,6 deelt in een brief d.d. 13 april 2011 mede dat (in 1994)
“door de plaatsing van dat apparaat van Siemens bij de politie te Istanbul het
mogelijk werd om mobiele telefoons af te luisteren.”7 Van de genoemde apparatuur
hebben de Nederlandse en de Turkse autoriteiten gezamenlijk gebruik gemaakt, zo
begrijp ik uit de brief van Koers. Koers specificeert echter niet voor welk KNONonderzoek die apparatuur is gebruikt.8

5

Overigens zal ik in onderdeel 18 meer uitgebreid stilstaan bij de samenwerking tussen het KNON en
de Turkse politie; het KNON had voorafgaande aan het onderzoek naar Baybaşin reeds enkele andere
onderzoeken tegen Turkse criminelen met goed gevolg afgerond.
6 Mr. Koers is naar eigen zeggen vanaf medio 1991 tot juni 1997 hoofd van de unit ‘zware criminaliteit’
van het arrondissementsparket te Arnhem geweest, en vanaf medio 1991 tot ongeveer begin 1995
tegelijkertijd CID-officier van justitie. Zie brief d.d. 13 april 2011, p. 2. Naar ik heb begrepen is
mr. Koers als CID-officier opgevolgd door mr. Klunder.
7 Zie bijlage 25 gehecht aan het herzieningsverzoek van 18 april 2011, inhoudende de brief van Koers
van 13 april 2011, antwoord op vraag 3, onder a.
8 Zie bijlage 25 gehecht aan het herzieningsverzoek van 18 april 2011, inhoudende de brief van Koers
van 13 april 2011, antwoord op vraag 3, onder c.
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Jeroense, rechercheur van het KNON en in die hoedanigheid onder meer betrokken
bij het onderzoek naar Baybaşin, verklaarde over deze installatie van Siemens:
“(…) Koers verklaarde dat er in of omstreeks 1994 een door Arnhem
bekostigde Siemens tapkamer in Istanbul werd geplaatst om gezamenlijk
verdachten te kunnen afluisteren (brief van 13 april 2011, bijlage 25 bij het
herzieningsverzoek). Is van deze gezamenlijke tapkamer ook slechts tot
feb/mrt 1995 van deze tapkamer gebruik gemaakt?
Tot het klappen van de 4M zaak, in juni, juli 1995. Het was geen tapkamer,
maar een technische installatie. Die stond in de telefooncentrale in Istanbul.
Dagelijks haalden de Turkse collega’s daar de gegevens. Ik ben een enkele
keer mee geweest. [Dan] moesten we daar de gegevens halen. Gsm’s konden
niet getapt worden met de apparatuur die de Turken toen hadden. De
tapkamer in het politiebureau (oud) kon alleen gewone lijnen tappen. Om de
mobiele telefonie onder controle te krijgen is een apparaat van Siemens
aangeschaft en die is aangesloten op de telefooncentrale van Istanbul.
Dagelijks gingen de Turkse collega’s naar de telefooncentrale. Daar stond het
apparaat en we moesten dan bestanden downloaden en die namen we mee
naar het bureau en die werkten we dan uit. Er werd niet live uitgeluisterd.
(…).”9
Na afloop van het 4M-onderzoek is de apparatuur volgens Jeroense aan de Turkse
autoriteiten overgedragen. Jeroense ontkent dat die apparatuur door het KNON en
de Turkse politiediensten is gebruikt om gezamenlijk mobiele telefoongesprekken
te tappen in het onderzoek naar Baybaşin.10

Çetinkaya, die als politietolk en taptolk was verbonden aan het KNON en in dat
verband onder meer was betrokken bij het onderzoek naar Baybaşin, verklaarde
dat het KNON en de Turkse politie (onder andere) in het gezamenlijke 4Monderzoek in Istanbul met een door Nederland geïnstalleerde afluisterinstallatie
van Siemens mobiele telefoongesprekken konden tappen.11 Ik citeer Çetinkaya:
“In de zaken die wij gedraaid hebben, wij waren daar niet om verstoppertje
te spelen, wisselden we informatie uit. Over en weer werd gezegd wat we aan
informatie hadden. Dat was in andere zaken, niet in de zaak Baybaşin. Er ging
geen audiomateriaal naar Turkije in de zaak Baybaşin. In 1991/1992 is in
9 Zie het proces-verbaal van verhoor van Jeroense bij de rechter-commissaris van 28 februari en 4 april

2014, sub 111.
10 Zie het proces-verbaal van verhoor van Jeroense bij de rechter-commissaris van 28 februari en 4
april 2014, sub 112 en 113.
11 Zie het proces-verbaal van verhoor van Çetinkaya bij de rechter-commissaris van 12 september en
3 oktober 2014, sub 46 (het gedeelte van het proces-verbaal van verhoor op 12 september 2014).
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Turkije op 4M, Sitoci en andere zaken waar ik de namen niet meer van weet,
gedraaid via die Siemens apparatuur. Het was de bedoeling dat we dat samen
met Turkije gebruikten. Turkije had 80% ingeplugd en Nederland 20%.
Siemens had het zo gemaakt dat de ATF er direct uit kon worden gepikt. Het
was geen IMSI catcher. Het klopt niet dat ik heb verklaard dat het Siemens
apparaat is geïnstalleerd om Baybaşin te tappen.”12
Uit het bovenstaande maak ik op dat het KNON gezamenlijk met de Turkse politie
in Turkije gebruik heeft gemaakt van een door Nederland gefinancierde installatie
van Siemens. Van een IMSI-catcher was echter, anders dan de raadsvrouw betoogt,
geen sprake. De genoemde installatie van Siemens is volgens Jeroense én Çetinkaya
alleen gebruikt in de KNON-onderzoeken naar Sitoci en de vier gebroeders M
(“4M”), niet in het onderzoek naar Baybaşin. Deze mededelingen van Jeroense en
Çetinkaya zijn niet onverenigbaar met de mededelingen van Karst en Koers. Het
novum mist daarom feitelijke grondslag.

Novum 27: Siemens in Crimelink

Beschrijving

Onder novum 27 betoogt de raadsvrouw dat politietolk Çetinkaya aan
misdaadjournalist Van de Pol heeft meegedeeld dat “speciaal om de ATF3autotelefoon van zijn (d.w.z. Baybaşins) contacten te kunnen tappen er een
installatie van Siemens in de telefooncentrale van Istanbul (was) geplaatst.”13 De
raadsvrouw voert aan dat dit is gebeurd in het kader van “een intensieve proactieve
politionele samenwerking waarin vanuit Istanbul door Nederlandse en Turkse
politie beambten gezamenlijk de telefoon van verzoeker werd afgeluisterd.”14 Van
de Pol heeft het een en ander opgetekend in een artikel in het tijdschrift ‘Crimelink’,
en daarvan is Çetinkaya de zegsman, aldus de raadsvrouw.15

12

Zie het proces-verbaal van verhoor van Çetinkaya van 12 september en 3 oktober 2014, sub 46 (het
gedeelte van het proces-verbaal van verhoor op 12 september 2014).
13 Zie het herzieningsverzoek van 18 april 2011, p. 23.
14 Zie het herzieningsverzoek van 18 april 2011, p. 23.
15 Zie bijlage 13 bij het herzieningsverzoek van 18 april 2011, inhoudende: Van de Pol, ‘De geheime
Istanbul-desk’, Crimelink 2009-2. In paragraaf 18.4 kom ik uitgebreider te spreken over dit artikel en
de vermeende bron van het artikel: Çetinkaya.
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Beoordeling

Çetinkaya is over de uitlatingen in het artikel van Van de Pol bevraagd. Çetinkaya
betwist dergelijke uitlatingen te hebben gedaan. In de woorden van Çetinkaya: “Het
klopt niet dat ik heb verklaard dat het Siemens apparaat is geïnstalleerd om
Baybaşin te tappen.”16 Het novum ontbeert daardoor enig fundament.

Novum 60: ontbrekend tCEAS-verhoor van Çetinkaya

Beschrijving

De raadsvrouw betoogt onder novum 60 en novum 61 dat “het niet alleen
onbegrijpelijk, maar ook onvergeeflijk”17 is dat Çetinkaya niet is gehoord door de
tCEAS. In dat kader had hij informatie kunnen verstrekken over de Nederlandse
tapkamer alsook de door het KNON (in de zaak Baybaşin) gebruikte Turkse
tapkamer in Istanbul, aldus de raadsvrouw.

Beoordeling

Nog daargelaten dat niet valt in te zien op welke gronden het gestelde verzuim van
de tCEAS een novum kan teweegbrengen, is Çetinkaya in het herzieningsonderzoek
meermalen in aanwezigheid van de raadsvrouw gehoord. Çetinkaya heeft bij die
gelegenheden de veronderstelling van de raadsvrouw niet bevestigd.

16

Zie het proces-verbaal van verhoor van Çetinkaya van 12 september en 3 oktober 2014, sub 46 (het
gedeelte van het proces-verbaal van verhoor op 12 september 2014). Hierin ontkent Çetinkaya de
bron van het artikel van Van de Pol te zijn.
17 Zie het herzieningsverzoek van 18 april 2011, p. 47.
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14.3. De tweede aanvulling op het herzieningsverzoek

Novum 51: tapgesprek A-6-168, “Korkut, je spreekt niet de waarheid”

De heroïnezaak

Onder feit 4 in de bewezenverklaring (de heroïnezaak) heeft het hof Baybaşin
veroordeeld voor het tussen 9 november 1997 tot en met 9 januari 1998 geven van
instructies en het leggen van contacten ter voorbereiding van de invoer van twintig
kilogram heroïne naar Nederland, alsmede voor de voorbereiding tot uitlokking
daartoe van (Nuri) Korkut.
Niet in geding is dat het KNON op 7 januari 1998 contact heeft gezocht met de
narcoticabrigade te Istanbul teneinde de Turkse politie te tippen over aanwijzingen
dat Ilie Priescu Turkije zou inreizen om een partij heroïne op te halen. Korkut is
volgens de officiële lezing op 9 januari 1998 in Turkije aangehouden, omdat hij de
leverancier van deze – mede voor Baybaşin bestemde – heroïne zou zijn geweest.
Een partij van ongeveer twintig kilogram heroïne werd door de Turkse politie op 9
januari 1998 aangetroffen in de auto van de Roemenen Ilie Priescu en Ion Stoichin.
Een andere partij van ongeveer twintig kilogram heroïne werd door de Turkse
politie – op basis van de verklaring van Nuri Korkut – op 10 januari 1998
aangetroffen in de woning van Cengiz Korkut te Istanbul.18
18

In totaal heeft de Turkse politie volgens een daarvan opgemaakt proces-verbaal twee verschillende
partijen van ongeveer twintig kilogram heroïne inbeslaggenomen, en dat zijn naar ik begrijp (uit ’s
hofs bewijsmiddelen):
(1). op 9 januari 1998 aangetroffen in een geheime bergplaats tussen de achterbank en de
kofferruimte van de auto (langs de snelweg bij Edirne) waarin zich Ilie Priescu en Ion Stoichin
bevonden, een hoeveelheid van 21,2 kilogram heroïne inclusief verpakking (netto: 19,85
kilogram heroïne);
(2). op 10 januari 1998 (op aangeven van Nuri Korkut) in de woning van Cengiz Korkut te Istanbul in
twee dozen in totaal 24,5 kilogram heroïne inclusief verpakking (netto: 23,67 kilogram heroïne).
Zie hierover met name het arrest van het gerechtshof Den Bosch d.d. 30 juli 2002, p. 302-304, te
weten:
bewijsmiddel 4.9 (bijlage D-6-10 van politiedossier T-09 PV-nr. 9803027), zijnde het procesverbaal van inbeslagneming;
bewijsmiddel 4.10 (bijlage D-6-13 van politiedossier T-09 PV-nr. 9803027), zijnde een procesverbaal van bevindingen;
bewijsmiddel 4.11 (bijlage D-6-25 van politiedossier T-09 PV-nr. 9803027), zijnde een
expertiserapport van het politielaboratorium d.d. 14 januari 1998.
Het hof heeft hierover overwogen (r.o. 4.14, p. 308 van het bestreden arrest):
“Uit de tot bewijs gebezigde telefoongesprekken tussen de verdachte en Josh/Jocic en de tot bewijs
gebezigde verklaringen van Priescu leidt het hof af dat de partij heroïne, in beslag genomen onder
Priescu, de partij heroïne was, welke via de door Priescu genoemde Bekirovic bestemd was voor Jocic
en dat de in de woning van Cengiz Korkut aangetroffen partij van ongeveer 20 kilogram heroïne, zoals
daarvan blijkt uit de gebezigde bewijsmiddelen, de partij was welke niet voor Jocic, maar voor
verdachte was bestemd.”
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Op 13 en 16 januari 1998 heeft Korkut hieromtrent bij de Turkse politie en ten
overstaan van een Turkse rechter voor Baybaşin belastende verklaringen
afgelegd.19

Beschrijving van novum 51

In de inleiding op novum 51 betoogt de raadsvrouw dat het zeer waarschijnlijk is
dat het KNON in de zaak Baybaşin gebruik heeft gemaakt van in Turkije
gemanipuleerd tapmateriaal. Zij wijst daartoe op een verklaring van Çetinkaya, die
blijk geeft van de uitwisseling van geluidsmateriaal van tapgesprekken tussen
Nederland en Turkije.20 Als voorbeeld noemt zij het tapgesprek A-6-168.

Tapgesprek A-6-168, volgens de verkeersgegevens van 21 januari 1998 om 15.48
uur, betreft een telefoongesprek waarin Nuri Korkut vanuit een Turkse gevangenis
belt naar Baybaşin. Korkut doet in het telefoongesprek zijn beklag bij Baybaşin over
de martelingen die hij tijdens zijn politieverhoren zou hebben moeten ondergaan.
Korkut vertelt hem in het telefoongesprek ook dat de papegaai in de verhoorkamer
naar hem riep: “Korkut, je spreekt niet de waarheid.” De raadsvrouw stelt daarop
het volgende:
“Over dit gesprek zegt Çetinkaya iets tegen de rechter-commissaris dat een
regelrechte aanwijzing vormt voor de samenwerking tussen het Nederlandse
en Turkse team in het afluisteren van verzoeker. Hij legt uit contact met het
team van Tankuş te hebben gezocht om een bepaald kenteken na te trekken.
Het moet in januari 1998 zijn geweest, want Hudaï Sahin, die direct onder de
narcotica-chef Tankuş werkte, zei tegen Çetinkaya dat zij de partij al hadden.
Er waren twee Roemenen gepakt met heroïne. “De Turken zeiden toen dat ze
al wisten dat de zaak Baybaşin aan het draaien was”, aldus Çetinkaya. “Op
het moment dat ik vanuit de tapkamer belde, zei Sahin: bedoel je dit gesprek?
Dat gesprek was tussen Nuri Kus en Baybaşin. (---) Ik had dat gesprek niet,
dat was het rare. Ik had dat niet op onze lijn en ik heb dat ook teruggekoppeld.

19

Arrest gerechtshof Den Bosch d.d. 30 juli 2002, p. 297-299 en p. 302, zijnde:
bewijsmiddel 4.3 (bijlage D-6-22 van politiedossier T-09 PV-nr. 9803027), verklaring Nuri Korkut
van 13 januari 1998;
bewijsmiddel 4.4 (bijlage D-6-23 van politiedossier T-09 PV-nr. 9803027), verklaring Nuri Korkut
van 16 januari 1998, en
de bekennende verklaring van Korkut ten overstaan van de Turkse rechter Zeyrek d.d. 16 januari
1998, bewijsmiddel 4.8 (bijlage D-6-39 van politiedossier T-09 PV-nr. 9803027).
20 Zie het tweede aanvullend herzieningsverzoek van 1 februari 2016, novum 51, p. 124.
-
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(---) Ik zeg u nu, Kus is Korkut. Hij zei ook dat de papegaai op de kamer van de
baas van Narcotica zei: Je liegt, je liegt!”21
De raadsvrouw betoogt dat het feit dat tapgesprek A-6-168 van 21 januari 1998 niet
over de Nederlandse tap-lijn was binnengekomen, maar (begin januari 1998) wel al
in handen was van de Turkse autoriteiten, aantoont dat dit telefoongesprek eerst
in Turkije is afgeluisterd en (vermoedelijk is) gemanipuleerd, waarna het op een
later moment is doorgestuurd naar Nederland om te dienen als bewijsmateriaal in
de heroïnezaak.

Beoordeling

De passages uit de getuigenverklaring van Çetinkaya waarop de raadsvrouw zich
baseert, luiden meer volledig als volgt (de vraag is afkomstig van de raadsvrouw):
“Klopt het dat de Turkse delegatie die op 26 februari 1995 naar Nederland
kwam en waarvan Arslan en Çaliskan deel uitmaakten ‘flabbergasted’ waren
over het Nederlandse opsporingsonderzoek en de daarin bereikte resultaten,
zoals Lex IJzerman het uitdrukte in 2011 tegenover de Rijksrecherche? (zie
verhoor d.d. 8 november 2011 van Alexander IJzerman, pp. 545 Zürich
dossier)
Zo nee, waarom heeft IJzerman dat gezegd, denkt u? Zo ja, hoe moet ik dat
rijmen met de continue uitwisseling van informatie die in de zaak plaats
vond?
U vraagt waarom IJzerman dat heeft gezegd. Dat weet ik niet. Ik zeg niet dat
het niet waar is, ik weet niet waarom IJzerman dat gezegd heeft. De Turken
wisten al dat er een onderzoek liep en een van de redenen was dat er twee
Roemenen gepakt waren met heroïne. Ik legde vanuit de tapkamer van
Arnhem contact, omdat een bepaald kenteken nagetrokken moest worden.
Toen is gezegd dat dat niet meer hoefde, omdat zij die partij al hadden. Die
partij was bestemd voor de vriend van Yosic [bedoeld is: Jocic, D.A.]. De
Turken zeiden toen dat ze al wisten dat de zaak Baybaşin aan het draaien
was. Dat was Huday Sahin, hij was de tweede man van narcotica in Istanbul.
Ik belde hem om een bepaalde naam en kenteken door te geven en toen zei
hij dat. Nu ik er over nadenk, volgens mij hoefde ik alleen een naam te geven.

21

Zie het tweede aanvullend herzieningsverzoek van 1 februari 2016, novum 51, p. 124-125.
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Dit was 6 of 7 maanden voor de aanhouding. Toen zaten we nog in
Arnhem.”22
“Een Turkse politieman (X1 zie bijlage 10, p. 1 bij herzieningsverzoek) heeft
verklaard, dat Baybaşin ook in Turkije werd afgeluisterd. Wat is u daarvan
bekend?
Het enige dat ik zelf heb meegemaakt was met die 40 kilo, toen is Baybaşin
getapt in Turkije. Op het moment dat ik vanuit de tapkamer belde, zei Sahin:
Bedoel je dit gesprek. Dat gesprek was tussen Nuri Kus en Baybaşin. Toen wist
ik ook zeker dat ze aan het tappen waren. Ik herkende de stem van Baybaşin.
Ik had dat gesprek niet, dat was het rare. Ik had dat niet op onze lijn en heb
dat ook teruggekoppeld. Toen is gezegd dat hij meerdere nummers had. U,
mr. Aben vraagt of dat gesprek is opgevraagd. Nee, Jan de Bruin wilde daar
niet te veel mee doen. We hebben ook niet naar de nummers gevraagd. We
waren wel blij, want dat hele gedoe van 40 kilo zouden we toch gaan
opvragen. Later zijn er dus wel gesprekken geweest tussen Baybaşin en Kus.
Kus heeft gezegd dat hij veel klappen heeft gehad. Ik zeg u nu, Kus is Korkut.
Hij zei ook dat de papegaai op de kamer van de baas van Narcotica zei: “Je
liegt, je liegt!” Hij zei ook dat hij gemarteld was. Dat heeft hij ook tegen de
Nederlandse autoriteiten gezegd. We zijn hem later namelijk gaan horen in
Turkije. Dat was met politiemensen, niet met de rechter-commissaris. Dat
was in het kader van rechtshulp. Ik was bij dat verhoor. We zijn hem in de
gevangenis gaan horen. Zijn verhoor is in het dossier gekomen. Hij heeft nog
een klacht ingediend bij de Nederlanders omdat hij zo gemarteld was door de
Turken.”23
In de toelichting op novum 51 geeft de raadsvrouw de verklaring van Çetinkaya
zodanig weer dat de lezer de (onjuiste) indruk krijgt dat het tapgesprek waarover
Çetinkaya in eerste instantie verklaarde, te weten het onderschepte
telefoongesprek tussen Baybaşin en Korkut dat hij vanuit Turkije te horen kreeg,
tapgesprek A-6-168 betreft.
Çetinkaya verklaarde in werkelijkheid dat hij (naar ik begrijp: namens het KNON)
contact heeft gelegd met rechercheurs van de narcoticabrigade te Istanbul om hen
te tippen over een partij heroïne die in Turkije zou worden aangeschaft. De Turkse
rechercheur met wie Çetinkaya sprak (Sahin) heeft Çetinkaya daarop meegedeeld
dat ze al op de hoogte waren van deze op handen zijnde deal. Çetinkaya kreeg

22

Çetinkaya, proces-verbaal van verhoor d.d. 12 september en 3 oktober 2014, sub 27 (het gedeelte
van het proces-verbaal van verhoor op 12 september 2014).
23 Çetinkaya, proces-verbaal van verhoor d.d. 12 september en 3 oktober 2014, sub 41 (het gedeelte
van het proces-verbaal van verhoor op 12 september 2014).
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vervolgens een door de Turken onderschept telefoongesprek tussen Korkut en
Baybaşin te horen dat hij zelf niet over de tap had gehoord.24 Nu komt het
springende punt. Çetinkaya verklaarde vervolgens dat hij “later” wél in de
Nederlandse tapkamer tapgesprekken tussen Korkut en Baybaşin heeft beluisterd
(“Later zijn er dus wel gesprekken geweest tussen Baybaşin en Kus,” aldus
Çetinkaya). Daaronder bevond zich een tapgesprek waarin Korkut (Kus) vanuit de
gevangenis in Turkije tegen Baybaşin klaagde dat hij was gemarteld (en dit in
aanwezigheid van een papegaai). Dat betrof dus – naar volgt uit de verklaring van
Çetinkaya – niet het tapgesprek dat de Turkse rechercheurs aan Çetinkaya lieten
horen. De conclusie van de raadsvrouw dat tapgesprek A-6-168 nog niet over de
Nederlandse tap-lijn was binnengekomen, maar wel al in handen was van de Turkse
autoriteiten, kan dan ook niet op basis van de verklaring van Çetinkaya worden
getrokken.

Novum 66: de tapgesprekken zijn Korkut pas later voorgehouden

Novum 66 bouwt voort op het door de raadsvrouw in novum 51 ingenomen
standpunt, te weten dat uit de verklaring van Çetinkaya blijkt dat gesprek A-6-168
niet op de geregistreerde dag en tijd (te weten 21 januari 1998 om 15.48 uur) is
binnengekomen in de Nederlandse tapkamer, maar op een eerder moment in
Turkije is afgeluisterd, gemanipuleerd en vervolgens op een later moment naar
Nederland is gestuurd om in de heroïnezaak tot het bewijs te worden gebezigd.

De raadsvrouw voert onder novum 66 voor die stelling drie (nadere) argumenten
aan. Ik beschrijf en beoordeel deze argumenten successievelijk.

(1). Baybaşin en Korkut ontkennen volgens de raadsvrouw tapgesprek A-6-168 te
hebben gevoerd. Ik neem aan dat de raadsvrouw zich daarbij baseert op de
verklaring van Korkut dat hij (überhaupt) geen telefoongesprekken met Baybaşin
heeft gevoerd.25 Een dergelijke ontkenning van één van de (verdachte)

24

Dat is op zichzelf geenszins opmerkelijk. Er is geen garantie dat begin januari 1998 een tap was
aangelegd op alle telefoonlijnen waarvan Baybaşin gebruik maakte.
25 Zie het T-09 onderzoek, PV-nr. 9803027, dossier 6 (vervolg), proces-verbaal van verhoor getuigen
(Nuri Korkut) d.d. 23 april 1998, p. 1519-1520. Ik citeer:
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gespreksdeelnemers komt mij niet voor als van zodanig gewicht dat op basis
daarvan moet worden aangenomen dat het geluidsmateriaal van gesprek A-6-168
is gemanipuleerd.

(2). Hetzelfde geldt voor de mededeling van Korkut dat hij “toen gezegd [heeft] dat
de stem aan de telefoon niet van [hem] was.”26

(3). Volgens de transcriptie van tapgesprek A-6-168, dat plaatsvond op 21 januari
1998, deelt Korkut aan Baybaşin telefonisch mede dat hem (bij zijn politieverhoren)
tapgesprekken tussen hen beiden zijn voorgehouden. Tijdens een RC-verhoor op 6
december 1999 verklaarde Korkut echter dat deze telefoongesprekken hem niet
eerder dan in april/mei 1998 zijn voorgehouden, terwijl een proces-verbaal inzake
de verlening van internationale rechtshulp dienovereenkomstig uitwijst dat pas op
20 april 1998 het geluidsmateriaal van in Nederland onderschepte telefoongesprekken door Nederland aan Turkije is overgedragen.

Dat de (Turkse) politie aan Korkut tapgesprekken heeft voorgehouden betreft
inderdaad een mededeling die Korkut aan Baybaşin doet in tapgesprek A-6-168 van
(volgens de verkeersgegevens) 21 januari 1998.27 Dat het KNON pas later, namelijk
op 20 april 1998, het geluidsmateriaal van in Nederland onderschepte gesprekken

“VRAAG: Met betrekking tot de 43 kg. heroïne die u liet onderscheppen, is het vastgesteld dat u
voordat u het liet onderscheppen, u met Huseyin Baybaşin heeft getelefoneerd en (…).
ANTWOORD: Ik heb met Huseyin Baybaşin geen gesprekken gevoerd. (…).”
26 De raadsvrouw verwijst in haar toelichting naar een proces-verbaal van verhoor van Korkut bij de
rechter-commissaris d.d. “26 april 1999”. Dat is een abuis. De raadsvrouw bedoelt het proces-verbaal
van verhoor d.d. 6 december 1999. De raadsvrouw citeert in het tweede aanvullend
herzieningsverzoek de besproken passage uit dat proces-verbaal van verhoor (correct) als volgt:
“Ik heb op 21 januari 1998 vanuit de gevangenis geen telefoongesprek gevoerd met Hüseyin Baybaşin.
Men heeft mij de telefoontaps laten horen, dat is in april, mei 1998 geweest, hierbij was de Turkse
politie, Nederlandse politie die zei dat ze van Interpol kwamen en een tolk. Ze hebben me de
telefoontaps laten horen, ik heb toen gezegd dat de stem aan de telefoon niet van mij was en dat ik
een dergelijk gesprek niet gevoerd had.”
27 Ik citeer de relevante passage uit het transcript van dit tapgesprek in het tapverbaal (kapitalen in
het origineel):
“(…) HET GESPREK VAN ’S-avonds wat jij met mij gevoerd hebt, is op band opgenomen, zegt oom Nuri.
Dat is beslist niet mogelijk. Ik zal hun moeders neuken. Het zijn leugens, zegt Huseyin. Zij kunnen het
niet opgenomen hebben. Zij hebben drie of vier gesprekken opgenomen, zegt Oom Nuri. Dat zijn
leugens, zegt Huseyin. Huseyin zegt wederom dat het leugens zijn en dat zij het zeker niet opgenomen
kunnen hebben. Heb jij er zelf naar GELUISTERD, vraag Huseyin. Ja, ik heb er zelf naar geluisterd en
zeiden; wat is dit dan hoerenzoon dat je bent. Zij zeiden; wij zullen jouw vrouw en moeder neuken,
aldus Oom Nuri. Datgene hebben zij op een bandje opgenomen, zegt Oom Nuri. NEE, DAT ZIJN
LEUGENS. HET IS NIET DE WAARHEID, zegt Huseyin. Oom Nuri zegt dat het toch zo is en dat hij er zelf
naar geluisterd heeft. Nee, dat hebben zij er zelf van gemaakt, zegt Huseyin. Huseyin zegt dat het
onmogelijk is. (…).”
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aan de Turkse autoriteiten heeft overgedragen,28 terwijl dát geluidsmateriaal (pas)
in april/mei 1998 aan Korkut is voorgehouden, is echter niet in tegenspraak met de
telefonische mededelingen van Korkut aan Baybaşin in tapgesprek A-6-168. Het is
immers allerminst uitgesloten dat de Turkse politie aan Korkut bij enig verhoor (in
aanwezigheid van een papegaai) tussen 9 januari 1998 (de datum van aanhouding
van Korkut) en 21 januari 1998 (de datum van tapgesprek A-6-168) het
geluidsmateriaal van in Turkije onderschepte telefoongesprekken heeft
voorgehouden, bijvoorbeeld het tapgesprek dat Çetinkaya begin januari 1998 te
horen kreeg toen hij contact opnam met de narcoticabrigade te Istanbul.

Ik merk bovendien op dat deze argumentatie het hof bekend was en het geciteerde
gedeelte van tapgesprek A-6-168 in de heroïnezaak welbewust niet tot het bewijs
is gebezigd.29 Ik citeer uit het bestreden arrest:
“Dat Korkut in januari 1998 tegenover verdachte telefonisch aangeeft met
tapgesprekken te zijn geconfronteerd door de Turkse politie, ziet het hof als
een poging van die Korkut om zich in te dekken tegenover verdachte met
betrekking tot het feit dat hij is doorgeslagen en verdachte heeft belast. Het
hof houdt de verklaring van Korkut in zoverre voor onwaar.”30
Het hof kan zeer wel gelijk hebben, doch ook als Korkut in tapgesprek A-6-168 wél
de waarheid sprak, gaat de argumentatie van de raadsvrouw niet op.

28

Een proces-verbaal meldt dat op 20 april 1998 alle tapgesprekken uit dossier 6 (de heroïnezaak) en
7 aan Turkije zijn overgedragen. Zie bijlage 52 bij het herzieningsverzoek: proces-verbaal Reuven d.d.
17 februari 1999 betreffende het rechtshulpverzoek van het Parket Hoofdofficier te Bakirköy,
genummerd 1997/52508.
29 Zie het arrest van het gerechtshof Den Bosch d.d. 30 juli 2002, p. 291-292.
30 Genoemd arrest van 30 juli 2002, r.o. 10.6.4, p. 32.
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14.4. De vierde aanvulling op het herzieningsverzoek: een arrest van de Turkse
hoogste rechter

De raadsvrouw voert aan dat een uitspraak van de Turkse hoogste rechter
“onmiskenbaar aantoont dat volgens de Turkse Hoge Raad het manipuleren van
tapmateriaal ten behoeve van het bewijs in politieke strafzaken in die jaren minst
genomen voorkwam in Turkije.”31

De uitspraak van de Turkse hoogste rechter betreft de verdachte Soysal, volgens de
raadsvrouw een sympathisant van de PKK. De beschuldiging luidde dat hij
instructies had gegeven tot het plegen van misdrijven als brandstichting en
bomaanslagen. De Turkse hoogste rechter overwoog omtrent het bewijsmateriaal
als volgt:
“Ook uit de tapgesprekken is niet komen vast te staan dat verdachte degene
is geweest die de instructie heeft gegeven. Anderzijds is het ook niet mogelijk
om voor het bewijs gebruik te maken van tapgesprekken die louter zijn
gebaseerd op een gelijkende stem dan wel kunnen zijn gemanipuleerd,
zonder dat de inhoud van de gesprekken wordt ondersteund door de overige
bewijsstukken.”
Deze algemene bewijsoverweging vormt vrij evident géén ondersteuning voor de
conclusie van de raadsvrouw. Het enige dat in de overweging kan worden gelezen
is dat de Turkse hoogste rechter bij de vorming van zijn bewijsoordeel rekening
houdt met de mogelijkheid van manipulatie van geluidsmateriaal, en om die reden
– gelijk het gerechtshof Den Bosch in het bestreden arrest – de inhoud van de
tapgesprekken toetst aan “overige bewijsstukken”. De uitspraak toont niet aan dat
dergelijke manipulatie in Turkije “minst genomen voorkwam”.

31

Zie het vierde aanvullend herzieningsverzoek van 28 juli 2016, p. 5.

1282
Onderdeel 14. Resterende argumenten voor manipulatie

Conclusie inzake 11-02065 H

14.5. Slotsom

Geen van de hier besproken argumenten voor manipulatie van het geluidsmateriaal
of van de verkeersgegevens van tapgesprekken gaat op. De door de raadsvrouw
gepresenteerde aanwijzingen zijn onder meer gegrond op een onjuiste weergave
van een getuigenverklaring, onjuiste lezing van een rechterlijke uitspraak en
overigens op ongefundeerde veronderstellingen.

Bij deze stand van zaken kom ik tot de slotsom dat geen van de aangedragen nova
inzake de manipulatie van het geluidsmateriaal en van de verkeersgegevens van
tapgesprekken kan slagen. Dit oordeel vormt het uitgangspunt voor de hierna
volgende onderdelen van deze conclusie.
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Onderdeel 15. Vertalingsbedrog
Volledige inhoudsopgave onderdeel 15:

15.1. Algemene uitgangspunten
De opbouw van het herzieningsverzoek en de aanvullingen
De eerste aanvulling op het herzieningsverzoek
Novum 3: ‘vertalingsbedrog’
Novum 4: onbeëdigde taptolken Koerdisch/Kurmançi
Novum 5: onkundige taptolken Kurmançi en vertalingsbedrog
Novum 6: onkundige taptolk 1
De tweede en derde aanvulling
De standpunten in feitelijke aanleg
Verweren met betrekking tot het aangevoerde ‘vertalingsbedrog’
De Öge-zaak
De Kentucky-zaak
De Marsil-zaak
Overig
Oordeel met betrekking tot de (beëdigde) taptolken
De verwerping van de verweren
De inventarisatie van de typen nova
De kundigheid van de tolken
Drie vormen van ‘vertalingsgesjoemel’
De vertrekpunten voor een beoordeling
De totstandkoming van de vertolkingen/vertalingen
Kwaliteitsnorm ten aanzien van de vertolkingen/vertalingen
Derksen’s ‘Verknipt bewijs’
De verantwoording van het nadere onderzoek
De nadere vertaalwerkzaamheden
De herzieningstolk
Reactie verdediging op nader onderzoek

15.2. De nova met betrekking tot de kundigheid van de taptolken
De onbeëdigde taptolken Kurmançi
Novum 4 en 53
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De Wet beëdigde tolken en vertalers
Beoordeling van novum 4 en novum 53
De taalbeheersing van het Koerdisch/Kurmançi
Novum 5
Beoordeling van novum 5
Novum 6 en 54
Beoordeling van novum 6 en novum 54
De onbeëdigde taptolken Engels
Novum 52
Beoordeling van novum 52
Slotsom en inleiding tot de volgende paragrafen

15.3. De Kentucky-zaak
Inleiding
(1). Onjuiste vertolking in tapgesprek A-3-18, novum 3 en 78: “Ik wil dat die
deze kant op komt” versus “I want him to deliver”
Beschrijving
Beoordeling
(2). Toevoegen belastende passage in tapgesprek A-3-18, novum 3: “En zijn
dat mensen die jij vertrouwt?”
Beschrijving
Beoordeling
(3). Weglaten ontlastende passage in tapgesprek A-3-24, novum 3: “You
have his statement and everything?”
Beschrijving
Beoordeling
(4). Onjuiste vertolking in tapgesprek A-3-24, novum 3 en 81: “to make him
cold” versus “to make him call”
Beschrijving
Beoordeling
(5). Onjuiste vertolking in tapgesprek A-3-27, novum 3: “car” versus “car
keys”
Beschrijving
Beoordeling
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(6). Weglaten ontlastende passage in tapgesprek A-3-27, novum 3 en 84:
“The problem is that we cannot buy this car from China”
Beschrijving
Beoordeling
Tapgesprek A-3-51

15.4. De Öge-zaak
Inleiding
(1). Onjuiste vertolking in tapgesprek A-1-1, novum 3, 5 en 56: “baxçe” of
“boxçe”
Beschrijving
Beoordeling
(2). Onjuiste vertolking in tapgesprek A-1-1, novum 3 en 5: “Oom dat
ding….dat is geregeld/geklaard” versus “Het is gelukt, het is voor elkaar”
Beschrijving
Beoordeling
(3). Onjuiste vertolking in tapgesprek A-1-1, novum 58: “Bel mij om een uur
of elf weer terug” versus “Bel hen omstreeks 11 uur op”
Beschrijving
Beoordeling
(4). Toevoegen belastende passage in tapgesprek A-1-5, novum 60: “dat het
contract op de werkplaats is uitgevoerd”
Beschrijving
Beoordeling
(5). Toevoegen belastende passage in tapgesprek A-1-5, novum 60: “zij
hebben één keer op hem geschoten”
Beschrijving
Beoordeling

15.5. De gijzeling van Mehmet Ҫelik
Inleiding
(1). Toevoegen belastende passage in tapgesprek A-4-34, novum 90: “HACI
dan wel Mehmet Ҫelik”
Beschrijving
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Beoordeling
(2). Weglaten ontlastende passage in tapgesprek A-4-34, novum 91: “Ik ben
in Istanbul”
Beschrijving
Beoordeling

15.6. De heroïnezaak
Inleiding
(1). Onjuiste vertolking in tapgesprek A-6-101, novum 68: “Ik denk dat als
het goed is, hij vannacht belt” versus “Is it good we call him tonight?”
Beschrijving
Beoordeling
(2). Weglaten ontlastende passage in tapgesprek A-6-103, novum 69: “Ehh
renaz merhaba”
Beschrijving
Beoordeling
(3). Onjuiste vertolking in tapgesprek A-6-103, novum 72: “Heb jij iets te
zeggen” versus “Zegt hij wat?”
Beschrijving
Beoordeling
(4). Onjuiste vertolking in tapgesprek A-6-103, novum 72: “Ik zei: het is
40.000” versus “Ik zei: hoeveel duizend is dat”
Beschrijving
Beoordeling
(5). Weglaten ontlastende passage in tapgesprek A-6-103, novum 72: “naar
mijn broer sturen”
Beschrijving
Beoordeling
(6). Weglaten ontlastende passage in tapgesprek A-6-104, novum 70: “Yes,
I would need to see you Adri”
Beschrijving
Beoordeling
(7). Onjuiste vertolking in tapgesprek A-6-104, novum 52 en 71: “my
Deutsch is not so good” versus “my Dutch is not so good”
1287
Onderdeel 15. Vertalingsbedrog

Conclusie inzake 11-02065 H

Beschrijving
Beoordeling

15.7. De Marsil-zaak
Inleiding
(1). Onjuiste vertolking in tapgesprek A-8-6, novum 98: “Het moet geklaard
worden” versus “Ik wil dat je ermee ophoudt”
Beschrijving
Beoordeling
(2). Toevoegen belastende passage in tapgesprek A-8-6, novum 99: “Het
kan ook in de auto gebeuren”
Beschrijving
Beoordeling
(3). Weglaten ontlastende passage in tapgesprek A-8-9, novum 99: “Er is
een auto achter ons en we voelen ons niet op ons gemak”
Beschrijving
Beoordeling

15.8. Slotsom
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15.1. Algemene uitgangspunten

De opbouw van het herzieningsverzoek en de aanvullingen

De eerste aanvulling op het herzieningsverzoek

Hoewel het zwaartepunt van de aanvraag tot herziening in 2011 lag in een betoog
over de frauduleuze manipulatie van het geluidsmateriaal van tapgesprekken, zijn
vanaf de eerste aanvulling in 20151 ook nova aangedragen met klachten over de
vertolkingen van tapgesprekken zoals die volgens het (betwiste) geluidsmateriaal
hebben plaatsgehad. De raadsvrouw stelt zich op het standpunt dat de taptolken
de gespreksvervalsers hebben geholpen door onder meer belastende passages aan
de transcripties toe te voegen.2 Bovendien is onder verscheidene nova aangevoerd
dat de specifieke taalkennis van de taptolken tekortschoot, als gevolg waarvan
sowieso niet mag worden vertrouwd op de vertolkingen. Een en ander zou volgens
de raadsvrouw, indien bekend tijdens het onderzoek ter terechtzitting, hebben
geleid hetzij tot de niet-ontvankelijkheid van het Openbaar Ministerie, hetzij tot
een vrijspraak van Baybaşin.3
De bij de eerste aanvulling op het herzieningsverzoek aangedragen nova vormen
een kapstok waaraan ook het ‘vertalingsgesjoemel’, gepresenteerd in de tweede
en derde aanvulling, alsmede de daarin veronderstelde tekortschietende
vaardigheden van de taptolken, worden opgehangen.4 Deze kapstok betreft meer
specifiek de volgende nova:

1

Deel II van het eerste aanvullend herzieningsverzoek van 26 februari 2015: “De onbetrouwbare
vertaling van de gesprekken door de taptolken” en in het bijzonder novum 3, 4, 5, 6 en 7. Ten behoeve
van de onderbouwing van novum 3 is op p. 18 van de eerste aanvulling in algemene zin verwezen naar
het boek van T. Derksen, Verknipt bewijs. De zaak Baybaşin, Leusden: ISVW Uitgevers 2014, alsook
naar bijlage 75 met het rapport: Derksen & Grünwald, De stand van zaken: een overzicht in termen
van likelihoods gebaseerd op de definitieve metingen van Van de Ven uit zijn rapport van 5 december
2014, d.d. 29 januari 2015.
2 Zie het tweede aanvullend herzieningsverzoek van 1 februari 2016, novum 68, p. 199.
3 Zie het eerste aanvullend herzieningsverzoek van 26 februari 2015, p. 33.
4 De tweede aanvulling op het herzieningsverzoek dateert van 1 februari 2016 en de derde aanvulling
dateert van 16 maart 2016.
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Novum 3: ‘vertalingsbedrog’

Aan de hand van door Derksen, op verzoek van de verdediging, verricht nader
onderzoek is onder novum 3 – kort samengevat – aangevoerd dat het
vertalingsgesjoemel bestaat uit (1) het weglaten van belangrijke ontlastende
passages, (2) het expliciet onjuist en daardoor belastend vertolken van passages,
alsook uit (3) het toevoegen van niet-bestaande, belastende passages.5

Novum 4: onbeëdigde tolken Koerdisch/Kurmançi

In de toelichting op novum 4 betoogt de raadsvrouw dat met het bekend worden
van de identiteit van de drie taptolken die de vertaling van de Turkse en Koerdische
tapgesprekken hebben verzorgd, is komen vast te staan dat geen van hen beëdigd
vertaler Koerdisch was, “hetgeen de waarde van de vertalingen (verder)
ondermijnt.”6

Novum 5: onkundige taptolken Kurmançi en ‘vertalingsbedrog’

Vervolgens is ter toelichting op novum 5 beargumenteerd dat Baran Rizgar, de
schrijver van een Engels-Koerdisch woordenboek, omtrent tapgesprek A-1-1
vaststelt dat daarin wordt gesproken over ‘vluchtelingen’ in plaats van over ‘een
tuin’, zoals het hof in het bestreden arrest heeft aangenomen. Dit zou ten eerste
een bevestiging zijn van de gelijkluidende vertolking door M. van Bruinessen7 en
aldus een specifiek voorbeeld opleveren van het onder novum 3 gestelde
vertalingsgesjoemel. Daarnaast zou deze constatering ook het gebrek aan
specifieke kennis van het Kurmançi bij de taptolken illustreren en zodoende novum
4 onderschrijven.8

5

Zie het eerste aanvullinend herzieningsverzoek van 26 februari 2015, p. 4 en p. 18-20, waarin
verwezen wordt naar T. Derksen, Verknipt bewijs. De zaak Baybaşin, Leusden: ISVW Uitgevers 2014,
hoofdstukken 2, 3, 4 en 5.
6 Zie het eerste aanvullend herzieningsverzoek van 26 februari 2015, p. 4 en p. 20.
7 Van Bruinessen, hoogleraar aan de Universiteit van Utrecht en docent Koerdisch aldaar, is in eerste
aanleg gehoord als getuige-deskundige door de rechter-commissaris van de rechtbank te Breda.
8 Zie het eerste aanvullend herzieningsverzoek van 26 februari 2015, p. 4 en p. 21-23.
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Novum 6: onkundige taptolk 1

Ten slotte is onder novum 6 aangevoerd dat Ҫetinkaya (de oudste van de twee
broers, hierna: Çetinkaya) bij de vertaling van de Turkse en Koerdische gesprekken
aangemerkt als ‘tolk 1’,9 tijdens een verhoor bij de rechter-commissaris in 2014 een
cruciale zin uit tapgesprek A-1-1 onjuist heeft vertaald. Dit betekent “dat de
belangrijkste taptolk kennelijk onbekend is met de finesses van het Kurmançi.”10

De tweede en derde aanvulling

Vooral novum 3, waarin de betrouwbaarheid van de vertolkingen aan de kaak is
gesteld, is in de eerste aanvulling op het herzieningsverzoek met specifieke
voorbeelden uit de Öge-zaak, de Kentucky-zaak en de gijzeling van Mehmet Ҫelik
(hierna ook: de gijzelingszaak) kracht bijgezet. Vervolgens zijn deze nova verder
aangevuld in de tweede aanvulling, met nadere voorbeelden van ‘vertalingsbedrog’
in – wederom – de Öge-zaak en de heroïnezaak. In de derde aanvulling zijn ten
slotte additionele onjuiste vertolkingen in de Kentucky-zaak, de gijzelingszaak en
de Marsil-zaak beschreven. De nova 4, 5 en 6, die zien op de tekortkomende kennis
van de tolken met betrekking tot het Kurmançi, al dan niet vanwege hun
onbeëdigde status, zijn in de tweede appendix aangevuld alsmede uitgebreid met
klachten over de bekwaamheid van de taptolken die de vertaling van de Engelse
tapgesprekken voor hun rekening hebben genomen.11

De standpunten in feitelijke aanleg

Verweren met betrekking tot het aangevoerde ‘vertalingsbedrog’

Alvorens de nova nader te categoriseren en te bespreken zal ik de ter terechtzitting
gevoerde standpunten en verweren uiteenzetten. Aan de hand hiervan kan bij een

9

Zie het proces-verbaal van verhoor bij de rechter-commissaris van 28 februari en 4 april 2014 van
A.C. Jeroense en in het bijzonder sub 153 en zo ook het proces-verbaal van verhoor bij de rechtercommissaris van 25 april 2014 van I. Aksan onder sub 32.
10 Zie het eerste aanvullend herzieningsverzoek van 26 februari 2015, p. 4 en p. 23-25.
11 Zie novum 52 in het tweede aanvullend herzieningsverzoek van 1 februari 2016.
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hiernavolgende inhoudelijke beoordeling eenvoudig worden vastgesteld of ter zake
nieuwe gegevens zijn aangedragen, zoals de wet van een novum eist.

Ter terechtzitting in hoger beroep is bij herhaling vooral in algemene zin de
betrouwbaarheid van de vertolking van de Turkse, de Koerdische en de Engelse
tapgesprekken in twijfel getrokken.12 In die vertolkingen zouden passages
onvertaald zijn gebleven of juist belastend zijn vertolkt.13 Een enkele uitzondering
op deze collectieve benadering vormt het gebrek in tapgesprek A-3-24, met
betrekking tot de Kentucky-zaak, waarin door de taptolken “to make him cold”
werd gehoord, terwijl volgens de verdediging zou zijn gezegd “to make him call”.
Samenvattend blijkt dat met betrekking tot de in herziening aangevoerde
standpunten in feitelijke aanleg reeds verweer is gevoerd op de volgende punten:

De Öge-zaak (feit 1/dossier 1)

Tapgesprek A-1-1:
-

De mededeling in de eerste regel van het transcript van dit tapgesprek, te
weten “het is geklaard”, is niet correct vertaald.14 De juiste vertaling zou zijn:
“Het is in orde/het is klaar”.15

-

In feitelijke aanleg is bij de rechter-commissaris en ter terechtzitting in hoger
beroep de vertolking “Die ehhhh….. er was een tuin toch?” betwist voor zover
daarin is uitgegaan van het woord ‘tuin’ (baxçe).16 In plaats daarvan zou het

12

Dat de authenticiteit van de tot het bewijs gebezigde tapgesprekken ook in feitelijke aanleg in z’n
algemeenheid is betwist, staat in herziening niet ter discussie. Zie de aanvraag tot herziening van 18
april 2011, onder punt 34, p. 29:
“Verzoeker zelf heeft van aanvang af de authenticiteit van het voor het bewijs gebruikte
gespreksmateriaal betwist. Het namens hem gevoerde verweer dat het voor het bewijs gebruikte
tapmateriaal gemanipuleerd gespreksmateriaal betrof, dat niet voor het bewijs mocht worden
gebruikt, werd door het hof verworpen.”
13 Zie bijvoorbeeld de pleitnota van de verdediging die aan het proces-verbaal van de terechtzitting
van 27 maart 2002 is gehecht, alsook het proces-verbaal van de terechtzitting van 11 april 2002.
14 Zie bijvoorbeeld de aan het proces-verbaal van de terechtzitting van 7 mei 2002 gehechte pleitnota,
p. 14. Dit punt is ook in herziening aangevoerd. Zie p. 18, eerste aanvullend herzieningsverzoek van
26 februari 2015 in combinatie met T. Derksen, Verknipt bewijs. De zaak Baybaşin, Leusden: ISVW
Uitgevers 2014, p. 187.
15 Zie onder andere het proces-verbaal van de terechtzitting van 27 maart 2002 (p. 6) en de aan het
proces-verbaal van de terechtzitting van 7 mei 2002 gehechte pleitnota, p. 17.
16 Zie bijvoorbeeld het verhoor van Baybaşin bij de rechter-commissaris van 4 maart en 16 maart 1999,
waarin de verdachte verklaart dat in tapgesprek A-1-1 wordt gesproken over “die mensen met een
knapzak”.
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woord ‘boxçe, zijn gebezigd, hetgeen ‘buidels’ of ‘ontheemde Koerden’
betekent.17

De Kentucky-zaak (feit 2/dossier 3)

Tapgesprek A-3-24:
-

De door de taptolken beluisterde zinsnede ‘to make him cold’ (hem koud
maken) betreft in werkelijkheid de uitlating ‘to make him call’.18

De Marsil-zaak (feit 5/dossier 8)

Tapgesprek A-8-6:
-

De vertaling in verschillende werkwoordsvormen van ‘klaren’ is niet correct
en gaat voorbij aan de werkelijke betekenis van deze Koerdische uitdrukking,
die zou luiden: ‘Het is in orde’.19

Overig

Ten slotte is, met verwijzing naar de bevindingen van de deskundige Van
Bruinessen door de verdediging in algemene zin gewezen op de grote verschillen
tussen de vertolkingen van de taptolken, alsook de bij de rechter-commissaris
ingezette tolk (de RC-tolk) enerzijds en de vertolkingen van Van Bruinessen
anderzijds.20

Verder richtte de weerstand in feitelijke aanleg zich op ’s hofs interpretatie van de
onderschepte gesprekken. Daarbij kan in de Marsil-zaak worden gedacht aan het

17 Zie bijvoorbeeld de aan het proces-verbaal van de terechtzitting van 7 mei 2002 gehechte pleitnota,

p. 16 tot en met 18. Dit gegeven is in herziening onder de aandacht gebracht door middel van novum
3, 5 en 56.
18 Zie de pleitnota’s van de verdediging die ter terechtzitting van 27 maart 2002 (p. 9) en ter
terechtzitting van 7 mei 2002 (p. 65) in hoger beroep zijn overgelegd en aan het proces-verbaal van
de terechtzitting zijn gehecht, alsook het proces-verbaal van de terechtzitting van 11 april 2002 (p. 3).
Dit door de verdediging ingenomen standpunt komt ook terug in paragraaf 10.3.12, p. 26 van het
bestreden arrest.
19 Zie de pleitnota van de verdediging die aan het proces-verbaal van de terechtzitting van 7 mei 2002
is gehecht en zo ook het proces-verbaal van de terechtzitting van 11 april 2002 waaraan is gehecht de
repliek van de advocaat-generaal, waarin hij op het door de verdediging geopperde punt met
betrekking tot de onjuiste vertaling ‘klaren’ terugkomt. Zie p. 48-49.
20 Zie de paragrafen 10.3.5, alsook 10.3.7 tot en met. 10.3.9 van het bestreden arrest.
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door de verdediging voorgestane alternatieve scenario van een actieve beëindiging
van de gijzelingssituatie door Baybaşin versus het door het hof aangenomen
liquidatiescenario. Vervolgens zou het (legale) autohandelaarsscenario moeten
prevaleren boven het door het hof aangenomen liquidatiescenario in de Kentuckyzaak21 en boven het drugshandelscenario in de heroïnezaak.22 Deze verweren,
aangaande de interpretatie van de (vertolkte) gespreksinhoud, zullen niet in dit
onderdeel (15) maar in onderdeel 20 aan de orde komen.

Oordeel met betrekking tot de (beëdigde) taptolken

In feitelijke aanleg vormde de kundigheid van de ‘politietolken’ (taptolken) en het
wel of niet beëdigd zijn van deze tolken naar de visie van de verdediging reeds een
obstakel.23 In de aan het proces-verbaal van de terechtzitting in hoger beroep van
25 maart 2002 gehechte pleitnota24 verwijst de raadsvrouw naar een verklaring van
IJzerman, leider van het politieonderzoek in de zaak Baybaşin,25 afgelegd bij de
rechter-commissaris in 1999.26 De pleitnota houdt, voor zover voor de beoordeling
van het novum van belang en met weglating van verwijzingen, het volgende in:
“Volgens de heer IJzerman werden gesprekken die het team van belang
achtte, door in totaal drie tolken beluisterd en vertaald. Het zou om beëdigde
tolken gaan, aldus IJzerman, welke betrouwbaar waren in die zin dat ze geen
informatie aan derden doorgaven over het onderzoek.
(…)
Of de door IJzerman aangeduide tolken desondanks wel daadwerkelijk
beëdigd waren, zoals hij aangaf, onttrekt zich voorts aan onze waarneming.
Op de vraag naar de namen van de ingezette tolken immers werd in hetzelfde
verhoor van 11 maart 1999 wederom geweigerd te antwoorden, opnieuw
met instemming van de rechter-commissaris.”

21

Zie de pleitnota van de verdediging die ter terechtzitting van 7 mei 2002 (p. 66) in hoger beroep is
overgelegd en aan het proces-verbaal van de terechtzitting is gehecht.
22 Zie de pleitnota van de verdediging die ter terechtzitting van 7 mei 2002 (p. 74) in hoger beroep is
overgelegd en aan het proces-verbaal van de terechtzitting is gehecht.
23 Zie bijvoorbeeld de pleitnota van de verdediging die ter terechtzitting van 25 maart 2002 en ter
terechtzitting van 7 mei 2002 in hoger beroep zijn overgelegd en aan het proces-verbaal van de
terechtzitting is gehecht.
24 Zie de pleitnota overgelegd in hoger beroep ter terechtzitting van 25 maart 2002, p. 37.
25 Zie de verklaring van IJzerman bij de rechter-commissaris van 11 en 12 maart 1999, waarin hij
verklaart per 1 november 1993 als leider-onderzoek bij het Kernteam Noord- en Oost-Nederland
(KNON) onder meer de T-onderzoeken, de onderzoeken met een link naar Turkije, te hebben geleid.
Hierop kom ik terug in paragraaf 18.2.
26 Zie het verhoor van IJzerman bij de rechter-commissaris van 11 en 12 maart 1999, p. 3.
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De passages uit de verklaring van IJzerman waarnaar de verdediging heeft
verwezen betreffen de volgende:
“In het team zit een lid van Turkse afkomst, ik meen zelfs dat hij afkomstig is
uit zuid-oost Turkije. Hij is beëdigd tolk en vertaler in de Turkse en Koerdische
taal. (…) In het Baybaşin-onderzoek heeft hij Turkse gesprekken en Koerdische
gesprekken beluisterd en vertaald. (…)
Daarnaast wordt gebruik gemaakt van beëdigde tolken en vertalers die geen
opsporingsambtenaar zijn. Sommigen daarvan zijn van Turkse afkomst.”
“U vraagt mij hoe de tolken geselecteerd zijn. Allereerst worden alleen
beëdigde tolken/vertalers ingezet. Verder moet het gaan om mensen die
betrouwbaar zijn, in die zin dat ze niet aan derden informatie doorgeven over
het onderzoek.”
Over de in de Engelse taal gevoerde tapgesprekken verklaarde IJzerman:
“De Engelse gesprekken zijn vertaald door een beëdigd tolk/vertaler die geen
opsporingsambtenaar is.”27
Hoewel ten tijde van de terechtzitting nog geen uitsluitsel bestond over de status
van de tolken (al dan niet beëdigd), en ten aanzien van dat punt nog geen verweer
kon worden gevoerd, heeft de raadsvrouw in feitelijke aanleg het door haar
veronderstelde belang van ‘de beëdigde status’ wél aangestipt, overigens zonder
naar voren te brengen welke rechtsgevolgen aan het ontbreken ervan zouden
moeten worden verbonden.

De verwerping van de verweren

Het hof heeft bij arrest van 30 juli 2002 ten aanzien van de ‘kwaliteit’ van de tolken
alsook de betrouwbaarheid van de door hen vertaalde gesprekken het volgende
overwogen:
“7.4.
(…)
ad e.
27

Deze en voorgaande passages zijn afkomstig van het (proces-verbaal van) verhoor van IJzerman bij
de rechter-commissaris van 11 en 12 maart 1999, p. 3-4.
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(…)
Over de werkwijze van de politietolken zijn de officier van justitie Hillenaar en
de teamleider IJzerman gehoord. (…) Uit de getuigenverklaringen blijkt dat
de politietolken op zorgvuldige wijze zijn geselecteerd. Hun deskundigheid is
onderzocht. Ook de wijze waarop de afgeluisterde telefoongesprekken zijn
vertaald, acht het hof voldoende zorgvuldig. Blijkens de verklaring van de
getuige IJzerman werden, als bij het teamoverleg duidelijk werd dat het om
cruciale gesprekken ging, belangrijke gesprekken door twee andere tolken
opnieuw en afzonderlijk vertaald, waarna overleg plaatsvond over de
uiteindelijke vertaling. Gelet op de enorme hoeveelheid afgeluisterde
telefoongesprekken kan niet verwacht worden dat elk telefoongesprek op
een dergelijk arbeidsintensieve manier werd uitgeluisterd en besproken. De
rechter-commissaris heeft de vertalingen van een aantal gesprekken aan een
nauwkeurig onderzoek onderworpen. Uit dat onderzoek is gebleken dat de
vertalingen op essentiële punten overeenkwamen. Ook ter terechtzitting in
hoger beroep heeft het hof vastgesteld dat de vertalingen op belangrijke
punten overeenkomen met de vertalingen van enkele gesprekken door een
door de rechter-commissaris benoemde tolk en met gebeurtenissen die zich
blijkens de stukken in het dossier in en buiten Nederland hebben afgespeeld.
Dat er bij een aantal gesprekken verschillen zijn geconstateerd, doet niet af
aan de vaststelling van het hof dat bij de vertaling van de telefoongesprekken
voldoende zorgvuldigheid is betracht.
(…)
Bovendien hebben de politietolken in een kort tijdsbestek zeer veel
gesprekken moeten vertalen zodat onnauwkeurigheden niet uit te sluiten
zijn. Echter, zoals hiervoor al is weergegeven, heeft het hof bij het onderzoek
ter terechtzitting vastgesteld dat de vertalingen van de politietolken voldoen
aan de daaraan in het licht van het onderhavige strafzaak te stellen eisen.
(…)
Van sturing bij de vertaling door rechercheurs is ter terechtzitting evenmin
gebleken. In ieder geval zijn de cruciale gesprekken door telkens drie tolken
onafhankelijk van elkaar vertaald, waardoor de betrouwbaarheid van de
tapverslagen afdoende werd gewaarborgd.
In dit kader verwijst het hof naar hetgeen hieromtrent bij de bijzondere
overwegingen onder punt 10 door het hof wordt overwogen.
(…)
10.3 De vertalingen van de afgeluisterde telefoongesprekken
10.3.1 Over het belang van (de betrouwbaarheid van) de afgeluisterde
telefoongesprekken bestaat in deze procedure geen verschil van inzicht.
Dit hof heeft al tijdens de regiezitting van inmiddels ruim een jaar geleden,
namelijk d.d. 18 juli 2001, het volgende standpunt ingenomen: "Met
betrekking tot het verzoek aangaande de opgenomen telefoongesprekken is
het hof van oordeel dat de telefoongesprekken in de onderhavige zaak een
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zeer belangrijke rol spelen. Het zijn weliswaar niet de enige, maar wel de
belangrijkste bewijsmiddelen en het is daarom noodzakelijk dat daaraan de
nodige aandacht wordt besteed."
Ook de advocaat-generaal deelt deze visie. In zijn repliek benadrukt hij dat dit
onderdeel van het pleidooi van de verdediging, te weten de vertalingen van
de afgeluisterde telefoongesprekken, het hart van de strafvervolging raakt.
Het is ook voor het openbaar ministerie volstrekt duidelijk dat het grootste
deel van het bewijs in de strafzaak tegen de verdachte afkomstig is van
afgeluisterde telefoongesprekken en dat de rechter van de betrouwbaarheid
van de weergave van de essentie van die gesprekken moet kunnen uitgaan.
10.3.2 Het hof zal om die reden hierna ingaan op die betrouwbaarheid en
daarbij een dubbele toets hanteren. Allereerst wordt ingegaan op de interne
betrouwbaarheid, dat wil zeggen wordt een antwoord geformuleerd op de
vraag of de vertalingen als zodanig voldoende kwaliteit hebben, en daarna
wordt iets gezegd over de externe betrouwbaarheid, waarmee wordt
getoetst, of datgene dat in de afgeluisterde gesprekken als werkelijkheid naar
voren komt enige reflectie heeft in datgene, dat op basis van ander
bewijsmateriaal zich ook in de buitenwereld als werkelijke gebeurtenissen
heeft voorgedaan.
(…)
10.3.4 Het hof zal nu de (interne) betrouwbaarheid van de vertalingen onder
de loep nemen.
10.3.5 Over de juistheid van de vertalingen is in deze procedure op goede
gronden uitvoerig gedebatteerd. Zoals al gezegd het bewijsmateriaal bestaat
voor 90% uit tapgesprekken en daarom is er alle reden uiterst kritisch naar de
wijze van totstandkoming en de weergave van die gesprekken te kijken.
Het gaat om ongeveer 6000 op band verzamelde gesprekken in de Turkse
taal, Koerdische taal en in de Engelse taal, welke gesprekken zijn gevoerd in
een periode van ongeveer zes maanden. Dat houdt in dat er dagelijks
(gemiddeld) tientallen gesprekken werden opgenomen en dat deze
gesprekken in een hoog tempo deels verbatim en deels bij wijze van
samenvatting in het Nederlands moesten worden omgezet.
Dat gebeurde volgens de verklaring van de leider van het onderzoek IJzerman
in die gevallen wanneer er naar het oordeel van het opsporingsteam sprake
was van een cruciaal tapgesprek door drie tolken.
"In het dossier is ook te zien welke gesprekken door drie tolken zijn beluisterd
en vertaald. In dat geval staan er onder het kopje "Invoerder" drie cijfers met
daartussen schuine streepjes" (verklaring IJzerman ten overstaan van de
rechter-commissaris op 11 en 12 maart 1999). Verder zegt de getuige
IJzerman in diezelfde verklaring: "U vraagt mij hoe de tolken geselecteerd zijn.
Allereerst worden alleen beëdigde tolken/vertalers ingezet. Verder moet het
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gaan om mensen die betrouwbaar zijn, in die zin dat ze niet aan derden
informatie doorgeven over het onderzoek". En over de in de Engelse taal
gevoerde gesprekken: "De Engelse gesprekken zijn vertaald door een beëdigd
tolk/vertaler die geen opsporingsambtenaar is."
In een volgende verklaring laat de getuige IJzerman zich nog nader uit over
de tolken die de Turks/Koerdische gesprekken hebben vertaald (verklaring
IJzerman ten overstaan van de rechtercommissaris op 15 april 1999 en 25 mei
1999): "Er is gevraagd of de tolken het dialect van het Koerdisch dat in de
tapgesprekken gesproken wordt, konden begrijpen. Alle drie de tolken
hebben een gedegen kennis van het Koerdisch (Kurmançi). Er is ook aan de
tolken gevraagd of zij de tapgesprekken begrepen. Verder hebben de tolken
elkaar onderling gecontroleerd of ieder van hen het Kurmançi beheerst" en
als reactie op de vraag hoe een vertaling/interpretatie van een tapgesprek
tot stand komt: "Tapgesprekken worden als regel dagelijks uitgewerkt,
meestal zo'n halve dag nadat de gesprekken gevoerd zijn. Soms worden ze
real time uitgeluisterd, bijvoorbeeld bij een gijzeling, bij aansturing van een
OT of kort voor de aanhouding van de verdachte. De uitwerking geschiedt
door een tolk en een verbalisant gezamenlijk. De tolk is verantwoordelijk voor
de vertaling. Hij stelt die vast aan de hand van de woorden die hij hoort in de
context van de zin en de rest van het gesprek dat hij hoort en de context van
wat hij hoort. Dit laatste kan zijn eerdere gesprekken. De verbalisant bepaalt
mede of gesprekken letterlijk vertaald moeten worden of dat ze moeten
worden samengevat. Hij is vooral belast met de interpretatie van de vertaling
die door de tolk is vastgesteld. Hij doet dit mede aan de hand van informatie
van buiten de tekst. Ik probeer u het duidelijk te maken aan de hand van het
gesprek A-1-1. Een tolk vertaalt dit gesprek. Heeft hij de vertaling vastgesteld
dan wordt die later niet aangepast om een betekenis van het gesprek te
krijgen die past bij later bekend geworden feiten. Bijvoorbeeld in het gesprek
is sprake van het woord "tuin". Deze vertaling is al direct gegeven bij de eerste
uitwerking van het gesprek en niet later nadat bekend werd dat iemand (Öge)
vermoord was in een theetuin. In het teamoverleg wordt vervolgens
gesproken over de betekenis van de vastgestelde vertaling. Dit gebeurt aan
de hand van de tekst zelf en aan de hand van informatie van buiten de tekst.
Wordt op een gegeven moment duidelijk dat een gesprek een cruciaal belang
heeft dan wordt het gesprek door twee andere tolken opnieuw en afzonderlijk
vertaald. Zij luisteren onafhankelijk van elkaar het gesprek uit, maken
aantekeningen indien het gesprek van enige omvang is; vergelijken met
drieën hun vertaling; inventariseren de verschillen en stellen in het bijzijn van
een opsporingsambtenaar, gedrieën de vertaling vast. Het is bij mijn weten
bij het IRT Noord en Oost Nederland nooit voorgekomen dat de tolken er
onderling niet uit konden komen."
In een aanvullend proces-verbaal d.d. 10 april 2002 (bijlage 9 bij repliek)
wordt die deskundigheid nog eens nader geadstrueerd. Volgens
hoofdinspecteur Huuskes, werkzaam bij het Kernteam Noord en Oost
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Nederland, geldt het volgende: "De afgeluisterde en opgenomen
telefoongesprekken, gevoerd in de Turkse en Koerdische taal, werden tijdens
het onderzoek T-09 (Baybaşin) vertaald en uitgevoerd door drie tolken van
Turks/Koerdische afkomst. De tolken 1, 2 en 3 hebben aldus een jarenlange
ervaring als "taptolk" en werkten naast het Kernteam Noord en Oost
Nederland ook als tolk voor andere instanties."
(…)
10.3.7 Omdat de verdachte met zijn verdediging bleef aandringen op een
objectieve validatie van de door de taptolken verrichte werkzaamheden,
heeft de rechter-commissaris nog gepoogd, gelet op het grote belang dat aan
de betrouwbaarheid van de taps moet worden toegekend en gelet op het
verweer dat de telefoontaps verkeerd vertaald zouden zijn, om een oplossing
te vinden in de vorm van een afspraak tussen hemzelf, de toenmalige
advocaat van verdachte en de officier van justitie, neergelegd in een brief van
24 maart 1999. In zijn slotopmerking na het verhoor van de deskundige Van
Bruinessen geeft de rechter-commissaris, nadat hij de aanleiding had
geschetst, de inhoud van die afspraak als volgt weer (proces-verbaal van de
rechter-commissaris belast met de behandeling van strafzaken in de
arrondissementsrechtbank te Breda, d.d. 5 januari 2000): "Dit verhoor vindt
plaats in het kader van het verweer dat de telefoontaps verkeerd vertaald
zouden zijn. Nadat de verdachte dit verweer gevoerd had heeft de rechtercommissaris de verdachte twee gesprekken door hem laten vertalen; het
betreft de gesprekken A-1-1 en A-1-3 uit het Öge-dossier. De vertaling van de
verdachte wijkt aanzienlijk af van de drie tolken die door de politie zijn
ingezet. Naar aanleiding van het laatste gegeven heeft de rechtercommissaris overleg gehad met de officier van justitie en de raadsman van
verdachte teneinde op een praktische manier de juistheid van de vertaling
van de tapgesprekken, te weten gesprekken A-1-1 tot en met A-1-10 opnieuw
te laten vertalen. Deze gesprekken werden door de officier en de raadsman
gezien als een representatieve selectie uit het geheel van 6000 gesprekken.
De officier van justitie en de raadsman hebben aangegeven niet te verzoeken
andere gesprekken te laten vertalen indien de vertaling niet het resultaat
opleverde dat zij ervan verwachtten. Gezien het grote belang wat aldus
gehecht is aan de selectie van de tien gesprekken, werden tevens in onderling
overleg afspraken gemaakt ten aanzien van de selectie van de taptolk. Zie de
brief van 24 maart 1999 van de rechter-commissaris aan de raadsman en de
officier van justitie. Tevens werd afgesproken dat bij betwisting van de
nieuwe vertaling Dr. Van Bruinessen als deskundige uitsluitsel zou geven over
de juiste vertaling."
10.3.8 De rechtbank heeft in haar eindvonnis d.d. 9 februari 2001 de visie van
deze getuige-deskundige onjuist geïnterpreteerd. (…) De deskundige laat
daar weten: "Het wekt mijn verbazing dat er enige onduidelijkheid over heeft
kunnen bestaan over de vraag welke transcripties ik "verbazingwekkend
1299
Onderdeel 15. Vertalingsbedrog

Conclusie inzake 11-02065 H

goed" noemde. Dat waren niet die van de "politietolken", die duidelijk
problemen hadden met het door de heer Baybaşin en zijn gesprekspartners
gesproken dialect, maar die van de door de rechter-commissaris
ingeschakelde tolk. (…). Het was zijn transcriptie die ik "verbazingwekkend
goed" noemde. Het meest positieve dat ik over het werk van de politietolken
zou kunnen zeggen is dat de transcriptie vaak slordig en de vertaling
onvolledig waren. Bij verschil in interpretatie tussen de politietolken en de
tolk van de rechter-commissaris is het vrijwel steeds de laatste die gelijk
heeft.”
10.3.9 Overigens heeft deze deskundige, anders dan de verdediging thans
poneert, nimmer als zijn mening kenbaar gemaakt, dat de politietolken in
deze zaak "er een rotzooitje van hadden gemaakt" (pagina 13 dupliek).
Hoewel daartoe uitdrukkelijk in de gelegenheid gesteld tijdens zijn verhoor bij
de rechter-commissaris op 5 januari 2000, heeft professor Van Bruinessen
daar op geen enkele wijze laten blijken, dat hij zich toen kritisch en op
negatieve wijze wenste uit te laten over de kwaliteit van het werk van de
politietolken. Pas in de hiervoor geciteerde passage uit de brief van 13 maart
2002 blijkt dat de deskundige zijn vraagtekens heeft bij hetgeen de
politietolken hebben gepresteerd. "Het meest positieve dat ik over het werk
van de politietolken zou kunnen zeggen is dat de transcriptie vaak slordig en
de vertaling onvolledig waren. Bij verschil van interpretatie tussen de
politietolken en de tolk van de rechter-commissaris is het vrijwel steeds de
laatste die gelijk heeft." Dat is geen verrassende stellingname, aangezien de
tolk van de rechter-commissaris, anders dan de politietolken, ruim de tijd
heeft gehad om de hele tekst van de gesprekken A-1-1 tot en met A-1-10 te
beluisteren en te vertalen. De politietolken stonden, gelet op het grote aantal
gesprekken dat dagelijks binnenkwam, onder een grote tijdsdruk. Telkens
moest er een keuze gemaakt worden of de tapgesprekken woordelijk vertaald
moesten worden, dan wel of volstaan kon worden met de samenvatting van
de essentie van het gezegde. Ook zijn bij deze werkdruk, waarbij vaak
tientallen gesprekken per dag moesten worden verwerkt, fouten niet te
vermijden. Over die fouten komt het hof hierna nog te spreken. De vraag die
moet worden beantwoord is, of die individuele fouten de essentie van het
besprokene al dan niet aantasten. Nu de deskundige Van Bruinessen op die
vraag geen antwoord heeft gegeven, noch in positieve zin —
"verbazingwekkend goed" heeft geen betrekking op de vertaling van de
politietolken – noch in negatieve zin — noch bij verhoor van de rechtercommissaris op 5 januari 2000, noch in zijn nadere brief van 13 maart 2002
verschaft hij daarover duidelijkheid – kan het hof op de visie van professor
Van Bruinessen geen oordeel funderen, en zal het hof die visie derhalve ook
niet langer als voor de beoordeling van doorslaggevend belang beschouwen.
10.3.10 De advocaat-generaal heeft bij repliek overgelegd een rapport van
drs. A.P.A. Broeders, als taal- en spraakdeskundige verbonden aan het NFI,
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d.d. 9 april 2002 (bijlage 11), die als algemene conclusie formuleert voor wat
betreft zijn ervaringen met politietolken: "Afgaande op de Nederlandse
vertaling van vreemdtalige tapgesprekken varieert de kwaliteit van de
vertalingen door politietolken sterk, net als die van de weergave van
Nederlandstalige gesprekken. Voor niet-Europese talen en traditioneel niet in
Nederland onderwezen talen geldt dat de beperkte beschikbaarheid en
competentie van vertalers voor deze talen vaak tot kwalitatief mindere
vertalingen zal leiden. Gemeten aan het criterium van "fitness for purpose" is
de ervaring echter dat de weergave van vreemdtalige (en Nederlandstalige)
tapgesprekken die voor onderzoek aan het NFI worden aangeboden over het
algeheel genomen wel aan deze eis voldoet, respectievelijk dat de weergave
van de gesprekken — voor zover onze blik reikt – slechts sporadisch ter
discussie wordt gesteld."
De deskundige legt in zijn rapport uit, dat tapgesprekken vaak onder een
aanzienlijke tijdsdruk worden uitgeluisterd, in een fase van het onderzoek
waarin het eventuele belang van een bepaald gesprek voor het onderzoek
niet altijd duidelijk is. Dit verklaart volgens deze deskundige mogelijk deels,
waarom de weergave van tapgesprekken soms zeer summier uitvalt. Een
volledige schriftelijke weergave van alle ook op het eerste gehoor nietrelevante gesprekken leidt al gauw tot een disproportionele tijdsinvestering.
De deskundige wijst erop dat zolang vertalingen door mensen worden
gemaakt, fouten onvermijdelijk zijn. Veel van de vertaalfouten en
onvolkomenheden die in tapjournaals voorkomen zijn volgens hem hinderlijk
en geven een bepaalde mate van vertekening waardoor een verkeerd beeld
kan ontstaan van het gesprek in kwestie. Het hof herinnert eraan dat de
deskundige Van Bruinessen tot het oordeel kwam dat er in deze zaak sprake
was van slordigheden — in de woorden van Broeders: "onvolkomenheden" –
en dat de vertaling onvolledig was — Broeders: "weergave valt soms summier
uit" –, alleen de gevolgtrekking die de deskundige Broeders uit deze gebreken
c.q. fouten maakt lijkt een andere te zijn dan die door de verdediging als
mening aan de deskundige Van Bruinessen is toegeschreven ('een
rotzooitje?").
Drs. Broeders heeft in deze strafzaak dertig tapgesprekken onderzocht en
daarover geeft hij in zijn rapport van 9 april 2002 het volgende oordeel: “Zoals
beschreven in paragraaf 2.1.2 Vreemdtalig materiaal (p. 5/20) en de NB in
paragraaf 3 Conclusie (p. 14/20) van het door mij op 22 december 2000 onder
dit zelfde zaaknummer uitgebrachte rapport, is bij het onderzoek ten aanzien
van de aanwezigheid van onregelmatigheden in het verloop van de
overgelegde gesprekken gebruik gemaakt van de diensten van een native
speaker van het Koerdisch en het Turks. Alle onderzochte Turks- of
Koerdischtalige gesprekken zijn in het kader van dit onderzoek in het bijzijn
van ondergetekende of een andere NFI-medewerker door bedoelde native
speaker beluisterd, waarbij deze werd gevraagd de weergave van de
gesprekken in het eveneens overgelegde tapjournaal kritisch te volgen. Voor
de Engelstalige gesprekken is ditzelfde door ondergetekende gedaan. De
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wijze van weergave van de 30 onderzochte gesprekken varieert zowel tussen
als binnen gesprekken sterk. In de meeste gevallen wordt de inhoud van de
gesprekken deels in samenvatting weergegeven. Daarbij wordt zowel van
directe rede als van indirecte rede gebruik gemaakt, en soms van hybride
vormen die het midden houden tussen deze twee. Soms worden woorden of
zinsdelen gekapitaliseerd, kennelijk om hun significantie aan te geven. In een
aantal gevallen bleek het voor de beantwoording van de destijds gestelde
(integriteits)vragen noodzakelijk bepaalde delen van de gesprekken
woordelijk weer te geven, zoals blijkt uit Bijlage I: Toelichting van de
bevindingen (p. 16/20 tot 18/20). Daaruit blijkt dat de weergave van de
gesprekken in de tapjournaals op deze punten kennelijk in eerste instantie
onvoldoende informatie bevatte om de gestelde vragen adequaat te
beantwoorden.
Over het algemeen hebben zich bij de kritische beluistering van de 30
gesprekken echter geen situaties voorgedaan waarbij de weergave van de
gesprekken significant bleek af te wijken van de gesproken tekst. Daarmee is
niet gezegd dat de weergave altijd foutloos was, en zeker niet dat deze altijd
volledig was. Bovendien zij opgemerkt dat de aandacht bij het beluisteren
primair gericht was op de vraag of er (indicaties van) onregelmatigheden
waarneembaar waren in de gesprekken. Niettemin kan worden gesteld dat
in de weergave geen majeure afwijkingen zijn vastgesteld van de gesproken
tekst.”
10.3.11 Nu deze deskundige, zowel op grond van zijn algemene ervaring als
NFI-deskundige, als op basis van het in deze strafzaak gedane onderzoek tot
de conclusie komt, dat over het algemeen zich bij de kritische beluistering van
de 30 door hem onderzochte gesprekken geen situaties hebben voorgedaan
waarbij de weergave van de gesprekken significant bleek af te wijken van de
gesproken tekst, bestaat er bij het hof geen twijfel (meer) over de vraag of de
vertalingen die de politietolken hebben gemaakt in essentie weergeven
datgene dat besproken is door de deelnemers aan de afgeluisterde
gesprekken. Daarbij komt nog, dat het hof zelf, na zorgvuldige vergelijking
tussen de vertaling van de tolk van de rechter-commissaris en de vertalingen
van de politietolken slechts op één ondergeschikt punt, te weten in gesprek
A-1-1: "We hebben dat zojuist geregeld" dan wel "Voor hem is een andere
gevonden", een onderscheid heeft aangetroffen. De (zakelijk samengevatte)
uitwerkingen van de gesprekken A-1-1 tot en met A-1-10, zoals deze in het
strafdossier zijn gevoegd, geven naar het oordeel van het hof een correcte
weergave van de inhoud van de gevoerde gesprekken en wijken, zeker qua
strekking en inhoud, niet af van de vertalingen van de tolk van de rechtercommissaris.
10.3.12 Door de verdediging is gewezen op een aantal fouten in de vertaling.
De meest spectaculaire is die in gesprek A-3-24, waarin "to make him cold"
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wordt gehoord, terwijl gezegd zou zijn "to make him call" of "to make him a
call". (…)
Gelet op de hiervoor geschetste achtergrond, waarbij het er niet om gaat of
er foutloos is vertaald, maar of de essentie van het besprokene correct is
weergegeven, kunnen deze fouten niet echt imponeren.
Bovendien gaat het bij de gegeven voorbeelden telkens niet om
vertaalfouten, maar om (mogelijke) luisterfouten. Afgaande op wat de
luisteraar, in casu de tolk, hoort, zal hij tot een andere vertaling komen. Dit
blijft onvermijdelijk en is in het kader van de oordeelsvorming in deze zaak —
nu de gesprekken in zijn geheel qua strekking geen aanleiding geven tot
misverstand – overigens niet van belang.
10.3.13 Tot zover de beoordeling van de interne betrouwbaarheid. De
conclusie luidt dat het hof geen reden heeft om aan de inhoud van de
vertaalde tapgesprekken te twijfelen. Omdat deze gesprekken aanvankelijk
louter als opsporingsmiddel zijn gehanteerd, en nu door het hof worden
opgewaardeerd tot bewijsmiddel, heeft het hof desondanks de vertaalde
gesprekken met grote behoedzaamheid voor het bewijs gebruikt. Voor de
toetsing van de validiteit van de gesprekken is gekeken naar de externe
betrouwbaarheid, dat wil zeggen naar de vraag of datgene dat in een
vertaald gesprek als werkelijkheid wordt gepresenteerd, ook is terug te
vinden in de buitenwereld. Een duidelijk voorbeeld daarvan is gesprek A-1-1,
d.d. 9 november 1997, waarin volgens de vertaling over "een tuin" wordt
gesproken terwijl er diezelfde dag, volgens een brief d.d. 9 november 1997
van de hoofdbrigadier van politie in de gemeente Bakirkoy, gericht aan de
gouverneur van Istanbul, iemand in een Japanse theetuin is neergeschoten.
Volgens een krantenbericht uit de krant Sabah zou het slachtoffer genaamd
zijn Öge, bij welk bericht een pasfoto van het slachtoffer is afgebeeld. Het
betreft een man met een volle baard, waarvan ook in gesprek A-1-4 melding
wordt gemaakt, doordat de verdachte aan zijn gesprekspartner Saritas laat
weten dat de "Sakalli" (in Turks: man met baard) volgens hem die avond —
9 november 1997 – naar Karaci Ahmet (een begraafplaats in Turkije, althans
de wijk waar die begraafplaats ligt) is gestuurd. Bij zoveel overeenkomst
tussen de "vertaalde" werkelijkheid en de verifieerbare werkelijkheid, kan er
naar het oordeel van het hof geen redelijke twijfel meer zijn over de vraag of
de vertaling correspondeert met wat er in feite is gebeurd. In het dossier zijn
legio voorbeelden te vinden, waarin diezelfde correspondentie kan worden
vastgesteld, zoals ook in de bewijsmiddelen valt te lezen, en ook om deze
reden beoordeelt het hof de vertaling van de afgeluisterde
telefoongesprekken als betrouwbaar en dus — met inachtneming van de
hiervoor aangegeven behoedzaamheid – als bruikbaar voor het bewijs.”
In zijn beoordeling van de betrouwbaarheid van de vertolkingen van tapgesprekken
heeft het hof een dubbele toets aangelegd. Daarbij heeft het hof stilgestaan (1) bij
1303
Onderdeel 15. Vertalingsbedrog

Conclusie inzake 11-02065 H

de kwaliteit van de vertolkingen (“de interne betrouwbaarheid”), en (2) bij de vraag
of de inhoud van de tapgesprekken steun vindt in ander bewijsmateriaal (“de
externe betrouwbaarheid”).

Met betrekking tot de ‘interne betrouwbaarheid’ van de vertolkingen heeft het hof
de werkwijze van de taptolken geschetst28 en vervolgens hun kundigheid ten
aanzien van het Turks, Koerdisch en Engels meegewogen. Verder heeft het hof in
verband met de kwaliteit van de vertolkingen de vraag centraal gesteld of “de
individuele fouten de essentie van het besprokene al dan niet aantasten”.29 Voor de
beantwoording van die vraag heeft het hof aansluiting gezocht bij een in hoger
beroep door de advocaat-generaal overgelegd rapport van NFI-deskundige
Broeders. In dat rapport constateert Broeders “dat de weergave van de vertalingen
lang niet altijd foutloos was en zeker niet altijd volledig”, maar dat “bij de kritische
beluistering van 30 gesprekken zich echter geen situaties hebben voorgedaan
waarbij de weergave van de gesprekken significant bleek af te wijken van de
gesproken tekst”.30 Het hof heeft het door Broeders geformuleerde uitgangspunt
‘fitness for purpose’ tot het zijne gemaakt en aldus geoordeeld dat geen twijfel
meer bestaat over de omstandigheid dat de taptolken in essentie de inhoud van de
tapgesprekken correct hebben weergegeven. Daarbij komt dat de door de
verdediging gepresenteerde vertaalfouten31 naar het oordeel van het hof geen
vertaalfouten, maar mogelijke luisterfouten betreffen. Een en ander bracht het hof
tot de conclusie dat er geen reden is om te twijfelen aan de interne
betrouwbaarheid van de transcriptie van de tapgesprekken.
Daarnaast overweegt het hof over de ‘externe betrouwbaarheid’ dat de inhoud van
de vertolkte tapgesprekken correspondeert met de verifieerbare werkelijkheid. Het
hof illustreert een en ander aan de hand van onder andere tapgesprek A-1-1,

28

Kort gezegd hield die in dat vanwege het grote aantal gesprekken en het werken onder tijdsdruk de
uitwerking van de vertalingen, in overleg met een verbalisant, deels in samenvatting, deels ad
verbatim geschiedde. Zie de verklaring van IJzerman afgelegd ten overstaan van de rechtercommissaris op 15 april 1999 en 25 mei 1999. Zie ook het aanvullend proces-verbaal van 10 april 2002
van Huuskes, als bijlage 9 gevoegd bij het repliek in hoger beroep en gehecht aan het proces-verbaal
van de terechtzitting van 11 april 2002.
29 Zie het bestreden arrest van het hof, overweging 10.3.9.
30 Zie het bestreden arrest van het hof, overweging 10.3.10. Broeders doet overigens uitspraken over
zowel de Koerdisch/Turkse gesprekken als over de Engelse gesprekken.
31 Denk aan de aangevoerde fout in tapgesprek A-3-24, waarin ‘to make him call’ is vertaald als ‘to
make him cold’. En voorts aan tapgesprek A-1-9, waarin de tolk bij de rechter-commissaris het woord
‘demanca’ hoort en dat vertaalt als pistool, terwijl de taptolken het woord ‘temafil’ horen en dat
vertalen als ‘auto’.

1304
Onderdeel 15. Vertalingsbedrog

Conclusie inzake 11-02065 H

waarin over een ‘tuin’ wordt gesproken, terwijl uit een bericht van de politie
Bakirkoy alsmede uit een bericht in de krant volgt dat “iemand in een Japanse
theetuin is neergeschoten”. Op basis hiervan heeft het hof geoordeeld dat de
vertalingen betrouwbaar alsook bruikbaar zijn voor het bewijs en heeft het hof de
verweren met betrekking tot de aangevoerde fouten in de vertalingen verworpen.

De inventarisatie van de typen nova

De kundigheid van de tolken

Net als in feitelijke aanleg zien de klachten in herziening niet enkel op de
(on)juistheid van de vertolkingen, maar ook op de (on)kundigheid van de taptolken
van wier hand deze afkomstig zijn. Hun onbeëdigde status zou de waarde van de
vertolkingen ondermijnen. Sterker, doordat het hof de veroordelingen heeft
gebaseerd op de vertolking van onbeëdigde tolken, moet dat oordeel achteraf
onverantwoord worden geacht, aldus de raadsvrouw.32 Ik citeer:
“In de Engelse gesprekken is het voor Derksen mogelijk geweest zelf te
controleren of de vertalingen juist zijn. Bij de Turkse en de Koerdische
gesprekken gaat dat niet. Om daar een oordeel over te vormen, moet op de
vertaler vertrouwd worden. Op die vertaler moet vertrouwd kunnen worden
door de rechter. Gezien de nieuwe reeks van vertalingsgesjoemel die Derksen
in de Engelse gesprekken heeft kunnen vaststellen, is er ook reële zorg over
de vertaling door de taptolken van de Koerdische en de Turkse gesprekken
ontstaan. Deze zorg is nog concreter geworden met de nieuw uit het
onderzoek van de advocaat-generaal voortgekomen kennis waarover u [de
Hoge Raad, D.A.] zondermeer nog door hem geïnformeerd zult worden. In dat
onderzoek is bekend geworden wie de anonieme tolken zijn en dat deze ten
tijde van de vertaling niet beëdigd waren in de Koerdische taal Kurmançi.
Het hof baseerde zijn oordeel op de vertaling van de gesprekken door drie
anonieme taptolken. Met bovenstaande kennis moet dat achteraf
onverantwoord worden geoordeeld.”

32

Zie novum 4 in het eerste aanvullend herzieningsverzoek van 26 februari 2015, p. 20.
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Drie vormen van ’vertalingsgesjoemel’

De herzieningsaanvraag, inclusief aanvullingen, berust op tientallen nova met
betrekking tot de onjuistheid van de tot het bewijs gebezigde vertolkingen.
Hierdoor zou het hof ernstig zijn misleid over de inhoud van het gepresenteerde
bewijs.33 Ik citeer:
“Naast deze aanwijzingen van technische manipulatie bracht het onderzoek
van de originele audio van de gesprekken in de Öge-zaak en in de heroïnezaak ook ernstig vertalingsgesjoemel aan het licht. Op voor het bewijs
cruciale momenten bleken belastende zinsneden toegevoegd, woorden
verkeerd vertaald, en ontlastende zinsneden onvertaald gelaten. Het hof had
indertijd een onwankelbaar vertrouwen in de juistheid van de haar
voorgeschotelde tapvertalingen en –samenvattingen. Dit blijkt achteraf ten
onrechte. Het hof ontleende dit vertrouwen met name aan de verklaringen
van de onderzoeksleider IJzerman dat alleen beëdigde en betrouwbare
tolken/vertalers waren ingezet en dat cruciale gesprekken door wel drie
tolken onafhankelijk van elkaar werden vertaald en gecontroleerd. In
hoofdstuk (…) zijn de nova besproken die aantonen dat de rechter hierover
ernstig is misleid door IJzerman.
In de in deze Derde Aanvulling besproken Kentucky-zaak, Gijzelingszaak en
Marsil-zaak zien we vergelijkbare uitkomsten van onderzoek als in de Ögezaak en in de heroïne-zaak. (…) Aanvullend vertalingsgesjoemel en
aantoonbaar onjuiste interpretaties van hetgeen daadwerkelijk wordt
gezegd in de gesprekken, heeft geleid tot de verzoeker ernstig belastende
scenario’s, die aan de rechter zijn voorgelegd.”34
Inventariserend kan het in de aanvraag gestelde ‘vertalingsgesjoemel’ worden
gecategoriseerd in drie verschijningsvormen (één omissiefout en twee
commissiefouten), te weten:
(1).

het weglaten van belangrijke, ontlastende gesprekspassages,

(2).

het expliciet onjuist en daardoor belastend vertolken/vertalen van
gesprekspassages,

(3).

33
34

het toevoegen van niet-bestaande, belastende gesprekspassages.

Zie het derde aanvullend herzieningsverzoek van 16 maart 2016, p. 70.
Zie het derde aanvullend herzieningsverzoek van 16 maart 2016, p. 68.
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De vertrekpunten voor een beoordeling

De totstandkoming van de vertolkingen/vertalingen

Met betrekking tot de zojuist als verschijningsvorm 1 van vertalingsgesjoemel
beschreven ‘ontbrekende ontlastende passages’ blijkt uit de verklaring van
IJzerman, afgelegd bij de rechter-commissaris in 1999, dat destijds niet alle
onderschepte gesprekken (‘woordelijk’) werden uitgewerkt.35 Ik citeer IJzerman:
“Tapgesprekken worden als regel dagelijks uitgewerkt, meestal zo'n halve
dag nadat de gesprekken gevoerd zijn. Soms worden ze real time
uitgeluisterd, bv. bij een gijzeling, bij aansturing van een OT of kort voor de
aanhouding van de verdachte.
De uitwerking geschiedt door een tolk en een verbalisant gezamenlijk. De tolk
is verantwoordelijk voor de vertaling. Hij stelt die vast aan de hand van de
woorden die hij hoort in de context van de zin en de rest van het gesprek wat
hij hoort en de context van wat hij hoort. Dit laatste kan zijn eerdere
gesprekken. De verbalisant bepaalt mede of gesprekken letterlijk vertaald
moeten worden of dat ze moeten worden samengevat. Hij is vooral belast
met de interpretatie van de vertaling die door de tolk is vastgesteld. Hij doet
dit mede aan de hand van informatie van buiten de tekst.”
Hieruit volgt dat wanneer bepaalde zinsneden zijn weggelaten uit de transcripties
van de tapgesprekken of wanneer de inhoud van het tapgesprek slechts is
samengevat, dit niet zonder meer als een aanwijzing voor (bewuste) misleiding kan
worden aangemerkt. In de zakelijke weergave van een tapgesprek ligt enkel het
oordeel van de verbalisant besloten dat een ‘woordelijke’ vertolking niet
noodzakelijk is.36

Kwaliteitsnorm ten aanzien van de vertolkingen/vertalingen

Aangaande de ‘bewust belastende vertolkingen’ en de ‘toevoeging van belastende
passages’ (types 2 en 3) merk ik het volgende op. In de vertolking van een

35

Zie zijn verklaring afgelegd bij de rechter-commissaris op 15 april en 25 mei 1999, p. 3.
Gelet op de aanduiding van het hof in de aanvulling bewijsmiddelen van 30 december 2002 waarin
steeds is aangegeven dat “de gevoegde vertalingen van afgeluisterde telefoongesprekken onder meer
zakelijk inhouden”, is het hof zich van deze wijze van weergeven bewust geweest. Zie voor deze
aanduiding de aanvulling bewijsmiddelen onder 1.8 (Öge-zaak), 2.2 (Kentucky-zaak), 3.2
(gijzelingszaak), 4.2 (heroïnezaak) en 5.2 (Marsil-zaak).
36
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gesproken tekst liggen onvermijdelijk subjectieve elementen besloten. Daardoor
zal het in de praktijk zelden voorkomen dat verschillende tolken eenzelfde
gesprekspassage eensluidend vertalen. De kernvraag is dan steeds of een vertolking
de strekking van het (telefoon)gesprek juist weergeeft en of de betekenis van de
gesproken tekst geen geweld wordt aangedaan. Aldus blijf ik dicht bij de vraag die
het hof zich in dit verband heeft gesteld, namelijk “of die individuele fouten de
essentie van het besprokene al dan niet aantasten.” Om die reden verenig ik mij
met de door Broeders, in zijn rapport van 9 april 2002, geformuleerde
kwaliteitsnorm ‘fitness for purpose’.37 Zijn rapport houdt op dit punt het volgende
in:
“2.3.4. Een kwaliteitsnorm ‘fitness for purpose’
De vraag naar de kwaliteit roept uiteraard onmiddellijk een andere vraag op,
en wel de vraag naar de norm. Dat is geen triviale vraag. Een woord als
leedvermaak is bijvoorbeeld al niet of nauwelijks in het Engels te vertalen.
Naarmate talen en de daarmee geassocieerde culturen verder van elkaar
afstaan, verliest de notie ‘correcte vertaling’ meer en meer aan betekenis.
Zoals de vertaalkunde ons leert38 is, strikt genomen, het begrip ‘correcte
vertaling’ in feite betekenisloos en in ieder geval niet erg bruikbaar. Een beter
criterium is de vraag of de vreemdtalige uiting in de brontaal zodanig is
weergegeven dat een equivalente betekenis ontstaat in de doeltaal. Het
criterium is dus niet of een uiting letterlijk correct vertaald is, maar of de
vertaling in de doeltaal functioneel equivalent is.
Voor de weergave van vreemdtalige tapgesprekken geldt in de praktijk nog
een ander criterium dan de functionele equivalentie, en dat is of de weergave
als ‘fit for purpose’ kan worden aangemerkt. Het betreft hier een criterium
dat in brede zin op het gehele forensische onderzoek van toepassing is, in die
zin dat het forensisch onderzoek nooit uitputtend kan zijn, en dat vaak ook
niet hoeft te zijn. De relevante vraag is of het onderzoek zodanig van aard en
omvang is dat het bijdraagt aan het gestelde doel, de waarheidsvinding.
Voor tapgesprekken geldt dat zij vaak onder aanzienlijke tijdsdruk worden
‘uitgeluisterd’, in een fase van het onderzoek waarin het eventuele belang
van een bepaald gesprek voor het onderzoek niet altijd duidelijk is. Dit
verklaart mogelijk deels waarom de weergave van tapgesprekken soms zeer
summier uitvalt. Een volledige schriftelijke weergave van alle ook op het
gehoor niet-relevante gesprekken leidt al gauw tot een disproportionele
tijdsinvestering. Het ware te overwegen om voor die gesprekken die

37

Zie het aanvullend deskundigenrapport (2) van Broeders d.d. 9 april 2002, als bijlage 11 gevoegd
bij het proces-verbaal van de terechtzitting van 11 april 2002.
38 Verwijzing Broeders: K.M. van Leuven-Zwart, Vertaalwetenschap: ontwikkelingen en perspectieven,
Muiderberg: Coutinho 1992.
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belangrijk aan het bewijs bijdragen in tweede instantie een meer volledige
weergave aan alle partijen beschikbaar stellen.”39
Dit citaat en het rapport van Broeders waarvan het onderdeel uitmaakt, illustreren
andermaal dat de kwaliteit van de vertolkte en tot het bewijs gebezigde
tapgesprekken ook tijdens de procedure in feitelijke aanleg een centraal punt van
het debat tussen de procesdeelnemers is geweest.40

Derksen’s ‘Verknipt bewijs’

In de eerste aanvulling op de aanvraag tot herziening is onder novum 3 het
volgende verwoord:
“(novum 3) Derksen beargumenteert dat met de vertaling van de taps is
gesjoemeld; in de Engelse taps die hij kon beluisteren en in de opnieuw
vertaalde Turkse gesprekken blijken belangrijke ontlastende passages te zijn
weggelaten en zijn passages expliciet verkeerd — en immer belastend —
vertaald.”41
De raadsvrouw verwijst in een noot naar de hoofdstukken 2, 3, 4 en 5 van het in
2014 uitgegeven boek ‘Verknipt bewijs’ van de hand van Derksen.42 In die
hoofdstukken zijn ten aanzien van de Öge-zaak, de Kentucky-zaak en de
heroïnezaak tientallen voorbeelden van ‘vertalingsgesjoemel’ beschreven. Hoewel
in de aanvraag en de daaropvolgende aanvullingen in verschillende nova de
argumenten van Derksen geheel of gedeeltelijk zijn overgenomen, is mij opgevallen
(1) dat Derksen meer twistpunten aanvoert dan in de aanvraag terugkomen, (2) dat
in sommige gevallen door Derksen uitvoeriger wordt ingegaan op manifestaties van
‘vertalingsgesjoemel’, en (3) dat Derksen daarnaast ten aanzien van enkele
kwesties ook andere argumenten ter toelichting en/of onderbouwing heeft
gebezigd. Ik heb mij dan ook afgevraagd of de algemene verwijzing naar Derksen

39

Zie het aanvullend deskundigenrapport (2) van Broeders van 9 april 2002, paragraaf 2.3.4, p. 8.
Zie onder meer p. 26 van de aan het proces-verbaal van de terechtzitting van 25 maart 2002
gehechte pleitnota voor de betwisting in algemene zin van de vertaling van de 6000 Engelse, Turkse
en Koerdische gesprekken. Zie daarvoor ook het proces-verbaal van de terechtzitting van 27 maart
2002, p. 10, en het proces-verbaal van de terechtzitting van 11 april 2002, p. 4. Zie voorts p. 42 van
dezelfde pleitnota, waarin zelfs is betoogd dat de tolken opzettelijk verkeerd hebben vertaald.
Bovendien volgen diverse concrete voorbeelden uit de pleitnota’s overgelegd in hoger beroep ter
terechtzitting van 25 maart 2002, 27 maart 2002, 11 april 2002 en 7 mei 2002.
41 Zie het eerste aanvullend herzieningsverzoek van 26 februari 2015, p. 4.
42 T. Derksen, Verknipt bewijs. De zaak Baybaşin, Leusden: ISVW Uitgevers 2014.
40
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onder novum 3 wel voldoende grondslag biedt om de bedoelde argumenten van
Derksen in een beoordeling van de aangedragen nova te betrekken. Art. 460,
tweede lid, Sv bepaalt immers dat de aanvraag de gronden dient te vermelden
waarop deze berust.
In zijn arrest van 15 april 2014, ECLI:NL:HR:2014:922 overwoog de Hoge Raad dat
een aanvraag tot herziening op de voet van deze bepaling naar behoren dient te
worden gemotiveerd.43 Een aanvraag die daaraan niet beantwoordt, is niet een
aanvraag als in de wet bedoeld en moet daarom buiten beschouwing blijven. In het
arrest is een aantal eisen geformuleerd waaraan een aanvraag dient te voldoen. Zo
zal een aanvraag — kort samengevat — (a) een nauwkeurige omschrijving dienen
te behelzen van bedoeld gegeven, zonder daartoe slechts te verwijzen naar
eventueel bijgevoegde bescheiden, (b) de redenen moeten vermelden waarom het
novum tot één van de beslissingen als genoemd in art. 457, eerste lid, aanhef en
onder c, Sv zou kunnen leiden, en ten slotte (c) met voldoende precisie uiteen
dienen te zetten waarom een en ander leidt tot ernstige twijfel aan de juistheid van
het eindoordeel.44 Ingeval de aanvraag niet aan deze (cumulatieve) voorwaarden
beantwoordt, moet zij vanwege een tekortschietende motivering buiten
behandeling blijven.45
In het licht van het voorgaande voldoet de enkele verwijzing naar enige
hoofdstukken van Derksen’s ‘Verknipt bewijs’ niet aan de motiveringseisen. In het
navolgende zal ik de door Derksen weergegeven argumenten desalniettemin in
ogenschouw nemen wanneer deze in de aanvullingen zijn herhaald of wanneer
daarnaar bij aanvulling alsnog concreet is verwezen. Gezien de door de Hoge Raad
gestelde eisen zal voor de reikwijdte van die nova steeds leidend zijn de in de
aanvraag en de aanvullingen daarop weergegeven omschrijving van het novum,
alsmede de daarop gegeven toelichting.

43

Zie HR 15 april 2014, ECLI:NL:HR:2014:922, NJ 2014/353, rov. 3.2 en HR 23 juni 2015,
ECLI:NL:HR:2015:1707, rov. 4.3.
44 Zie HR 15 april 2014, ECLI:NL:HR:2014:922, NJ 2014/353, rov. 3.4.
45 Zie HR15 april 2014, ECLI:NL:HR:2014:922, NJ 2014/353, rov. 3.5.
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De verantwoording van het nadere onderzoek

De nadere vertaalwerkzaamheden

Bij de inhoudelijke beoordeling van de gepresenteerde nova heb ik steeds
afgewogen of die beoordeling mogelijk is op basis van alleen de door de raadsvrouw
aangereikte stukken. Indien het opzettelijk weglaten of toevoegen van een
belastende passage wordt aangevoerd, ligt de noodzaak van nader onderzoek voor
de hand. Uit dit type klacht volgt immers dat de tot het bewijs gebezigde vertolking
mogelijk hetzij minder, hetzij méér inhoudt dan de werkelijk uitgesproken tekst. In
dergelijke gevallen kan niet zonder nadere verificatie worden vastgesteld of het
voorgestelde novum feitelijke grondslag heeft. Na bestudering van alle ingebrachte
stukken bleek het noodzakelijk in een aantal gevallen een tolk met doorwrochte
kennis van het Turks en het Koerdisch, meer in het bijzonder het Kurmançi, –
passages van – de betwiste tapgesprekken opnieuw te laten weergeven in de
brontaal én in de doeltaal. Pas na voltooiing van die werkzaamheden kon, met
inachtneming van de ‘fit(ness) for purpose’-norm, een inhoudelijk oordeel worden
geveld over een door de raadsvrouw gepresenteerde verwijdering of toevoeging in
de door de taptolken aangeleverde vertolkingen.
Ook het tweede type (vermeend) ‘vertalingsgesjoemel’, waarin de vertolking wordt
betwist vanwege een veronderstelde, opzettelijk belastende vertaling, noopte in
een aantal gevallen tot een nadere vertolking.

De herzieningstolk

Ten behoeve van die nadere tolkwerkzaamheden is in herziening een tolk
aangesteld (hierna: de herzieningstolk). Bij de selectie is als voorwaarde gesteld dat
de tolk niet eerder in deze zaak hetzij voor de verdediging, hetzij voor justitie en/of
de rechterlijke macht in feitelijke aanleg of in herziening werkzaamheden had
verricht. Voorts is in het licht van de ‘taalbeheersing’ van het Turks en het
Koerdische dialect Kurmançi, de brontaal, de voorkeur gegeven aan een ‘educated
native speaker’.46 Bovendien is bij de keuze eveneens gelet op een gelijkwaardige

46

Daarbij spreekt voor zich dat het Kurmançi, als Koerdisch dialect, in Turkije geen erkende taal
betreft, met als gevolg dat dit dialect in het publieke leven gedoceerd noch officieel gebruikt wordt.
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beheersing van het Nederlands, de doeltaal, waarbij ter onderbouwing waarde
werd gehecht aan verrichte tentamens op universitair (doctoraal) niveau. Ten slotte
is, vanwege het type tolk/vertaal-werkzaamheden, namelijk tapgesprekken in een
strafzaak, gezocht naar een tolk met ervaring als taptolk.47 Een en ander heeft
geresulteerd in de aanstelling van een tolk die in de periode van 21 juni tot en met
18 juli 2016,48 alsook op 13 en 14 april 201749 ten kantore van de Hoge Raad der
Nederlanden op verscheidene dagen tolk- en vertaalwerkzaamheden heeft verricht
ten behoeve van het onderhavige herzieningsverzoek.
De werkwijze was steeds als volgt. Zonder inzage in de originele dossier- en
herzieningsstukken te verlenen, zonder details te verschaffen over de strafzaak, en
zonder bekendmaking van de context waarbinnen de betwiste tapgesprekken
hebben plaatsgevonden, werd de tolk verzocht de tapgesprekken te
beluisteren.50, 51 Na een door de tolk gegeven algemene beschrijving van de
strekking van het tapgesprek werd vervolgens verzocht de betwiste passages eerst
in de gesproken taal (de brontaal) ad verbatim vast te leggen, alvorens over te gaan
tot het vertalen daarvan in het Nederlands (de doeltaal).52 Deze werkwijze strekte
ertoe de uitgevoerde vertolking/vertaling zo transparant mogelijk te laten zijn. Aan
de hand van de op schrift gestelde vertolking werd, indien nodig, aan de hand van
(opgetekende) open vragen getracht meer inzicht te verkrijgen in de essentie van
het betwiste tapgesprek. Wanneer noodzakelijk voor de beoordeling van het
aangedragen novum, werden de tolk vervolgens gerichte vragen voorgelegd,53
overigens steeds zonder het in herziening aangedragen standpunt kenbaar te
maken.

De term ‘educated’ ziet dan ook op de beheersing van het Turks en op het algemene (academische)
ontwikkelingsniveau van de tolk.
47 In casu is de betreffende tolk daarnaast gediplomeerd juridisch vertaler en gerechtstolk.
48 Zie het Verslag tolkwerkzaamheden d.d. 18 juli 2016.
49 Zie het Aanvullend verslag tolkwerkzaamheden van 14 april 2017.
50 In alle gevallen betrof het geluidsmateriaal van de tapgesprekken het analoge of het digitale
geluidsmateriaal dat in het kader van het herzieningsonderzoek ter beschikking is gekomen.
51 Daartoe dienden tot uitgangspunt het geluidsmateriaal van de tot het bewijs gebezigde
tapgesprekken A-1-1, A-1-4, A-1-5, A-4-28, A-4-34, A-1-6-103, A-8-6, A-8-9.
52 Geheel of gedeeltelijk vertaald zijn de tot het bewijs gebezigde en betwiste tapgesprekken A-1-1,
A-1-4, A-1-5, A-4-28, A-4-34, A-6-103, A-6-104, A-8-6 en A-8-9. Daarnaast zijn de gesprekken A-6-59
en A-6 68 door de tolk beluisterd in verband met stemherkenning.
53 Deze vragen zullen, indien de antwoorden voor de beoordeling van het novum van belang zijn
gebleken, in de navolgende afzonderlijke beoordeling van de nova worden geciteerd.
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Reactie verdediging op nader onderzoek

Na afronding van de nadere tolkwerkzaamheden heb ik de daarop betrekking
hebbende verslagen de verdediging doen toekomen.54 Bij schrijven van 21 maart
2017 alsmede in een zesde aanvulling op het herzieningsverzoek heeft de
raadsvrouw (inhoudelijk) gereageerd op het Verslag tolkwerkzaamheden van 18 juli
2016.55 In de kern bezien behelst de reactie het betoog dat de herzieningstolk “niet
zou kunnen tippen” aan de door de verdediging naar voren geschoven “linguist en
vertaler Kurmançi” Baran Rizgar.56 Daartoe zijn in hoofdlijnen twee uitgangspunten
aangevoerd.

Ten eerste zou het gebrek aan een opleiding Kurmançi ertoe hebben geleid dat de
herzieningstolk “ten aanzien van de kennis van het Kurmançi, de grammaticale
analyse ervan alsook de uitleg van de diverse dialecten” inhoudelijk tekortschiet.57
Naar mijn inzicht gaat dit argument niet op. Afgezien van de omstandigheid dat de
herzieningstolk, mede op eigen verzoek, ten behoeve van dit onderzoek anoniem
werkzaamheden heeft verricht en de verdediging derhalve ongefundeerd tot de
conclusie komt dat de tolk geen aandeel in een opleiding inzake het Kurmançi heeft
gehad én daarnaast bij de SIGV en of het Bureau Wbtv ‘enkel’ te boek staat als
erkend tolk/vertaler Turks, valt niet in te zien op welke gronden daardoor bij
voorbaat de kundigheid van een tolk ter discussie zou komen te staan.58 Zolang een
‘native speaker Kurmançi’ tot een functioneel equivalente weergave komt van
hetgeen is besproken, weegt zijn of haar oordeel m.i. net zo zwaar als dat van een
door de verdediging aangemerkt “internationaal erkend linguïst Kurmançi”.
Bovendien bijt de raadsvrouw zichzelf hier met een dergelijke redenering in de

54

Het betreft het Verslag tolkwerkzaamheden d.d. 18 juli 2016 alsook het Aanvullend verslag
tolkwerkzaamheden van 14 april 2017.
55 Beide documenten houden nagenoeg hetzelfde in, op een enkele aanvulling na in het zesde
aanvullend herzieningsverzoek.
56 Zie de schriftelijke reactie op het Verslag tolkwerkzaamheden d.d. 18 juli 2016 van de raadsvrouw
van 21 maart 2017, p. 2 en 3, alsmede p. 3 en 4 van het zesde aanvullend herzieningsverzoek van
19 juni 2017.
57 Zie de schriftelijke reactie op het Verslag tolkwerkzaamheden d.d. 18 juli 2016 van de raadsvrouw
van 21 maart 2017, p. 2, evenals p. 3 van het zesde aanvullend herzieningsverzoek d.d. 19 juni 2017.
58 Nog even daargelaten de omstandigheid dat het Kurmançi in Turkije geen officiële taal betreft met
als gevolg dat dit dialect in Turkije (in het publieke leven) überhaupt niet gedoceerd wordt.
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staart. Uit het cv van Rizgar volgt immers op geen enkele wijze dat Rizgar zelf wel
enige (academische) opleiding inzake het Kurmançi heeft genoten.59, 60
Van meer importantie lijkt mij overigens ervaring met het uitwerken van
tapgesprekken en daarvan geeft het cv van Rizgar, in tegenstelling tot dat van de
herzieningstolk, evenmin blijk.

Daarnaast is de reactie van de raadsvrouw op het Verslag tolkwerkzaamheden
doorspekt met commentaar op de werkwijze van de herzieningstolk. Zo zou de tolk
inzake de gesprekken A-6-103 alsook A-4-34 de grenzen van het vakgebied zijn
overschreden door “zonder [bekendheid met de] finesses en achtergronden van de
zaak” ook te hebben beschreven op welke wijze bepaalde uitlatingen van Baybaşin
zouden kunnen worden geïnterpreteerd.61
Met betrekking tot dit punt kan ik kort zijn. Ingeval de eis van functionele
equivalentie van een vertolking van brontaal naar doeltaal voorop staat, kan zulks
noodzakelijke toevoegingen vergen, bijvoorbeeld de toevoeging dat uitspraken in
het tapgesprek mogelijk ironisch zijn bedoeld. Zonder die toevoegingen wordt aan
de werkelijke strekking van een telefoongesprek immers geen recht gedaan. Dat de
overigens voorzichtig geformuleerde indrukken van de herzieningstolk, zoals de
verdediging aanhaalt, overeenkomen met die van de advocaat-generaal in feitelijke
aanleg, lijkt mij slechts een bevestiging van het geuite vermoeden. Te meer nu de
herzieningstolk tot deze impressie komt zonder op de hoogte te zijn gesteld van de

59

Zie het aan de schriftelijke reactie van 21 maart 2017 alsmede aan het zesde aanvullend
herzieningsverzoek van 19 juni 2017 in bijlage 1 gehechte cv van Rizgar
60 Zijn status als ‘internationaal erkend linguïst’ zou, naar ik uit de reactie begrijp, onder meer volgen
uit de omstandigheid dat Rizgar een Koerdisch-Engels woordenboek alsmede een taalboek Koerdisch
heeft geschreven. Ten aanzien van B. Rizgar, Learn Kurdish. A multi-level course in Kurmanji, London:
z.u. 1996, p. 1-3, constateer ik echter dat dit leerboek niet het conform de wetenschappelijke norm
wereldwijd toegepaste notatiesysteem inzake de fonetiek van de International Phonetic Association
hanteert. Zie o.a. Wikipedia, lemma ‘International Phonetic Alphabet’. Daarin wijkt het werk van
Rizgar af van bijvoorbeeld Engelstalige woordenboeken als de Collins COBUILD Dictionary, de
Longman English Dictionary, de Longman Dictionary of Contemporary English, de Oxford Advanced
Learner’s Dictionary, de Van Dale en de Wolters woordenboeken en het ‘peer reviewed’
wetenschappelijk tijdschrift JIPA (Journal of the International Phonetic Association). Dit brengt mee
dat de door Rizgar gebezigde uitspraaknotatie alsmede de uitspraakomschrijving in ieder geval geen
wetenschappelijke status hebben. Dat roept twijfel op over de stelling van de raadsvrouw dat Rizgar
in zijn ‘linguïstschap’ internationaal erkend zou zijn.
61 Zo beschrijft de tolk ten aanzien van tapgesprek A-4-34 dat Baybaşin weliswaar letterlijk zegt in
Istanbul te zijn, maar de indruk bestaat dat Baybaşin dat niet meent. Een en ander leidt de tolk af uit
de omstandigheid dat Baybaşin bij deze opmerking lacht alsook de spottende en minachtende manier
waarop hij de vraag van Necmettin beantwoordt. Zie vraag 11, p. 39 van het Verslag
tolkwerkzaamheden d.d. 18 juli 2016. Met betrekking tot tapgesprek A-6-103 refereert de verdediging
voorts aan de beschrijving van de herzieningstolk dat “het klinkt alsof Baybaşin iemand met de naam
Renas begroet terwijl hij in gesprek is met NNman”. Zie het Verslag tolkwerkzaamheden d.d. 18 juli
2016, vraag 10, p. 43.
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bijzonderheden van de onderhavige zaak, met inbegrip van de uitlatingen van de
advocaat-generaal in feitelijke aanleg.

Ter onderbouwing van de veronderstelde inferieure kwaliteit van de
herzieningstolk, heeft de verdediging Rizgar voorts verzocht “de nieuwe vertalingen
vanuit zijn specifieke deskundigheid te becommentariëren.”62 Daartoe is hem, op
voor

mij onverklaarbare

gronden,

ook

de

in

het

verslag

vermelde

achtergrondinformatie inzake de herzieningstolk ter beschikking gesteld. Op basis
van enkele specifieke voorbeelden, tracht de verdediging in navolging van Rizgar,
het vertrouwen in de kwaliteit van de nadere tolkwerkzaamheden verder onderuit
te halen. Aldus constateer ik een onmiskenbaar van elkaar verschillende werkwijze,
te weten (1) die van Rizgar, die is gevraagd de bevindingen van de herzieningstolk
te “becommentariëren”, kennelijk niet alleen op basis van de inhoudelijke
resultaten, maar ook aan de hand van de persoonlijke achtergrond van de
herzieningstolk, en (2) de werkwijze van de herzieningstolk die, zonder enige
toelichting met betrekking tot de zaak of inzage in eerdere weergaven van andere
tolken, enkel geluidsfragmenten te horen heeft gekregen, waarna tot een transcript
en vervolgens een vertaling daarvan is gekomen.
Geenszins uit te sluiten valt dat bij voorlegging van Rizgar’s transcript aan een derde
tolk, die tolk op zijn of haar beurt aanmerkingen op Rizgar’s vertolkingen zou
hebben. Er bestaat namelijk niet zoiets als een ‘hoogste tolk’, c.q. een ‘oppertolk’,
een tolk die de brontaal met uitsluiting van andere tolken het beste verstaat. Dat is
in het Nederlands trouwens niet anders.

Voor zover Rizgar’s inhoudelijke opmerkingen zien op de vertolkingen van de
herzieningstolk inzake eerder aangedragen nova, zal ik daarop bij de navolgende
inhoudelijke beoordeling steeds terugkomen.63

62

Zie de schriftelijke reactie op het Verslag tolkwerkzaamheden d.d. 18 juli 2016 van de raadsvrouw
van 21 maart 2017, p. 6, alsook p. 7 van het zesde aanvullend herzieningsverzoek van 19 juni 2017.
63 Zie in de Öge-zaak de nova 3, 5 en 56, namelijk het standpunt dat in plaats van ‘boxçe’ of ‘baxçe’
het woord ‘bexçe’ in de mond is genomen en de herzieningstolk dat woord niet herkend zou hebben.
Zie verder novum 3 en 5 met betrekking tot de betekenis van het werkwoord “xelas bûn” die door de
herzieningstolk te beperkt is uitgelegd, aldus de verdediging. Ten slotte is met betrekking tot
tapgesprek A-8-6 onder novum 98 gewezen op de onjuiste grammaticale uitleg door de tolk van de
zinsnede “bira biquede”.
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Het tweetal argumenten dat vervolgens in de reactie resteert, betreft
kanttekeningen die zelfs als vertrouwd zou worden op de transcripties en
vertolkingen daarvan door Rizgar, op geen enkele wijze de essentie raken van de
inhoud van de tapgesprekken.64

Resumerend brengt mij dit tot de slotsom dat er geen reden bestaat om in het
navolgende Rizgar’s oordeel zwaarder te laten wegen dan dat van de
herzieningstolk.

In paragraaf 15.2 zullen allereerst de nova worden behandeld die zien op de
veronderstelde tekortkomingen van de (tap)tolken.

64

Zo is door Rizgar gewezen op “essentiële vertaalfouten” inzake tapgesprek A-1-1. In dit
telefoongesprek belt Yavuz (zeer vermoedelijk vanuit Turkije) naar Baybaşin. De herzieningstolk hoort
de NN-man (Yavuz) in de openingsfase van het telefoongesprek tegen Baybaşin zeggen: “AmÎ, şevbaş”,
hetgeen door de herzieningstolk als volgt is weergegeven: “Amî, goedenavond”. Het gebrek aan
kennis van de herzieningstolk met betrekking tot het plaatselijke dialect van Diyarbakir en Lice zou
ten eerste volgen uit de verkeerde weergave in het transcript van “AmÎ”, op de grond dat hier ‘EmÎ’
door Yavuz zou zijn gezegd.
Aldus gaan Rizgar en de verdediging eraan voorbij dat Yavuz (Yavuzturk) is geboren te Solhan Bingöl
Turkije (zie de in bijlage 56 aan het herzieningsverzoek gehechte verklaring van 11 januari 2008).
Hieruit volgt dat Yavuz geboren is in een Zazaki-sprekende regio, anders dan de Kurmançi-sprekende
regio waartoe Diyarbakir en Lice kunnen worden gerekend. Dat Yavuz de typische uitspraak uit de
regio Diyarbakir met een ‘e’ bezigt, is dan ook, anders dan de verdediging betoogt, geenszins
vanzelfsprekend. Bovendien zijn Rizgar en de herzieningstolk het er wel over eens dat ‘Amî’ en/of
‘Emî’ algemene aanspreekvormen betreffen, hetgeen voor de strekking van de begroeting geen
verschil maakt.
Verder is door Rizgar nog gewezen op de verkeerde vertaling van de begroeting “şev baş”. Rizgar komt
tot de vertaling ‘goedenacht’ en de herzieningstolk tot ‘goedenavond’. Aldus zou de herzieningstolk,
gezien het tijdstip waarop het telefoongesprek volgens het tapverbaal plaatsvond (17.16 uur,
Nederlandse tijd, d.w.z. tijdzone UTC+1), hebben meegewerkt aan misleiding. Om 17.16 uur wens je
elkaar immers geen goedenacht, waardoor deze vertolking het “geknoei” met het tapgesprek
wederom verhult, aldus de verdediging.
Nog daargelaten dat het in Turkije (tijdzone UTC+3) op dat moment (afgeleid van de tijdmelding in
het tapverbaal) 19.16 uur is en Yavuz als eerste “şev baş” uitspreekt (waarop Baybaşin hem daarin
kopieert), acht ik een eventuele vergissing (goedenavond/goedenacht) niet van zodanig gewicht dat
integraal getwijfeld moet worden aan de kwaliteiten van een tolk.
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15.2. De nova met betrekking tot de kundigheid van de taptolken

De onbeëdigde taptolken Kurmançi

Novum 4 en 53

Onder novum 4 (in de eerste aanvulling op het herzieningsverzoek) is als nieuw
gegeven aangevoerd dat geen van de taptolken destijds beëdigd was als vertaler
Kurmançi. Dit zou de waarde van de tot het bewijs gebezigde vertalingen
ondermijnen.65 Ter onderbouwing is in de eerste aanvulling op het
herzieningsverzoek het volgende naar voren gebracht:
“In de Engelse gesprekken is het voor Derksen mogelijk geweest zelf te
controleren of de vertalingen juist zijn. Bij de Turkse en Koerdische
gesprekken gaat dat niet. Om daar een oordeel over te vormen, moet op de
vertaler vertrouwd worden. Gezien de nieuwe reeks van vertalingsgesjoemel
die Derksen in de Engelse gesprekken heeft kunnen vaststellen, is er ook reële
zorg over de vertaling door de taptolken van de Koerdische en Turkse
gesprekken ontstaan. Deze zorg is nog concreter geworden met de nieuw uit
het onderzoek van de advocaat-generaal voortgekomen kennis (….). In dat
onderzoek is bekend geworden wie de anonieme tolken zijn en dat deze ten
tijde van de vertaling niet beëdigd waren in de Koerdische taal Kurmançi.
Het hof baseerde zijn oordeel op de vertaling van de gesprekken door drie
anonieme taptolken. Met bovenstaande kennis moet dat achteraf
onverantwoord worden geoordeeld.”66
De raadsvrouw verwijst naar het bekend worden van de identiteit van de taptolken
Turks en Koerdisch in de RC-verklaringen van Kuijpers,67 Jeroense68 en Aksan69 in
2014. Daarbij zou duidelijk zijn geworden dat de betrokken tolken ten tijde van hun
werkzaamheden niet beëdigd waren in de “Koerdische taal Kurmançi”.
Daarnaast is in de tweede aanvulling onder novum 53 uiteengezet dat de tolken
noch ten aanzien van de Koerdische taal, noch ten aanzien van het Turks beëdigd

65

Zie p. 4 en p. 20 van het eerste aanvullend herzieningsverzoek van 26 februari 2015.
Zie het eerste aanvullend herzieningsverzoek van 26 februari 2015, p. 20.
67 Zie het proces-verbaal van verhoor van Kuijpers bij de rechter-commissaris van 18 april 2014.
68 Zie het proces-verbaal van verhoor van Jeroense bij de rechter-commissaris van 28 februari 2014
en 4 april 2014.
69 Zie het proces-verbaal van verhoor van Aksan bij de rechter-commissaris van 25 april 2015.
66
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waren. Dientengevolge betreft novum 53 een herhaling van novum 4, met dien
verstande dat het toepassingsbereik is verruimd naar de Turkse taal. Ik citeer:
“Dat deze tolken indertijd beëdigd waren in de Turkse en Koerdische taal,
zoals IJzerman de rechter voorhield, blijkt voorts een sprookje. (…)
Anders dan IJzerman de rechter voorhield, is er dus ook geen sprake geweest
van drie beëdigde tolken Koerdisch, die onafhankelijk van elkaar de
vertalingen van de cruciale gesprekken verzorgden en over en weer
controleerden. Of de gebroeders Çetinkaya daadwerkelijk waren beëdigd in
het vertalen naar en vanuit het Turks, blijft dubieus, gezien de opmerkingen
hierover van de voorzitster van de SIGV. Maar er was in ieder geval geen
sprake van beëdigde tolken Koerdisch. Ook hierover werd het hof onjuist
voorgelicht.”70
De Wet beëdigde tolken en vertalers

Voorafgaand aan de beoordeling van deze nova lijkt het mij goed nog eens te wijzen
op het basale onderscheid tussen vertalers, die met op schrift geschreven teksten
werken, en tolken, die voor hun werkzaamheden het gesproken woord tot
uitgangspunt nemen. Tegen de achtergrond van dit onderscheid vormen de
zogenaamde ‘taptolken’ een buitencategorie, aangezien zij over het algemeen een
gesproken tekst weergeven (vertolken) in geschrift.

Met de inwerkingtreding van de Wet beëdigde tolken en vertalers (hierna: Wbtv)
op 5 december 2007,71 geldt een afnameplicht voor onder andere de gerechten,
het Openbaar Ministerie en de politie om in het kader van een strafrechtelijk
onderzoek (voorafgaand aan én ter terechtzitting) enkel gebruik te maken van
gerechtstolken en beëdigd vertalers die in het register beëdigde tolken en vertalers
staan ingeschreven. Met een dergelijk kwaliteitsregister is een wettelijke uniforme
basis voor de integriteitsborging tot stand gekomen.72 Tot de inwerkingtreding van
de wet bevatte de Nederlandse wet- en regelgeving nauwelijks waarborgen met
betrekking tot de kwaliteit en integriteit van de beroepsgroep waartoe de tolken
behoren.73 Waar vertalers sinds 1878 een beroep konden doen op de Wet beëdigde
vertalers (oud), inhoudende een wettelijke regeling inzake de kwaliteit van

70

Zie het tweede aanvullend herzieningsverzoek van 1 februari 2016, p. 130 en 131.
De Wet beëdigde tolken en vertalers, Stb. 2007, 471.
72 Kamerstukken II 2004/05, 29 936, nr. 3, (MvT), p. 4.
73 Kamerstukken II 2004/05, 29 936, nr. 3, (MvT), p. 2.
71

1318
Onderdeel 15. Vertalingsbedrog

Conclusie inzake 11-02065 H

vertalers, kenden tolken een dergelijke normering niet.74, 75 Tot de inwerkingtreding
van de Wbtv vond de beëdiging van tolken enkel – en telkens opnieuw – plaats
voorafgaand aan de terechtzitting.
Hieruit volgt dat tolken in 1997 en 1998 alleen werden beëdigd ingeval zij ter
terechtzitting consecutieve of simultane tolkwerkzaamheden verrichtten. Voor het
beëdigen van taptolken bij de politie bestond geen wettelijke basis. Niet eerder dan
met de inwerkingtreding van de Wbtv is dit gewijzigd. Sindsdien geldt een uniforme
procedure inzake de beëdiging van zowel vertalers als tolken. Na de vereiste
inschrijving in het register76 volgt een beëdiging binnen het arrondissement
waarbinnen de woonplaats van de geregistreerde is gelegen en zal een
ingeschreven tolk voortaan worden aangemerkt als ‘gerechtstolk’.77

Omtrent de praktijk van 1997/1998 heb ik navraag gedaan bij verscheidene
ambtgenoten die destijds in Arnhem en Haarlem als rechter-commissaris hebben
gewerkt. Ter controle is ook navraag gedaan bij een rechter-commissaris die in
1997/1998 werkzaam was in Den Haag. Géén van de benaderde rechterscommissarissen herkende zich in een door de raadsvrouw veronderstelde praktijk
waarin als taptolken beëdigde vertalers werden ingezet.78 Ook Jeroense, destijds
als rechercheur werkzaam binnen het onderhavige onderzoek, heeft desgevraagd

74 Zie de artikelen 1 en 2 van de Wet beëdigde vertalers, zoals die gold tot 1 januari 2009,

waarin enkel
een tweetal categorieën personen werd genoemd die in aanmerking kwamen voor benoeming tot
beëdigd vertaler:
“Art. 1
Hij, die bevoegd is tot het geven van middelbaar onderwijs in een of meer vreemde talen, wordt op zijn
verlangen arrondissements-regtbank zijner woonplaats als vertaler voor een of meer dier talen
beëdigd, wanneer hij tevens voldoende blijken geeft van kennis van der Nederlandsche taal, ter
beoordeling van de regtbank, en een verklaring omtrent gedrag, (..) overlegt.
Art.2
Ook anderen dan de in art. 1 genoemde worden, op hun verlangen, door de arrondissements-regtbank
hunner woonplaats als vertaler voor een of meer talen beëdigd, wanner zij voldoende blijken geven
van kennis van die taal of talen en van de Nederlandsche taal, ter beoordeling van de regtbank, en een
verklaring omtrent het gedrag, (…), overleggen.”
75 Het was indertijd staande praktijk dat ieder gerecht zelfstandig een lijst bijhield waarop de namen
van tolken stonden vermeld. Aan een opname op die lijst ging normaliter een redelijk zorgvuldige
selectieprocedure vooraf, zoals bijvoorbeeld door de tolkencommissie te Amsterdam, die zowel het
gerechtshof als de rechtbank te Amsterdam bediende. De politie hield eigen van dergelijke
tolkenlijsten bij.
76 Aan de inschrijving zijn ook vereisten verbonden zoals het overleggen van een recente verklaring
omtrent het gedrag. Zie ook art. 2 en art. 3 van de Wbtv en het op art. 2 gebaseerde ‘Besluit beëdigde
tolken en vertalers’ voor de overige eisen.
77 Kamerstukken II 2004/05, 29 936, nr. 3 (MvT), p. 6.
78 Door hen is medegedeeld dat het enige scenario waarin de taptolk destijds door een rechtercommissaris beëdigd zou kunnen zijn, het scenario is waarin de taptolk als (gerechts)tolk, en aldus in
een andere hoedanigheid, bij de rechter-commissaris aanwezig was bij een (getuigen)verhoor.
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medegedeeld geen herinneringen te hebben aan het beëdigen van de taptolken op
instigatie van de politie.79

Beoordeling van novum 4 en novum 53

Als ik de bewoordingen van novum 4 letterlijk volg, is in de aanvraag (met
onderstreping mijnerzijds) gesteld dat “geen van alle tolken beëdigde vertalers
Koerdisch” waren. Gezien het eerdergenoemde onderscheid tussen vertalers en
(tap)tolken, zo ook in 1997 en 1998, kan het novum reeds niet slagen om de reden
dat de raadsvrouw voorbijgaat aan de omstandigheid dat voor het uitwerken van
de tapgesprekken overeenkomstig de gewoonte geen vertalers maar tolken
werden en worden ingezet. Voor zover met het novum is bedoeld dat geen van de
tolken voor hun tapwerkzaamheden bij de politie beëdigd waren,80 geldt dat zulks
indertijd noch vereist, noch praktijk was.81, 82, 83

79

Zie de verklaring van Jeroense van 28 januari 1999, alsook die van 28 februari en 4 april 2014
afgelegd bij de rechter-commissaris.
80 Voor de identiteit van de tolken, zie het verhoor bij de rechter-commissaris van 28 februari en 4
april 2014 van Jeroense en in het bijzonder sub 153 en zo ook het verhoor bij de rechter-commissaris
van 25 april 2014 van Aksan sub 9, sub 24 en sub 32. Zie ten slotte ook het verhoor van Çetinkaya bij
de rechter-commissaris van 11 januari 2013, sub 156.
81 Zie het verhoor Aksan bij de rechter-commissaris van 25 april 2014 sub 14, waarin hij verklaart dat
“in die periode niet werd gevraagd naar diploma’s”. Zie ook sub 13, inhoudende dat Aksan zich pas na
de inwerkingtreding van de Wet beëdigde tolken en vertalers heeft laten inschrijven en registreren
voor de talen Turks en Aramees.
82 Zie voor verklaringen met betrekking tot de inzet van niet-beëdigde tolken de bij de rechtercommissaris afgelegde verklaring van Kuijpers van 18 april 2014 sub 12 en 13, de verklaring van Aksan
bij de rechter-commissaris van 25 april 2014 sub 14e en ten slotte de verklaring van Jeroense bij de
rechter-commissaris van 28 februari en 4 april 2014 onder sub 168. Kort samengevat houden deze in
dat van een vereiste beëdiging, diploma’s of van vereisten ten aanzien van de vakbekwaamheid van
de taptolken in de periode van het politieonderzoek naar Baybaşin (1997-1998) nog geen sprake was.
Ten overvloede merk ik op dat nota bene mr. Koppe, de toenmalige raadsman van de verdachte, in
1999 en aldus ruim voor het wijzen van het onderhavige vonnis en arrest, tijdens het verhoor van
IJzerman bij de rechter-commissaris (op 15 april en 25 mei 1999) aandacht heeft gevraagd voor het
feit dat tolken destijds niet beëdigd werden.
83 Met betrekking tot de kundigheid van de tolken heeft het hof bij arrest onder andere ook de
volgende passage uit een verklaring van IJzerman aangehaald: "Er is gevraagd of de tolken het dialect
van het Koerdisch dat in de tapgesprekken gesproken wordt, konden begrijpen. Alle drie de tolken
hebben een gedegen kennis van het Koerdisch (Kurmançi). Er is ook aan de tolken gevraagd of zij de
tapgesprekken begrepen. Verder hebben de tolken elkaar onderling gecontroleerd of ieder van hen het
Kurmançi beheerst.” Zie paragraaf 10.3.5 van het arrest (p. 22), waarin is verwezen naar de door
IJzerman afgelegde verklaring bij de rechter-commissaris van 15 april en 25 mei 1999. De door
IJzerman beschreven onderlinge controle vindt steun in de door Jeroense bij de rechter-commissaris
afgelegde verklaringen van 28 februari en 4 april 2014, sub 157, waarin hij beschrijft dat de tolken de
tapgesprekken onafhankelijk van elkaar beluisterden.
Hieruit volgt dat het hof niet alleen waarde heeft gehecht aan de door IJzerman vermelde “beëdigde”
status van de tolken, maar evenzeer waarde heeft toegekend aan het door hem aangehaalde
taalbegrip van de betrokken taptolken met betrekking tot het Kurmançi alsmede aan de onderlinge
controle daarop. Het ontbreken destijds van een wettelijk vereiste met betrekking tot het beëdigen
van (tap)tolken in samenhang met een daarmee overeenkomende rechtspraktijk, maakt het naar mijn
opvatting waarschijnlijker dat het hof met een verwijzing naar de “beëdigde” status van de taptolken
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Onder novum 53 is aangevoerd dat de taptolken Koerdisch en (thans ook) Turks
niet beëdigd waren.84 Ter onderbouwing van de onbeëdigde status inzake het Turks
heeft de raadsvrouw gewezen op de door de getuige Kuijpers in 2014 afgelegde
verklaring bij de rechter-commissaris.85, 86 Klaarblijkelijk heeft de raadsvrouw in dit
verband waarde gehecht aan de mededeling van de getuige Kuijpers dat de
gebroeders Çetinkaya (naar zij had gezien) niet op een door het Turkse consulaat
bijgehouden lijst van beëdigde vertalers uit 1995 stonden vermeld.
Zich hierop baserend lijkt de raadsvrouw wederom het eerdergenoemde
onderscheid tussen vertalers enerzijds en tolken anderzijds over het hoofd te zien.
Tevens miskent zij dat het herzieningsverzoek niet draait om Turkse vertolkingen.
In herziening is uitsluitend de betrouwbaarheid van de vertolking van Koerdische
gesprekspassages betwist.87, 88
heeft bedoeld te overwegen dat zij met enige regelmaat ook als (beëdigde) gerechtstolk en/of
beëdigde vertaler hebben gewerkt.
84 Zie het tweede aanvullend herzieningsverzoek van 1 februari 2016, p. 130.
85 Zie sub 26 van de door haar op 18 april 2014 afgelegde verklaring bij de rechter-commissaris.
86 Zie het tweede aanvullend herzieningsverzoek van 1 februari 2016, p. 131, waaruit ik citeer als de
verklaring van Kuijpers (in de weergave van de raadsvrouw en met haar onderstrepingen): “Beëdigde
tolken bestonden toen nog niet (…), de tolken waarvan ik wist dat ze aan het onderzoek Baybaşin
werkten, waren ook niet beëdigd als vertaler. Ik bedoel dan [de gebroeders Çetinkaya, D.A.] (…) Ja, je
wist van elkaar bepaalde dingen. De mensen die wel beëdigd waren, kenden elkaar doorgaans ook.
(…) Ook het Turkse consulaat hield toen een lijst bij van beëdigde vertalers. (…) Ik heb daar niet gezien
dat zij beëdigd waren. Ik denk dat dit medio 1995 was (…).”
87 De tot het bewijs gebezigde Turkse tapgesprekken die in herziening betwisting opleveren betreffen:
A-3-34, A-8-6 en A-8-9.
Tapgesprek A-3-34 betreft een Turks (telefoon)gesprek (“TG”), waarin de vertaling is betwist op de
grond dat een zogenaamd ontlastende passage niet is opgenomen in de verslaglegging van het
tapgesprek. Dit heeft naar mijn idee niet zoveel te maken met de kennis en kunde van de tolken Turks,
maar met de afweging van de verbalisant of de betreffende passage van zodanig belang is om te
moeten worden opgenomen in de weergave. Zie hiervoor onder ‘Vertrekpunten voor een
beoordeling’ ook de door mij beschreven totstandkoming van de verslaglegging van de
tapgesprekken.
De tapgesprekken A-8-6 en A-8-9 betreffen deels Turkse, deel Koerdische (Kurmançi)
(telefoon)gesprekken (“KG”). Nader onderzoek door de herzieningstolk wijst uit dat de betwiste
passages in die telefoongesprekken steeds de Koerdische (Kurmançi) gedeelten betreffen. Zie
hiervoor het Verslag tolkwerkzaamheden d.d. 18 juli 2016 en in het bijzonder de pagina’s 45 tot en
met 47 ten aanzien van tapgesprek A-8-6 alsmede de pagina’s 58 en 59 in verband met tapgesprek
A-8-9. Uit dit verslag volgt overzichtelijk dat in tapgesprek A-8-9 de Turkse passages zijn terug te
voeren tot de begroeting enerzijds en de passage vanaf tijdscode 8:06 minuut tot het einde van het
gesprek anderzijds. De onder novum 99 betwiste passage in tapgesprek A-8-9, rond tijdscode 6:57
minuut, is zodoende te herleiden tot een Koerdisch (Kurmançi) gespreksfragment. Vervolgens volgt
uit de tot het bewijs gebezigde weergave van tapgesprek A-8-6 dat Baybaşin en zijn gesprekspartner,
de NN-man (Metin), wisselend Turks en Koerdisch met elkaar spreken. Na bestudering van het
tapgesprek door de herzieningstolk kan worden aangenomen dat de betwiste passages met
betrekking tot het werkwoord ‘klaren’, zoals gepresenteerd onder novum 98, steeds voorkomen in de
Koerdische passages. Zodoende kan mede aan de hand van dit Verslag tolkwerkzaamheden worden
geconcludeerd dat in herziening geen Turkse gesprekken of gesprekspassages zijn betwist.
88 Ten overvloede wijs ik op de toelichting van novum 53 voor zover daarin is aangevoerd dat in twee
voor het bewijs gebezigde tapgespreken (A-1-1 en A-1-5) de al dan niet-beëdigde status van de tolk
überhaupt niet kan worden vastgesteld, aangezien de identiteit van de persoon met tolknummer 382
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De taalbeheersing van het Koerdisch/Kurmançi

Novum 5

Onder novum 5 in de eerste aanvulling op het herzieningsverzoek is, in aanvulling
op het geuite ongenoegen met betrekking tot de onbeëdigde status van de tolken,
de taalbeheersing van het Kurmançi van alle taptolken in twijfel getrokken.89 Ik
citeer:
“De taptolken waren niet alleen niet beëdigd in de Koerdische taal Kurmançi,
maar ze blijken nu ook onvoldoende van de taal af te weten om tot een
betrouwbare vertaling te komen.” 90
Blijkens de toelichting op het novum is dit argument kracht bijgezet door te wijzen
op het oordeel van Rizgar, een door de raadsvrouw benaderde ‘native speaker’ “en
internationaal erkend deskundige in de Koerdische talen”.91 Rizgar zou in de Ögezaak met betrekking tot tapgesprek A-1-1 hebben verstaan dat daarin over
‘vluchtelingen’ of ‘buidel’ wordt gesproken. Dit terwijl het hof, op aangeven van de
taptolken, heeft aangenomen dat over ‘een tuin’ werd gesproken. Ik citeer de
raadsvrouw:
“De native speaker Kurmançi, Rizgar, bevestigt nu dat hier over ‘buidel’ wordt
gesproken en niet over ‘tuin’.” 92, 93

en tolknummer 409, steeds de vierde tolk, onbekend is gebleken, aldus de raadsvrouw. Zie het tweede
aanvullend herzieningsverzoek van 1 februari 2016, p. 130.
Op dit punt volsta ik met een verwijzing naar de door IJzerman bij de rechter-commissaris afgelegde
verklaring van 15 april en 25 mei 1999 (proces-verbaal, p. 4). Deze houdt onder meer het volgende in:
“Bij gesprek A-1-1 ziet U in de linkerbovenhoek vier getallen staan. De eerste drie getallen zien op de
tolken; iedere tolk heeft zijn eigen vaste nummer. De eerste genoemde tolk heeft het gesprek als eerste
vertaald. Het vierde cijfer is het gespreksnummer.”
Aldus houd ik het ervoor dat, anders dan de raadsvrouw betoogt, inzake de vertolking van de
Koerdische tapgesprekken geen vierde taptolk heeft bestaan. Zie in dit kader ook het proces-verbaal
van verhoor van Aksan bij de rechter-commissaris van 25 april 2014, onder 33.
Ook onder novum 54 heeft de raadsvrouw nog eens (abusievelijk) verwezen naar de “mysterieuze tolk
met nummer 382”. Zie het tweede aanvullend herzieningsverzoek van 1 februari 2016, novum 54,
p. 131.
89 Zie p. 21 van het eerste aanvullend herzieningsverzoek van 26 februari 2015.
90 Zie het eerste aanvullend herzieningsverzoek van 26 februari 2015, p. 21, tweede alinea.
91 Zie het eerste aanvullend herzieningsverzoek van 26 februari 2015, p. 21, eerste alinea.
92 Zie het eerste aanvullend herzieningsverzoek van 26 februari 2015, p. 23.
93 De stelligheid van de raadsvrouw is niet gerechtvaardigd indien in ogenschouw wordt genomen wat
Rizgar werkelijk heeft opgemerkt. Zie bijlage 74 bij het eerste aanvullend herzieningsverzoek van 26
februari 2015, te weten de brief van Rizgar d.d. 24 september 2013, waarin op de vraag of over ‘boxçe’
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De raadsvrouw voert aan dat de vertaling van Rizgar op cruciale punten verschilt
van die van de taptolken. Ik begrijp het argument zo dat hieruit (volgens de
raadsvrouw) kan worden afgeleid dat de taptolken het Kurmançi onvoldoende
beheersten om betrouwbare vertolkingen te kunnen voortbrengen.

Beoordeling van novum 5

Het dispuut over de vraag welk woord in tapgesprek A-1-1 is uitgesproken, te weten
hetzij ‘vluchteling’, ‘bundel’ of ‘buidel’ (in het Kurmançi ‘boxçe’), hetzij ‘tuin’ (in het
Kurmançi ‘baxçe’) betreft geen dispuut over de betekenis van deze twee Koerdische
woorden, maar over de precieze klank die door de spreker (Yavuz) ten gehore is
gebracht. Nog afgezien van de vraag wie van de tolken hierbij het gelijk aan zijn
zijde heeft (daarop kom ik terug), heeft de stellingname van Rizgar (en daarmee het
argument van de raadsvrouw) in deze geen relevantie voor de vraag of de taptolken
het Kurmançi in voldoende mate beheersen. Wat betreft de Nederlandse taal zou
bijvoorbeeld een discussie over de vraag of een Nederlander uitspraken heeft
gedaan over hetzij een bed, hetzij een bad, zich niet centreren rond de betekenis
van de woorden ‘bed’ en ‘bad’, maar rond de vraag welke klinker daadwerkelijk ten
gehore is gebracht. Dat is geen kwestie van semantiek, maar van fonetiek (en
daarmee van goed luisteren). Het argument van de raadsvrouw gaat dus niet op.

Meer in z’n algemeenheid over de deskundigheid van de Koerdische taptolken toch
nog het volgende. Alle drie de taptolken betreffen geboren en getogen Koerden. Zij
zijn al vele jaren (en alle drie nog steeds) werkzaam als gerechtstolk, onder meer in
het Koerdisch, van welke taal het Kurmançi het hoofddialect is.94 Van de honderden
vertolkingen in het dossier heeft de verdediging slechts in bepaalde specifieke
gevallen een andere vertolking van de gespreksinhoud voorgestaan. Zonder

of ‘baxçe’ wordt gesproken door Rizgar onder 5 het volgende antwoord wordt gegeven: “I think he
says “boxçe” meaning “bundle”, that is what I hear.”
94 In Turkije alleen al beheersen rond de twintig miljoen Koerden het Kurmançi. Maar ook in Irak, Iran
en Syrië spreken miljoenen Koerden dit dialect. Zie http://khrp.org/kurds/the-kurds-today.html. Een
ander hoofddialect betreft bijvoorbeeld het Sorani dat vooral in centraal gelegen Koerdische gebieden
wordt gesproken. Zie voor een geografische spreiding van de dialecten: https://www.mondediplomatique.fr/cartes/langueskurdes, afkomstig van Mahrad R. Izady, werkzaam bij de University of
Columbia, New York. Op deze kaart wordt Sorani overigens aangeduid als ‘Sud Kurmanci’; het wordt
kennelijk niet in Turkije gesproken. De Engelse Wikipedia noemt Sorani weer Central Kurdish. De
indeling van de Koerdische talen is kennelijk nog niet algemeen aanvaard.
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adequate beheersing van het Kurmançi waren de taptolken überhaupt niet in staat
geweest om deugdelijke vertolkingen te vervaardigen. Tussen de drie tolken heeft
bovendien geen discussie bestaan over de vertolking van de telefoongesprekken
uit het Kurmançi naar het Nederlands.95 Daardoor is het m.i. onwaarschijnlijk dat
de taptolken het Kurmançi onvoldoende beheersen.

Novum 6 en novum 54

Onder novum 6 in de eerste aanvulling en novum 54 in de tweede aanvulling op het
herzieningsverzoek is in het bijzonder ingegaan op de ontbrekende taalbeheersing
van het Kurmançi bij “politietolk 1”: Çetinkaya.96 Een en ander is in de toelichting
op novum 6 als volgt verwoord:
“de belangrijkste taptolk van de Nederlandse samenvattingen en vertalingen
van de gesprekken waarop het hof het bewijs heeft gebaseerd, is kennelijk
onbekend met de finesses van de taal Kurmançi.”97
Ter onderbouwing van het novum is gewezen op het proces-verbaal van het RCverhoor van Çetinkaya van 9 september en 3 oktober 2014. Als vraag 28
(beantwoord onder 24) heeft de raadsvrouw aan hem verzocht de volgende
handgeschreven zinsnede te vertalen:
“Eww iiii boxçe hebû(n)ya!”
Terwijl de vertaling volgens de raadsvrouw zou moeten luiden “Die
eehhh…..bundel/vluchteling, weet je”, zou Çetinkaya de zinsnede als volgt hebben
vertaald:
“Datgene dat het zou zijn”.
Uit de toelichting op novum 54, dat is gestoeld op dezelfde argumenten, citeer ik
de volgende passage:

95

Zie het proces-verbaal van verhoor bij de rechter-commissaris van IJzerman van 15 april en 25 mei
1999, p. 4, eerste alinea.
96 Novum 6: zie p. 24 van het eerste aanvullend herzieningsverzoek van 26 februari 2015. Novum 54:
zie p. 131 van het tweede aanvullend herzieningsverzoek van 1 februari 2016.
97 Zie p. 24 van het eerste aanvullend herzieningsverzoek van 26 februari 2015.
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“Deze misser van (…) Çetinkaya, de belangrijkste taptolk in de zaak van
verzoeker (…) doet het ergste vrezen voor de juistheid van de geleverde
vertalingen uit het Kurmançi. (…) Het onvermogen van Çetinkaya laat zien dat
IJzerman de rechter heeft misleid met zijn uitspraak: “Alle drie de tolken
hebben een gedegen kennis van het Koerdisch (Kurmançi)”.”
Beoordeling van novum 6 en novum 54

De nova 6 en 54 zijn gebaseerd op de gedachte dat Çetinkaya met de zinsnede
“Datgene dat het zou zijn” een (foutieve) Koerdische vertaling heeft gegeven van
de zinsnede “Eww iiii boxçe hebû(n)ya!”.
Ik was zelf (ook) aanwezig bij dit verhoor. Anders dan de raadsvrouw heeft
begrepen, heeft Çetinkaya in het verhitte vraaggesprek met haar géén vertaling
gegeven van de door haar aan hem voorgelegde zinsnede, maar slechts getergd
meegedeeld: er staat wat er staat, althans woorden van gelijke strekking. De nova
missen feitelijke grondslag.

De onbeëdigde taptolken Engels

Novum 52

Verder is onder novum 52 (in de tweede aanvulling op het herzieningsverzoek) met
betrekking tot onderschepte Engelse telefoongesprekken naar voren gebracht dat
de taptolken ook niet beëdigd waren voor vertolkingen in het Engels.98 Ter
onderbouwing is gerefereerd aan de bekendwording van de identiteit van de
taptolken Turks en Koerdisch en daarbij geponeerd dat de nummering en de
daaraan gekoppelde identiteit van deze tolken overeenkomt met de nummering en
identiteit van de tolken voor de Engelse tapgesprekken. Dientengevolge zou tolk
“1” geïdentificeerd kunnen worden als Çetinkaya.99 Omdat eerder al bleek dat de
tolken die de vertalingen van de Koerdische gesprekken voor hun rekening namen,
anders dan door IJzerman bij de rechter-commissaris werd verklaard, niet beëdigd

98

Zie het tweede aanvullend herzieningsverzoek van 1 februari 2016, p. 128-130.
naar de aanhef van bijvoorbeeld het tapgesprek A-3-1 dat in de tot het
bewijs gebezigde verslaglegging als volgt is aangeduid:
“A-3-1
1/2/3
971025
21.32”
99 Ter verduidelijking verwijs ik
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waren, zou hieruit volgen dat ook de tolken Engels niet beëdigd zouden zijn
geweest, aldus de verdediging. Bijgevolg zou het hof op dit punt ernstig zijn misleid.

Beoordeling van novum 52

Ik wijs in het bijzonder op de verklaring van Çetinkaya bij de rechter-commissaris
van 12 september en 3 oktober 2014. Daarin deelt Çetinkaya mee dat hij geen enkel
Engels tapgesprek heeft vertolkt, omdat er in het onderzoek twee Engelse tolken
werkzaam waren.100 Voorts wijst hij erop dat het wel zo kan zijn dat hem indertijd
gevraagd is mee te luisteren wanneer een Engels woord werd uitgesproken door
een Koerd en de Engelse tolk dat woord vanwege de Koerdische tongval niet goed
kon verstaan.101
Ook het proces-verbaal van verhoor van Jeroense is in dit kader van belang.102
Hierin beschrijft hij dat de Turkse en Koerdische gesprekken dezelfde dag werden
vertaald en de Engelse tolk één à twee keer per week langskwam. Dit vormt een
aanwijzing voor de aanwezigheid van een separate tolk voor de vertolking van de
Engelse tapgesprekken.
Ten slotte zij gewezen op de RC-verklaring van de taptolk Aksan (tolk 3).103 Op de
suggestieve vraag van de raadsvrouw of hij, Aksan, wist “waarom […] Çetinkaya ook
nogal eens staat genoemd als eerste vertaler van Engelse gesprekken?”
antwoordde hij dat Çetinkaya naar zijn idee geen Engelse tapgesprekken vertaalde.

Een en ander maakt waarschijnlijk dat Çetinkaya alleen bij de vertolking van Engelse
tapgesprekken betrokken is geweest wanneer dat vanwege zijn bekendheid met
het Koerdisch (Kurmançi) ten aanzien van enkele woorden nodig werd geacht.
Voor zover het novum door de verdediging is onderbouwd met een verwijzing naar
de verklaring van Jeroense,104 inhoudende dat Çetinkaya niet was beëdigd in de
Engelse taal en zich enigszins kon redden, valt niet in te zien welke steun deze

100

Zie het proces-verbaal van verhoor bij de rechter-commissaris van Çetinkaya van 12 september en
3 oktober 2014, sub 54 en sub 61. Wellicht ten overvloede merk ik op dat uit het voorgaande
genoegzaam blijkt dat taptolken destijds überhaupt niet beëdigd werden.
101 Zie het proces-verbaal van verhoor bij de rechter-commissaris van Çetinkaya van 12 september en
3 oktober 2014, sub 62 (p. 12).
102 Zie het proces-verbaal van verhoor bij de rechter-commissaris van Jeroense van 28 januari 1999,
p. 1.
103 Zie het proces-verbaal van verhoor van Aksan bij de rechter-commissaris van 25 april 2014, sub 39.
104 Zie het proces-verbaal van verhoor bij de rechter-commissaris van Jeroense van 28 februari en
4 april 2014, sub 167.
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mededeling kan bieden aan het gepresenteerde novum. De betrokken tolk zelf
heeft immers te kennen gegeven geen Engelse tapgesprekken te hebben vertolkt.

Aangenomen mag dus worden dat het onderzoeksteam taptolken specifiek voor de
vertolking van Engelse tapgesprekken heeft ingezet.
Van één van hen, een ervaren tolk, tevens beëdigd vertaler, heb ik de identiteit
weten te achterhalen. De betrokkene was naar eigen zeggen gedurende het eerste
kwartaal van 1998 in de Baybaşin-zaak werkzaam als taptolk Engels. Er is ook
overigens geen aanleiding om te veronderstellen dat deze taptolken de Engelse taal
onvoldoende beheersten. Dat – ook deze – taptolken in 1997/1998 sowieso niet als
zodanig werden beëdigd, mag inmiddels bekend worden verondersteld.

Slotsom en inleiding tot de volgende paragrafen

Resumerend brengt een en ander mij tot het oordeel dat geen van de naar voren
gebrachte nova met betrekking tot de kundigheid van de taptolken van voldoende
gewicht is om te kunnen worden aangemerkt als een gegeven in de zin van art. 457,
eerste lid, aanhef en onder c, Sv.
Ten eerste missen de gepresenteerde gegevens in een aantal gevallen feitelijke
grondslag. Zo gaat de raadsvrouw voorbij aan het fundamentele verschil tussen
vertalers en tolken, en miskent zij de destijds geldende wettelijke eisen c.q. de
destijds staande praktijk.105 Bovendien geeft de raadsvrouw het bestreden arrest
alsmede de aangehaalde passages uit de getuigenverhoren wel erg beperkt en ten
eigen faveure weer. Zo is in het licht van de kundigheid van de taptolken enkel
stilgestaan bij de door het hof aangehaalde “beëdigde” hoedanigheid en
eenvoudigweg voorbijgegaan aan de omstandigheid dat het hof evenzeer waarde
heeft gehecht aan het taalbegrip van de tolken alsook de onderlinge controle
daarop.106 Daarnaast draagt de raadsvrouw ‘politietolk 1’ de onjuiste vertaling van
een welgekozen zinsnede na, terwijl die gerechtstolk de hem voorgelegde zinsnede

105
106

Zie novum 4.
Zie de beoordeling van novum 4.
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in werkelijkheid geheel niet heeft vertaald en de raadsvrouw de strekking van de
mededeling van de tolk (‘er staat wat er staat’) kennelijk niet heeft begrepen.107, 108
Ten slotte is de raadsvrouw in verband met de al dan niet-beëdigde status van de
Engelse tolken gemakshalve ervan uitgegaan dat de aanduiding/nummering van de
Koerdische tolken overeenkwam met die van de Engelse tolken. Om die reden werd
ten onrechte verondersteld dat de Koerdische “tolk 1” ook Engelse gesprekken
vertolkte.

Aangezien alle door het hof gebezigde vertolkingen zich verifieerbaar in het dossier
bevinden, is de meest relevante toets om simpelweg achteraf na te gaan of de
afzonderlijke vertolkingen daadwerkelijk ‘fit for purpose’ c.q. functioneel
equivalent zijn geweest. Volgens Derksen en in navolging daarvan de raadsvrouw
zijn vele dat niet. Zonder dat hij bij mijn weten ooit zelf tot gerechtstolk of vertaler
is beëdigd, matigt Derksen zich op dat punt een streng oordeel aan.

In de eerste, tweede en derde aanvulling op het herzieningsverzoek zijn
verscheidene nova naar voren gebracht die zien op onjuistheden in de weergaven
van de inhoud van tapgesprekken. Met onder meer een verwijzing naar het boek
‘Verknipt bewijs’ van Derksen en enkele van hem afkomstige nieuwe vertalingen
van Engelse tapgesprekken, alsook met een verwijzing naar door Rizgar en Eyup
Ҫerçi verrichte vertolkingen van Koerdische tapgesprekken, zijn enkele tientallen
nova aangevoerd.

107

Zie de beoordeling van novum 6 en 54.
De raadsvrouw stelt in novum 55 (tweede aanvullend herzieningsverzoek d.d. 1 februari 2016,
hoofdstuk IV, vertalingsbedrog en de individuele zaken, p. 133-135) dat Çetinkaya, “die bij alle cruciale
gesprekken als vertaler staat genoemd,” werkzaam was voor de Turkse autoriteiten. In die
hoedanigheid zou Çetinkaya in het kader van de samenspanning tegen Baybaşin informatie over het
Nederlandse onderzoek aan de Turkse autoriteiten hebben gelekt. Volgens de raadsvrouw moet
daarom getwijfeld worden aan (1) de officiële informatie dat er met betrouwbare, zorgvuldig
geselecteerde en beëdigde tolken werd gewerkt, en aan (2) de door Çetinkaya vertolkte (cruciale)
tapgesprekken. De raadsvrouw verwijst hiertoe naar diverse gronden die zij reeds besprak in (onder
andere) hoofdstuk I van de tweede aanvulling op het herzieningsverzoek over de samenwerking c.q.
samenspanning tussen Nederland en Turkije in de zaak Baybaşin. Ik bespreek die
samenwerking/samenspanning in onderdeel 18. De vermeende rol van Çetinkaya komt in de
paragrafen 18.5, 18.6 en 18.7 aan bod. Ik concludeer dat de stellingen die de raadsvrouw hieromtrent
aanvoert feitelijke grondslag missen. Aangezien novum 55 geen andere gronden bevat dan al door de
raadsvrouw zijn aangevoerd en door mij zijn besproken, missen ook de hierboven genoemde
stellingen (1) en (2) feitelijke grondslag.
108
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De nova zullen per bewezenverklaard feit separaat worden besproken.109 De nova
in de Kentucky-zaak zien op de weergave van de Engelse tapgesprekken (in het
tapverbaal telkens afgekort tot “EG”), terwijl de overige zaken overwegend
klachten met betrekking tot de weergave van Koerdische tapgesprekken (in het
tapverbaal telkens afgekort tot “KG”) betreffen.110 Ik vang aan met de Kentuckyzaak.

109

Zie p. 17, 18 en 19 van het arrest van 30 juli 2002 voor een overzicht. De raadsvrouw gebruikt voor
de eerste 5 bewezenverklaarde feiten de volgende benamingen: de Öge-zaak (feit 1), de Kentuckyzaak (feit 2), de gijzeling van Mehmet Çelik (feit 3), de heroïnezaak (feit 4) en de Marsil-zaak (feit 5).
110 Uitzondering hierop vormt de heroïnezaak, waarin naast nova ten aanzien van de Koerdische
gesprekken onder de nova 52, 68, 70, 71 en 72 ook een viertal punten met betrekking tot de
Engelstalige tapgesprekken is gepresenteerd.
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15.3. De Kentucky-zaak

Inleiding

In deze zaak zijn zowel Koerdische als Engelse telefoongesprekken onderschept en
zijn transcripties daarvan tot het bewijs gebezigd. De weergave van een aantal
Engelse telefoongesprekken is op specifieke punten betwist. Het betreft in het
bijzonder de tapgesprekken A-3-18, A-3-24, A-3-27 en A-3-51.

In de Kentucky-zaak heeft het hof Baybaşin veroordeeld voor poging tot uitlokking
van A.A. Ahmadi om in de periode van 25 oktober 1997 tot en met 27 januari 1998
dr. K.C. Mahboub in Kentucky (Verenigde Staten) te vermoorden. Baybaşin heeft
hiertoe naar ’s hofs oordeel inlichtingen verstrekt en een beloning in het
vooruitzicht gesteld. Het hof heeft, met weglating van verwijzingen, hierover het
volgende overwogen:
“10.6.2 Dossier 3/Feit 2 ("Kentuckyzaak")
Uit de telefoontaps blijkt van de zeer initiërende rol van verdachte waar het
betreft de poging tot uitlokking van moord op K.C. Mahboub en anderen.
Na de moord op Berdirhan Isik neemt verdachte de zoektocht naar de
vermoedelijke dader Kaveh Mahboub over en schakelt hij criminele contacten
in om de broer van Kaveh Mahboub, genaamd Kamyar Cyrus Mahboub, te
laten liquideren. Met betrekking tot deze poging om Kamyar Cyrus Mahboub
te laten liquideren, heeft verdachte veelvuldig telefonisch contact gehad met
Selim Isik en (onder andere) Ali Akbar Ahmadi. Tegenover de rechtercommissaris heeft verdachte ook toegegeven dat hij met Selim (Isik) met
betrekking tot de vermissing en de dood van Berdirhan Isik diverse keren
contact heeft gehad.
Voorts leidt het hof uit de tapgesprekken af dat verdachte degene was die de
mensen in de Verenigde Staten aanstuurde om Mahboub te liquideren en hij
degene was die de benodigde informatie heeft verstrekt en gelden in het
vooruitzicht heeft gesteld om de liquidatie van Kamyar Cyrus Mahboub tot
stand te brengen.
De bedoeling van verdachte om K.C. Mahboub en anderen te doden, wordt
met name duidelijk uit de navolgende tapgesprekken:
A-3-18: Hierin geeft verdachte aan dat hij eerst met de broer van degene die
een hele goede vriend van verdachte heeft vermoord wil afrekenen, hem af
wil maken. Deze woont in Kentucky.
A-3-24: Hierin geeft verdachte aan dat iemand naar de man in Kentucky moet
gaan en het contract met hem ondertekent. Gelet op het hiervoor vermelde
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in tapgesprek A-3-18 en hetgeen hiervoor met betrekking tot dossier 1 is
overwogen ten aanzien van de term contract, moet worden verstaan dat het
hier gaat om een verzoek tot liquidatie van Mahboub.
A-3-27: Hierin wordt, hoewel wordt gesproken over auto's, duidelijk
gesproken over het lokaliseren van Mahboub. Verdachte vraagt daar of het
gaat om foto's van de auto of van het complex. Beide zegt Ahmadi. De foto
van de auto is nu in zijn bezit. De foto blijkt bijna hetzelfde, maar hij is wat
ouder. Verdachte vraagt dan: met baard en al? Ahmadi bevestigt even later,
terwijl hij aangeeft naar deze foto te kijken, dat hij een soort type
professorbaard met snor heeft. Bij de huiszoeking wordt bij Ahmadi een kopie
aangetroffen, waarop zowel de foto (met personalia) van Mahboub, als het
complex zijn afgedrukt.
A-3-37: Hierin geeft Ahmadi aan dat er op deze plaats (de werkplek van
Mahboub) 5 a 6 auto’s samen zijn. Hiermee wordt kennelijk bedoeld dat
Mahboub is omringd door andere personen, hetgeen overeenkomt met
hetgeen Mahboub vermeldt in zijn telefonische verklaring aan de rechtercommissaris d.d. 31 mei 1999, namelijk dat hij op advies van de politie nooit
ergens alleen naar toe ging, maar altijd in gezelschap was van anderen, ook
en met name op zijn werk.
Verdachte zegt als dat element aan het einde van het gesprek ter sprake
komt, dat ze dan meer auto's moeten kopen. Na beëindiging van dat gesprek
belt Ahmadi verdachte direct terug en gaat met het onderwerp verder
(tapgesprek 3-38). Verdachte geeft aan dat de mensen daar hun werk af
moeten maken, hoe dan ook. Als de mensen daar meer auto's tegelijk willen
kopen, dan moet dat maar, als dat tenminste de enige manier is.
Dit kan in verband met het voorgaande naar 's hofs oordeel niet anders
worden begrepen, dan als een opdracht dat niet alleen Mahboub, maar ook
de groep of groepen van personen die hem omringen, moeten worden
vermoord.”

(1). Onjuiste vertolking in tapgesprek A-3-18, novum 3 en 78: “Ik wil dat die deze
kant op komt” versus “I want him to deliver”111

Beschrijving

Onder novum 3 (in de eerste aanvulling op het herzieningsverzoek) is gewezen op
het “weglaten van een ontlastende passage” in tapgesprek A-3-18. In dit
telefoongesprek van (volgens het tapverbaal) 9 november 1997, eindigend om

111

In het navolgende zal in de aanhef steeds eerst de vertolking door de taptolken worden
weergegeven en daarna de in de aanvraag gepresenteerde vertaling en of vertolking.
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13.11 uur, belt Josh112 in naar Baybaşin. Baybaşin geeft Josh onder meer te kennen
een ‘probleem’ te hebben in Kentucky. Volgens het hof heeft Baybaşin in deze zaak
de bedoeling gehad om Kamyar Mahboub, woonachtig in Kentucky, te laten
vermoorden. Daartoe overweegt het hof in het bijzonder dat Baybaşin in
tapgesprek A-3-18 te kennen gaf eerst te willen afrekenen, af te willen maken, de
broer van degene die een heel goede vriend van hem heeft vermoord.
Onder novum 3, is met verwijzing naar Derksen’s ‘Verknipt bewijs’, aangevoerd dat
in de vertaling van tapgesprek A-3-18 de zeer ontlastende uitspraak “I want him to
deliver” niet is weergegeven. Ik citeer uit de toelichting op het novum:
“Baybaşin zegt in de Engelse tekst over die te liquideren man: “I want him to
deliver”. Baybaşin wil dus dat de Kentucky-man iets voor hem gaat doen. Het
helpt daarbij niet als je die persoon laat liquideren. Deze Engels gesproken
tekst is dus zeer ontlastend, zo analyseert Derksen. Maar die tekst komt niet
voor in de officiële vertaling van de drie taptolken in het dossier. Een duidelijk
zeer ontlastende uitspraak wordt door de drie tolken, na gezamenlijk overleg,
niet vertaald, en dat terwijl het hof als waarborg voor de betrouwbaarheid
van de tapverslagen zich er speciaal op beroept dat ‘de cruciale gesprekken
telkens door drie tolken onafhankelijk van elkaar [zijn] vertaald’.”113
In ‘Verknipt bewijs’ waarnaar onder novum 3 verwezen is, betoogt Derksen echter
niet dat een passage is weggelaten, maar dat de passage door de taptolken onjuist
is vertaald, namelijk in: “Ik wil dat die deze kant op komt.” Derksen merkt daarover
het volgende op:
“Deze tekst komt niet voor in de officiële vertaling van de drie taptolken in
het dossier. Na gezamenlijke reflectie vertalen zij: Ik wil dat die deze kant op
komt. Dat is een puur bedenksel. Een duidelijk zeer ontlastende uitspraak
wordt door de drie tolken, na gezamenlijk overleg, verkeerd vertaald.”114
Daarnaast is onder novum 78 uit de derde aanvulling op het herzieningsverzoek
aangevoerd dat de taptolken zijn gekomen tot een onjuiste vertaling van het woord
“deliver”:

112

Volgens justitie is de persoon ‘Josh’: Sreten ‘Joca’ Jocic. Zie in de aanvulling bewijsmiddelen in het
bestreden arrest, de heroïnezaak verder onder 4.12 een verklaring van 22 januari 1999 van IJzerman,
leider onderzoek, zakelijk weergegeven, inhoudende de vaststelling van de identiteit van Sreten Jocic.
113 Zie het eerste aanvullend herzieningsverzoek van 26 februari 2015, p. 19 onder (ii).
114 Zie T. Derksen, Verknipt bewijs. De zaak Baybaşin, Leusden: ISVW Uitgevers 2014, p. 95.
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“De vertaling door de taptolken laat verzoeker over de persoon in Kentucky
zeggen: “ik wil dat die deze kant op komt”. Maar het beluisteren van het
originele materiaal laat horen dat in het originele gesprek niets anders wordt
gezegd dan: “I want him to deliver”. De door de taptolken gegeven vertaling
“ik wil dat hij deze kant op komt”, is dus onjuist en verdoezelt een ontlastende
zinsnede.” 115
Beoordeling

Voor zover voor de beoordeling van de nova van belang houdt de tot het bewijs
gebezigde weergave van het tapgesprek het volgende in, waarbij de betwiste
zinsnede door mij is onderstreept:
“EG: NN man (=Josh) (…) belt in en spreekt met Huseyin Baybaşin.
(…)
En iets anders wat ik jou wil zeggen is dat ik dringend hulp nodig heb,
zegt Huseyin. Ik heb hulp in de Staten nodig, zegt Huseyin. Heb jij daar
iemand in Kentucky of in die omgeving, vraagt Huseyin vervolgens:
NN: Kentucky?
H:
Ja.
NN: Ja, ik heb daar mensen geen probleem.
H:
Een van de slechte mensen, van de kant van mijn vijanden en het is heel
belangrijk voor mij.
NN: Ja.
H:
en ik wil dat die deze kant opkomt.
NN: Ja.
H:
Is dat mogelijk?
NN: Een hoop dingen zijn mogelijk.
H:
Het zou erg handig zijn als dat mogelijk zou zijn.
NN: Ja.
H:
Ik heb zijn nummer en adres ook. Begrijp je precies wat ik bedoel?
NN: Ja, ja, ik moet met die mensen van ehhhh….praten.
H: Kun je a.u.b. met ze praten en aan hen vragen of zij het kunnen regelen.
NN: Ja, ja, ja we kunnen het doen, we kunnen het doen.
H:
Dat is zeer belangrijk. En zijn dat mensen, die jij vertrouwt?
NN: Ja, ja ja, wij kunnen het doen.”
Ik heb het geluidsmateriaal van tapgesprek A-3-18 beluisterd. De Engelse tekst van
deze passage houdt volgens mij het volgende in116 (vanaf 3:34 minuut):

115
116

Zie het derde aanvullend herzieningsverzoek van 16 maart 2016, p. 8.
Ik volg met de aanduidingen “H” en “NN” het tapverbaal.
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“H:
NN:
H:
NN:
H:
NN:
H:
NN:
H:
NN:
H:
NN:
H:
NN:
H:
NN:
H:
NN:
H:
NN:
HB:
NN:
HB:
NN:
H:

NN:
H:

NN:

And another thing, I need eehhh very important help in euhhhh in in in
States.
In States?
Yeah, have you got anybody in there, in Kentucky, those part of the
world?
Kentucky?
Yeah.
Yeah, I have people there no problem.
Ehhh, a one very bad ehh from the ehh my enemy side.
Yes.
and ehhh is very important for me.
Yeah.
Ehh, I would like him to …. be over.
Yeah, yeah, yeah, yeah okay.
Is that possible?
Uhhh, lots of thing is possible.
Well, if that is possible that would be very very helpful and I have his
telephone and address as well.
Yeah.
D’you know exactly what I mean?
Yeah, I have to speak with some people from ehh..
Can you check that for me? I have some people in California.
No no no I have people from [mogelijk: Padua].
Yeah, some California people I’m waiting to see them next week.
Yeah yeah yeah.
But if you can do that, that will be very very helpful … and very good.
I’ve couple of people, I have to just explain the situation ….
Can you please talk to them and make him sure if they can take care of
it. We will leave it on on those people which of you will trust them
yeah?
Yes, yes yes we can do it, we can do it.
That is very important he brother, if you can look at that, and ehh is
any chance for …. you to be ready we make as soon as possible about
what you just explained to me with the eehhh from my brother to [onv.]
….
Yes yes yes.”

In de aanvraag tot herziening is betoogd dat de taptolken hebben vertaald “ik wil
dat die deze kant opkomt”, terwijl Baybaşin letterlijk zou hebben gezegd “I want
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him to deliver”.117 Baybaşin zou dus hebben gezegd dat de man in Kentucky118 iets
voor hem zou moeten doen.119 Deze uitspraak past niet bij het door het hof
aangenomen scenario, waarin de ‘Kentucky-man’ zou moeten worden
geliquideerd, aldus de raadsvrouw. Onder novum 78 is in aanvulling op het
voorgaande aangevoerd dat de betreffende uitspraak veel eerder zou duiden op de
uitvoering van een handelscontract.120 Dientengevolge zou het hof geen
verantwoord oordeel hebben kunnen vellen.121
Over de ter onderbouwing aangehaalde semantiek van de gewraakte zinsnede kom
ik in een navolgend onderdeel nog te spreken. Voor nu beperk ik me tot hetgeen
Baybaşin daadwerkelijk heeft gezegd. Anders dan in de aanvraag wordt
verondersteld, is in tapgesprek A-3-18 namelijk niet de frase “I want him to deliver”
gebezigd, maar “I would like him to be over”. De stelling dat deze passage onjuist is
vertolkt mist dan ook feitelijke grondslag.

(2). Toevoegen belastende passage in tapgesprek A-3-18, novum 3: “En zijn dat
mensen die jij vertrouwt?”

Beschrijving

Onder novum 3 (in de eerste aanvulling op het herzieningsverzoek) is met
verwijzing naar Derksen’s ‘Verknipt bewijs’ aangevoerd dat de taptolken aan
tapgesprek A-3-18 een belastende volzin hebben toegevoegd.122 De vraag “En zijn
dat mensen die jij vertrouwt” zou niet door Baybaşin aan Josh zijn gesteld. In de
eerste aanvulling op de herzieningsaanvraag is daarover het volgende opgemerkt:
“A-3-18 — De zin ‘En zijn dat mensen die jij vertrouwt?’ is toegevoegd.

117

Dan laat ik nog buiten beschouwing dat in de toelichting op novum 3 is aangevoerd dat deze
passage geheel niet is vertaald. Die stelling is evident onjuist.
118 Uit de omstandigheid dat in de aanvraag en door Derksen in ‘Verknipt bewijs’ wordt aangenomen
dat de Kentucky-man de te liquideren persoon is, kan worden afgeleid dat de raadsvrouw van mening
is dat “de Kentucky man” Kamyar Mahboub betreft. Die conclusie is allerminst zeker.
119 Zie ook noot 56 in de eerste aanvulling op het herzieningsverzoek, waarbij ter onderbouwing is
verwezen naar p. 95 van T. Derksen, Verknipt bewijs. De zaak Baybaşin, Leusden: ISVW Uitgevers
2014. Zie hierover ook p. 259-260.
120 Zie het derde aanvullend herzieningsverzoek van 16 maart 2016, p. 8-10.
121 Zie het eerste aanvullend herzieningsverzoek van 26 februari 2015, p. 20.
122 Zie het eerste aanvullend herzieningsverzoek van 26 februari 2015 p. 19, alsmede T. Derksen,
Verknipt bewijs. De zaak Baybaşin, Leusden: ISVW Uitgevers 2014, p. 95.
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In hetzelfde gesprek vraagt Baybaşin of Josh kan helpen. Die antwoordt: ‘We
kunnen het doen’. Baybaşin zegt dan volgens de vertaling door de taptolken
in het dossier: ‘Dat is zeer belangrijk. En zijn dat mensen die jij vertrouwt?’
Door die laatste zin lijkt het of het om een vertrouwenszaak zoals een
liquidatie gaat. De laatste zin is echter uit het niets toegevoegd, zo ontdekte
Derksen bij beluistering van het Engelse gesprek. En weer blijkt de waarborg
voor de betrouwbaarheid van de tapverslagen, waarop het hof zich baseerde,
een illusie.”123
Beoordeling

Ik citeer de betwiste passage uit de tot het bewijs gebezigde weergave van
tapgesprek A-3-18 (onderstreping mijnerzijds):
“H:
NN:
H:
NN:

Kun je a.u.b. met ze praten en aan hen vragen of zij het kunnen regelen.
Ja, ja, ja, we kunnen het doen, we kunnen het doen.
Dat is zeer belangrijk. En zijn dat mensen, die jij vertrouwt?
Ja, ja, ja, wij kunnen het doen.”

In het Engels wordt volgens mijn beluistering van het geluidsmateriaal het volgende
gezegd (vanaf 4:37 minuut):
“H:

NN:
H:

NN:

Can you please talk to them and make him sure if they can take care of
it. We will leave it on on those people which of you will trust them
yeah?
Yes, yes yes we can do it, we can do it.
That is very important he brother, if you can look at that, and ehh is
any chance for …. you to be ready we make as soon as possible about
what you just explained to me with the eehhh from my brother to [onv.]
….
Yes yes yes.”

Hoewel de locatie van de vertolking van Baybaşin’s uitspraak “those people which
of you will trust them yeah?” binnen de gesprekspassage niet identiek is aan de
locatie van die uitspraak in het geluidsmateriaal zelf, brengt de vertolking van de
gehele passage in het tapverbaal geen wijziging van de strekking ervan teweeg.

123

Zie het eerste aanvullend herzieningsverzoek van 26 februari 2015, p. 19 onder (iii).
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(3). Weglaten ontlastende passage in tapgesprek A-3-24, novum 3: “You have his
statement and everything?”

Beschrijving

Onder novum 3 wordt met een verwijzing naar Derksen’s ‘Verknipt bewijs’ gesteld
dat in tapgesprek A-3-24 de zeer ontlastende uitspraak “you have his statement
and everything” niet is opgenomen in de vertolking.124
Tapgesprek A-3-24 betreft een telefoongesprek tussen Baybaşin en de Israëlische
Mayer (naar eigen zeggen: Meir Dahan), waarin onder meer over een ‘dokter’ in
Kentucky wordt gesproken.125 Op enig moment volgt in het telefoongesprek een
passage die in de tot het bewijs gebezigde vertolking is samengevat als een
gespreksfragment waarin Mayer zegt niet te begrijpen wat Baybaşin met
betrekking tot de ‘dokter’ in Kentucky probeert over te brengen. Hierop legt
Baybaşin andermaal uit dat hij iemand nodig heeft “die het contract met hem
ondertekent”.126 Het hof maakt hieruit op dat het tapgesprek een verzoek tot
liquidatie van Kamyar Mahboub betreft. De bedoelde passage uit het tapverbaal is
als volgt tot het bewijs gebezigd:
“M:
H:

zij hebben niets voor hem nodig, niets.
zij zouden details nodig moeten hebben….tussen mij en jou….dat zou
geen probleem zijn.
M: Ik begrijp het niet, sorry.
H:
Ik zei dat als het alleen tussen jou en mij was, dan zou er geen probleem
zijn, maar als iemand anders…..dan zouden ze moeten zeggen wat ze
ervoor nodig hebben.
Mayer begrijpt niet wat Huseyin bedoelt en Huseyin legt nogmaals uit dat hij
iemand nodig heeft. Vervolgens:
H:
Ik zei dat de meneer, waar die woont,…ik heb iemand nodig die
(daarheen) gaat en het contract met hem ondertekent, weet je?
M: Oh…oh oh oh, ja ja ja ja.”
124

Zie het eerste aanvullend herzieningsverzoek van 26 februari 2015, p. 18, noot 54 en de verwijzing
naar T. Derksen, Verknipt bewijs. De zaak Baybaşin, Leusden: ISVW Uitgevers 2014, p. 101. Dit
uitgaande tapgesprek van 14 november 1997, aanvang om 22.24 uur, is reeds uitvoerig aan de orde
gekomen in paragraaf 11.12, onder meer vanwege het opmerkelijke tegennummer ervan, namelijk
0097250200000 (met vijf nullen op het eind). De ‘Mayer’ in dit tapgesprek is naar eigen zeggen Meir
Dahan.
125 Gezien de aanstelling van Kamyar Mahboub bij de faculteit bouwkunde/civiele techniek van de
universiteit van Kentucky, zal hier ‘doctor’ bedoeld zijn.
126 Deze samenvatting vangt aan bij regel 22 van de tot het bewijs gebezigde weergave van tapgesprek
A-3-24.
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Beoordeling

Bij beluistering van het geluidsmateriaal blijkt de gewraakte passage in het
tapverbaal gedeeltelijk te bestaan uit een zakelijke weergave van onder meer het
volgende gespreksfragment. Ik geef hier allereerst ook een passage uit de aanvang
van het tapgesprek weer:
“[Na 0:53 minuut]127
M: We have two subjects. First of all eh my son told me that you want to
send someone to….. New York.
H:
No, is not there, is Kentucky.
(…..)
[na 01:50 minuut]
M: No they don’t need anything, you can send him, it’s okay, whatever he
need he will have there. ……. It’s okay. You understand?
H:
You …., sure you understand exactly what I said?
M: No, I’m sorry.
H:
No I said ehh I don’t know if you understand exactly what I want.
M: What ... is it [he/you] told me is that you want to send someone in
there. Your friend have everything, he have his papers and everything?
H:
I’m not with you, sorry.
M: Your friend have his papers [---]128 and everything?
…………….
H:
Yeah hehe yeah, he’s living there, he’s living there anyway. He’s a
doctor you know..
M: Sure sure I understand.
H:
Yeah, so what d’you mean when you say he’s having his papers?
M: [onv.]….he’s going from eh Europe to eh to the States yes? …….
H:
No no no no no, I believe there’s a misunderstanding.
M: So it’s a big misunderstanding.
H:
I think so yeah. Hehe. I think so..
M: Okay, leave it leave it now. I will speak again tomorrow morning with
ehh my friend to see what’s what’s happened again. Or you want, or
you want to explain me now ehh exactly what you mean?
H:
Ehh….well it is a little bit little bit lo long expla explanation.
M: Yes, I understand.
H:
But ehh I said ehhh the gentlemen where he’s living ehhh and ehh I
need somebody to go and sign the contract with him, you know.

127
128

Ik volg het tapverbaal met “H”: Baybaşin, en “M”: Mayer.
Op deze locatie is een korte dropout te beluisteren.
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M:
H:
M:
H:
M:
H:
M:
H:

Ohh, oh oh oh oh oh …
Yeah.
Yeah yeah yeah yeah yeah..
Yeah, I got his …..
Yeah yeah yeah hahaha okay okay.
his home…. address
Anyway, anyway, I want you to know we have friends in New York that
will go wherever I tell them … and they can do whatever we ask them.
Yeah well they just have to go and say… hello and sign the contract and
.. it will be the best if they do it eh and go away …. safely. That would
be much better.”

Volgens de raadsvrouw zou de – onvertolkt gelaten – vraag van Mayer aan Baybaşin
“you have his statement and everything?” duidelijk maken dat in dit
telefoongesprek over een handelstransactie wordt gesproken en niet over een door
het hof veronderstelde moordopdracht.

Echter, om te beginnen zegt Mayer niet tegen Baybaşin “you have his statement
and everything?”, maar: “he have his papers and everything?”
Wat er werkelijk aan de hand is, is dat Mayer aan het begin van het telefoongesprek
meldt dat hij van zijn zoon heeft begrepen dat Baybaşin iemand naar New York wil
sturen: “First of all eh my son told me that you want to send someone to…. New
York.” Vermoedelijk denkt Mayer (dan nog) dat Baybaşin iemand de VS wil
binnenbrengen c.q. binnensmokkelen. Die gedachte (misvatting) verklaart dat
Mayer over ‘papieren’ begint (“he have his papers and everything?”). Zonder (al
dan niet vervalste) ‘papieren’ kom je immers de VS niet binnen.
Na enig heen en weer gepraat begrijpt Baybaşin dat sprake is van een misverstand.
Pas wanneer Baybaşin zegt “I need someone to go and sign the contract with him,
you know” blijkt Mayer te begrijpen wat Baybaşin hem al eerder probeerde
duidelijk te maken (Mayer: “Yeah yeah yeah hahaha okay okay.”) Aldus bezien
verbaast het niet dat Mayer kort daarvoor nog een vraag stelt die – in de woorden
van Derksen – “niet relevant is voor een moordopdracht” en die Baybaşin nou juist
doet vermoeden dat Mayer en hij (nog) niet op dezelfde ‘golflengte’ zitten (“I’m not
with you, sorry.”).
Het onvertolkt laten van de gewraakte zinsnede, doch mét de samenvatting dat
Mayer niet begrijpt wat Baybaşin bedoelt, doet de gespreksinhoud dus geenszins
geweld aan.
1339
Onderdeel 15. Vertalingsbedrog

Conclusie inzake 11-02065 H

(4). Onjuiste vertolking in tapgesprek A-3-24, novum 3 en 81: “to make him cold”
versus “to make him call”

Beschrijving

In de eerste aanvulling op het herzieningsverzoek is onder novum 3 gerefereerd
aan de door de taptolken onjuist vertolkte passage “hem koud maken”. In de
aanvraag tot herziening werd daarover al het volgende opgemerkt:
“Verzoeker heeft ter zitting van het hof kunnen aantonen dat de zinsnede “to
make him call” door de taptolken ten onrechte was beluisterd als “to make
him cold” en vertaald in “hem koud maken”. Dit verweer vormde uiteindelijk
een reden de betreffende zinsnede sec uit de bewezenverklaring te
schrappen. Maar het tapgesprek A-3-24 zelf heeft het hof wel als bewijs
gebruikt in deze zaak.”129
Deze ter terechtzitting in hoger beroep reeds aangevoerde onjuistheid130 is in
herziening andermaal aangedragen als “staaltje van wanvertaling”.131 Ter verdere
onderbouwing is onder novum 81 (in de derde aanvulling op het
herzieningsverzoek) aangevoerd dat deze vertaalfout naar alle waarschijnlijkheid te
wijten is aan het onvermogen van de niet-beëdigde tolken Engels.132 Bovendien
stelt de raadsvrouw dat:
“anders dan het hof bij arrest overwoog, niet meer uit te sluiten is dat hier
sprake is van een intentioneel foute, belastende vertaling. Het ernstige
vermoeden is daarmee gerechtvaardigd, dat het hof met de kennis van nu,
indertijd zeker niet zo lichtvaardig over deze voor het bewijs zo essentiële
vertaalfout – “to make him call” is “hem koud maken” – zou zijn
heengestapt.”133
Het hof heeft mede ten aanzien van dit verweer het volgende overwogen:
129

Zie het herzieningsverzoek van 18 april 2011, p. 75.
Zie de aan het proces-verbaal van de terechtzitting van 25 maart 2002 gehechte pleitnota van de
raadsvrouw, p. 35-36. Zie verder de aan het proces-verbaal van de terechtzitting van 7 mei 2002
gehechte pleitnota van de raadsvrouw, p. 65, en ten slotte A.P.A. Broeders, Aanvullend
deskundigenrapport (2) van 9 april 2002, onder 2.1.1, ad c.
131 Zie het eerste aanvullend herzieningsverzoek van 26 februari 2015, p. 18 onder (i), alsook
T. Derksen, Verknipt bewijs. De zaak Baybaşin, Leusden: ISVW Uitgevers 2014, p. 219.
132 Zie het derde aanvullend herzieningsverzoek van 16 maart 2016, p. 17.
133 Zie het derde aanvullend herzieningsverzoek van 16 maart 2016, p. 17 en 18.
130
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“10.3.12 Door de verdediging is gewezen op een aantal fouten in de vertaling.
De meest spectaculaire is die in gesprek A-3-24, waarin "to make him cold"
wordt gehoord, terwijl gezegd zou zijn "to make him call" of "to make him a
call". (…)
Gelet op de hiervoor geschetste achtergrond, waarbij het er niet om gaat of
er foutloos is vertaald, maar of de essentie van het besprokene correct is
weergegeven, kunnen deze fouten niet echt imponeren.
Bovendien gaat het bij de gegeven voorbeelden telkens niet om
vertaalfouten, maar om (mogelijke) luisterfouten. Afgaande op wat de
luisteraar, in casu de tolk, hoort, zal hij tot een andere vertaling komen.
Dit blijft onvermijdelijk en is in het kader van de oordeelsvorming in deze zaak
—nu de gesprekken in zijn geheel qua strekking geen aanleiding geven tot
misverstand- overigens niet van belang.”
Beoordeling

Het onder novum 3 en 81 gepresenteerde gegeven ziet op de onderstaande, niet
tot het bewijs gebezigde frase die luidt: “hem koud maken” (doorhaling hof):

“EG:
H:
M:
H:
M:
H:

Huseyin Baybaşin belt uit en spreekt met Mayer.
(…)
deze persoon….die ik zocht, en eh…hallo?
Ja, ik ben er nog
Ja, ik zocht hem, ik kreeg alleen zijn adres, hij is een dokter, hij werkt
aan de universiteit, ik kreeg ook zijn huisadres
en alles wat je moet doen is hem lokaliseren en hem koud maken? Is
dat alles?
dat is alles, dat is alles, ja, dat is alles.”134

Wat de oorzaak van deze “fonologische vertaalfout”135 ook moge zijn, over de
omstandigheid dat het hof van de door de verdediging voorgestane alternatieve

134

Deze passage is reeds besproken in paragraaf 13.3, onder ‘Tapgesprek A-3-24: novum 80’. Bij
beluistering laat het geluidsmateriaal het volgende gespreksfragment horen (vanaf 10:09 minuut):
“H: This ehhh somebody who, I was looking to find him and ehh....hello?
M: Yes, I'm with you, I'm with you.
H: Yeah, I was looking to find him, just I got his address, he's a doctor..
M: Yeah
H: working in the eeehhh university, I got his home address as well.
M: And all, all you need is to locatate [locate] him and to make him call, that's all?
H: That’s all that’s all. Yeah, that’s all.”
135 Zie A.P.A. Broeders, Aanvullend deskundigenrapport (2) van 9 april 2002, p. 6. Broeders bespreekt
de twee voorgestelde vertalingen, namelijk (1) die van de taptolken (“to make him cold, that’s all”:
hem koud maken) en (2) die van de verdediging (“to make him call, that’s all”: hem laten bellen), om
ten slotte te concluderen:
“De bevindingen van het onderzoek geven geen steun aan de beide voorgestelde vertalingen.
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vertaling op de hoogte was alsook de omstandigheid dat het hof de besproken
zinsnede uit de bewezenverklaring heeft weggestreept, bestaat in herziening geen
discussie.136 Uit het voorgaande volgt dan ook dat de aangedragen nova op dit punt
niet kunnen worden gekwalificeerd als een nieuw gegeven in de zin van art. 457,
eerste lid, aanhef en onder c, Sv en reeds om deze reden niet kunnen slagen.

(5). Onjuiste vertolking in tapgesprek A-3-27, novum 3: “car” versus “car keys”
Beschrijving

Onder novum 3 is verder gewezen op twee vertaalfouten in tapgesprek A-3-27,
zijnde een telefoongesprek van 11 december 1997 om 18.39 uur.137 In dit gesprek
wordt Baybaşin gebeld door de NN-man (Ali de Iraniër, hierna: Ali). De
gespreksinhoud is in het tapverbaal alleen samengevat weergegeven. In
hoofdlijnen wordt gesproken over het lokaliseren en afleveren van een auto. Ali
vraagt daarbij herhaaldelijk aan Baybaşin om meer gegevens van de auto, met
inbegrip van “het huisadres”.
In de toelichting op novum 3 is ten eerste aangevoerd dat de taptolken tot een
onjuiste vertaling zijn gekomen door in dit gesprek “car keys” te vertalen als “car”,
“en zodoende de frase met de ontlastende autosleutels uit de vertaling te hebben
verwijderd en vervangen door ‘een auto’”. Met ter onderbouwing slechts een
verwijzing naar Derksen’s ‘Verknipt bewijs’138 is in de aanvraag gesteld dat “de
ontlastende autosleutels” uit de vertolking werden verwijderd, terwijl deze uitlating
het liquidatiescenario zou ondergraven. Hoewel een nadere toelichting ontbreekt,
begrijp ik een en ander zo dat in een vermelding van ‘autosleutels’ naar de
Voor de in het tapjournaal vermelde vertaling ‘hem koud maken’ geldt dat die weliswaar op
fonetisch/fonologische gronden verklaarbaar is, maar op lexicale gronden en gelet op de context moet
worden verworpen.
Voor de alternatieve vertaling ‘hem laten bellen’ is evenmin veel steun te vinden.
Fonetisch/fonologisch en semantisch gezien is de vertaling verdedigbaar. Een analyse van de context
en het lexicale en syntactische repertoire van de spreker geeft echter geen steun aan deze variant.
Gelet op de context en de aard van de door de spreker in kwestie gedemonstreerde beheersing van het
Engels lijkt de betekenis die met de frase ‘and to make him call’ daadwerkelijk werd bedoeld het best
weer te geven met de Nederlandse vertaling ‘en hem ’n bezoekje brengen’.”
Zie voor meer toelichting: A.P.A. Broeders, Op zoek naar de bron (diss. Leiden), Deventer: Kluwer
2003, p. 141-142 (Zijspoor 3.21: ‘…make him c***, that’s all.’ – een fonologische vertaalfout).
136 Zie het herzieningsverzoek van 18 april 2011, sub 98, p. 75.
137 Zie het eerste aanvullend herzieningsverzoek van 26 februari 2015, p. 19, onder (iv).
138 Zie p. 4 en p. 18 van het eerste aanvullend herzieningsverzoek van 26 februari 2015, en T. Derksen,
Verknipt bewijs. De zaak Baybaşin, Leusden: ISVW Uitgevers 2014, p. 104 en p. 260.
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opvatting van de raadsvrouw de aannemelijkheid van een handelsscenario ligt
besloten.

Beoordeling

De als bewijsmiddel opgenomen weergave van de gespreksinhoud van tapgesprek
A-3-27 alsook het geluidsmateriaal daarvan nader beluisterend, constateer ik dat
beide gespreksdeelnemers, zowel Baybaşin als Ali, diverse keren het woord ‘car’ in
de mond nemen. Als ik de raadsvrouw goed begrijp is er in één van die gevallen
(zonder enige nadere specificatie van haar zijde of van de zijde van Derksen) iets
anders te horen, namelijk “car keys”.139

Er is één gesprekspassage waarin over ‘autosleutels’ wordt gesproken. Die passage
is in het tapverbaal samengevat weergegeven.140 In deze gesprekspassage valt het
volgende te beluisteren uit de mond van Ali:
“So I mean they tell us okay, if we know for example eh from which door or
gate or whichever whichever way he is ehhh kind of a using then we can just
stop him and say ‘Okay, this is your car, take the keys and we want to go’.”
Overigens wordt in dit tapgesprek daarnaast nog zeker negen keer over een auto
(“car”) gesproken, terwijl er aanwijzingen zijn dat het woord ‘auto’ in dit

139

Bij eerste, vluchtige beluistering komt qua klank het meest in de buurt van het woord “car keys”
een gesprekspassage waarin een woord valt dat veel weg heeft van “carcar” of “car gar”. Die passage
is in het tapverbaal onderdeel van de volgende vertolking (onderstreping mijnerzijds):
“NN zegt, dat als men het adres faxt, het waardevol zou zijn, want ze willen vandaag komen. Ze willen
echter het huisadres en meer details, zodat [ze] de auto kunnen afleveren.
Huseyin zegt, dat ze de catalogus hebben en de foto's, dus wat hebben ze meer nodig.”
Zie regel 22 van de tot het bewijs gebezigde samenvatting van de vertolking van tapgesprek A-3-27.
In het geluidsmateriaal is vanaf 3:57.5 minuut de volgende, daarmee corresponderende
gesprekspassage te beluisteren:
“NN: But eh we need a home address and eh at least give us some more details so that, you know,
we can deliver the car like this because…
H:
So what else they need? They got the catalogue, they got the picture, so what else they need?”
In casu blijkt de hierboven opgetekende vertolking “de auto” tot stand te zijn gekomen op basis van
het door Ali uitgesproken “the car”. Baybaşin spreekt in zijn kritische respons aan Ali het woord
“catalogue” uit, hetgeen in het tapverbaal eveneens correct is vertolkt. In een en ander valt beslist
niet het woord “car keys” te ontwaren. Indien de raadsvrouw en Derksen (ongespecificeerd) doelen
op deze gesprekspassage in tapgesprek A-3-27, mist het novum dus feitelijke grondslag.
140 De niet in de samenvatting opgenomen gesprekspassage volgt in het geluidsmateriaal na 13:58
minuut en moet in het tapverbaal worden geplaatst aan het einde van de eerste pagina van de tot het
bewijs gebezigde vertolking van tapgesprek A-3-27.

1343
Onderdeel 15. Vertalingsbedrog

Conclusie inzake 11-02065 H

telefoongesprek versluierend taalgebruik, oftewel: code, betreft.141 Daarbij wijs ik
in het bijzonder op het volgende voorbeeld (uit ditzelfde tapgesprek):
“Huseyin vraagt of ze niet zeker zijn van de auto. NN zegt, dat ze zeker zijn.
Ze hebben de auto gevonden en er een foto van gemaakt. NN man heeft die
foto nu in zijn bezit. NN man zegt, dat de foto bijna hetzelfde lijkt, maar hij is
wat ouder, Huseyin vraagt met baard en al. NN man zegt, dat hij nu naar de
foto kijkt en er is een soort type professorbaard met snor. Het haar is niet
recht maar met krullen. NN zegt, dat als men het adres faxt, het waardevol
zou zijn, want ze willen vandaag komen. Ze willen echter het huisadres en
meer details, zodat [ze] de auto kunnen afleveren.”142
Op welke grond het liquidatiescenario onderuit zou gaan door het (vermeende)
onvermeld laten van een enkel paar ‘autosleutels’, is mij niet duidelijk.

(6). Weglaten ontlastende passage in tapgesprek A-3-27, novum 3 en 84: “The
problem is that we cannot buy this car from China”

Beschrijving

Onder novum 3 (in de eerste aanvulling op het herzieningsverzoek) wordt
aangevoerd, en onder novum 84 (in de derde aanvulling op het herzieningsverzoek)
herhaald, dat de taptolken een ontlastende passage niet in de vertolking van het
141

Dat het ‘spreken in code’ Baybaşin niet vreemd is, blijkt overigens ook uit zijn bij de rechtercommissaris afgelegde verklaring van 4 maart 1999:
“Ik wil u eerst uitleggen waarom in de opgenomen gesprekken praktisch altijd in code wordt
gesproken. Dit heeft diverse redenen.
Allereerst is de situatie voor Koerden in Turkije zo dat zij in gevaar zijn met contacten met elkaar. U
moet weten dat in Turkije dagelijks mensen sterven in gevangenissen of politiebureaus. Ik verwijs naar
het rapport van [het] Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse zaken over de mensenrechten situatie
in Turkije. Dit rapport is door mijn advocaat aan U toegezonden. Dit spreken in code wordt zo ver
doorgevoerd dat ik dit ook doe met mijn familieleden.
Een tweede reden is dat ik werkzaamheden verricht voor Buitenlandse Diensten die zich bezig houden
met het verzamelen van inlichtingen. Deze werkzaamheden worden nooit openlijk over de telefoon
besproken maar altijd in code.
Een derde en laatste reden is dat ik weet dat ik afgeluisterd word, althans dat gesprekken van mij
doorgegeven worden aan Turken.”
Een aanwijzing dat Baybaşin zich terdege bewust is van de mogelijkheid van afluisteren valt ook te
ontlenen aan de inhoud van tapgesprekken zelf. In tapgesprek A-6-168, een telefoongesprek van
(volgens de verkeersgegevens) 21 januari 1998 met de op dat moment gedetineerde ‘oom’ Nuri
Korkut, zegt Baybaşin bijvoorbeeld (volgens het tapverbaal): “Huseyin zegt keer op keer dat Oom Nuri
erg voorzichtig door de telefoon moet zijn. ALLES WAT ER GEBEURD IS DOOR DE TELEFOON GEBEURD,
zegt Huseyin.”
142 Zie ook de bijzondere bewijsoverweging met betrekking tot de Kentucky-zaak die onder 10.6.2 van
het arrest is opgenomen en waarin deze passage uit tapgesprek A-3-27 expliciet is aangehaald.
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telefoongesprek hebben opgenomen.143 Het zou gaan om de volgende onvertolkt
gebleven zinsnede:
“The problem is that we cannot buy this car from China, because there is no
such car in China. So that is their whole point.”
Deze passage zou duiden op een probleem met de aankoop van een auto in China
en zodoende het scenario met betrekking tot de handel in auto’s bevestigen. Het
hof heeft de essentie van het tapgesprek destijds gemist144 en is daardoor ernstig
misleid, aldus de raadsvrouw.145

Beoordeling

In het tapverbaal is de inhoud van tapgesprek A-3-27 samengevat weergegeven. Bij
beluistering van het geluidsmateriaal (rond 15:12 minuut) blijkt de ontbrekende
zinsnede deel uit te maken van de volgende mededelingen van Ali aan Baybaşin:
“No no, that’s that’s that’s not a… problem at all, that’s … not the problem.
They said look if eh, something ehhh we know we can do it and we know we
can get the right car and right price and everything for you. But the problem
is, you cannot tell us go and buy this car from China because there is no such
car in China. So that’s their whole point, otherwise I mean I .. I have no
problem of ehh offering them (…)”
Allereerst constateer ik dat de raadsvrouw de zinsnede niet juist citeert. Zij citeert
namelijk:
“The problem is that we cannot buy this car from China.”
Door het onjuist en onvolledig citeren mist het novum strikt genomen feitelijke
grondslag. Bovendien miskent de raadsvrouw het belang van de context
waarbinnen de uitspraak is gedaan. Ali tracht namelijk op verscheidene momenten
in het telefoongesprek Baybaşin ertoe te bewegen meer informatie te verschaffen

143

Zie voor novum 3 het eerste aanvullend herzieningsverzoek van 26 februari 2015, p. 19, onder (v).
Zie verder voor novum 84 de derde aanvulling op het herzieningsverzoek van 16 maart 2016, p. 23.
144 Zie het eerste aanvullend herzieningsverzoek van 26 februari 2015, p. 20.
145 Zie p. 4 en p. 18 van het eerste aanvullend herzieningsverzoek van 26 februari 2015 en T. Derksen,
Verknipt bewijs. De zaak Baybaşin, Leusden: ISVW Uitgevers 2014, p. 231-232, p. 244 alsook p. 255.
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over de man in Kentucky,146 met name zijn huisadres,147 en wel omdat Ali’s mannen
hem op zijn werkplek niet goed kunnen vinden vanwege de aanwezigheid van
zeventien verschillende uitgangen (in het universiteitscomplex). In dit verband
heeft Ali (na 12:55 minuut) ook het volgende opgemerkt:
“But like this you’re just telling us to …. go and ehhh find somebody in the
ocean.”
Zodoende probeert Ali aan Baybaşin duidelijk te maken dat zijn mannen, zonder
nadere informatie, moeten zoeken naar een ‘persoon in de oceaan’, oftewel naar
een speld in een hooiberg. In dit licht kan ook de onvertolkte zinsnede met
betrekking tot ‘de auto in China’ worden bezien. Als je de opdracht krijgt om in
China op zoek te gaan naar een auto die daar niet geleverd wordt, dan kun je zoeken
tot je een ons weegt. Aldus behelst deze passage slechts beeldspraak waarvan de
strekking wel degelijk in het tapverbaal is neergelegd. Weglating van de
beeldspraak doet de gespreksinhoud derhalve geen geweld aan.

146

Hoewel Kentucky niet door Ali of Baybaşin wordt genoemd valt deze locatie wel af te leiden uit de
onderlinge samenhang met de overige tot het bewijs gebezigde tapgesprekken, waaronder
bijvoorbeeld A-3-24.
147
Bij de huiszoeking op 27 maart 1998 door de Metropolitan Police in de woning van Ali (de Iraniër)
te Londen zijn wél de contactgegevens en het werkadres van Mahboub aangetroffen (inclusief een
pasfoto van Mahboub en een foto van het ‘Transportation Building’ van de universiteit alwaar
Mahboub werkzaam is, maar niet zijn huisadres. Zie arrest gerechtshof Den Bosch d.d. 30 juli 2002, p.
131-137: bewijsmiddelen 2.5-2.7 (bijlage D-3-1 tot en met D-3-4 van politiedossier T-09 PV-nr.
9803027).
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Tapgesprek A-3-51

Ten slotte zijn in Derksen’s ‘Verknipt bewijs’ nog twee vertaalfouten genoemd met
betrekking tot tapgesprek A-3-51.148, 149 Ik laat deze klachten onbesproken. Een
herhaling of een nadere uiteenzetting van deze voorbeelden van ‘onjuiste
vertalingen’ heb ik per slot van rekening in het herzieningsverzoek of in één van de
aanvullingen niet aangetroffen.150

148

Zie de algemene verwijzing onder novum 3 op p. 4 en 18 van het eerste aanvullend
herzieningsverzoek van 26 februari 2015 en T. Derksen, Verknipt bewijs. De zaak Baybaşin, Leusden:
ISVW Uitgevers 2014, p. 260.
(1). Onjuiste vertaling, gesprek A-3-51: novum 3 (“your money” versus “money of them”).
Ten eerste is als voorbeeld van vertalingsgesjoemel aangedragen de in de officiële vertaling
opgenomen verkeerd vertaalde zinsnede: “omdat wij jouw geld ook verspillen”.
(2). Onjuiste vertaling, gesprek A-3-51: beoordeling novum 3 (“hoofdauto” versus “auto”).
Verder is ten aanzien van gesprek A-3-51, met betrekking tot een niet tot het bewijs gebezigde
passage, aangevoerd dat in de zakelijke veergave van het tapgesprek door de taptolken niet het
als “hoofdauto” aangeduide woord terugkomt.
Ofschoon strikt genomen juist, gaan deze klachten om uiteenlopende redenen niet op.
149 Dit tapgesprek is reeds besproken in paragraaf 13.3 in verband met de stelling van Derksen dat de
gesprekspartner van Baybasin op enig moment de woorden “Yesterday was Saturday” in de mond
nam, terwijl hij volgens mij in werkelijkheid “Yesterday I was shattered” zei.
150 Zie paragraaf 15.1, onder ‘Vertrekpunten voor een beoordeling’, ‘Derksen’s Verknipt Bewijs’.
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15.4. De Öge-zaak

Inleiding

Op 9 november 1997 werd Sadik Suleyman Öge (hierna: Öge) in een theetuin in
Istanbul doodgeschoten. In het bestreden arrest heeft het hof Baybaşin onder 1
veroordeeld voor het medeplegen van moord (tezamen met Yavuz en Nuri Korkut
en de uitvoerders van de moord). Baybaşin heeft deze moord naar ’s hofs oordeel
in Nederland beraamd, daartoe instructies gegeven aan Yavuz en Korkut en aldus
indirect de personen aangestuurd die Öge op 9 november 1997 hebben
doodgeschoten. Daartoe heeft het hof in het bijzonder, met weglating van
verwijzingen, het volgende overwogen:
“10.6.1 Dossier 1/Feit 1 ("Öge-zaak")
Uit de telefoontaps in dossier 1 leidt het hof af, gelet op de tijdstippen waarop
die gesprekken gevoerd werden en de informatie die over en weer tussen de
gespreksdeelnemers werd uitgewisseld, dat verdachte nauw bij de moord op
Sadik Suleyman Öge betrokken was.
Verdachte had voor de moord telefonisch contact met Yavuz en Nuri Korkut.
Daaruit blijkt dat verdachte opdrachten met betrekking tot de moord geeft,
indirect de personen die uiteindelijk de opdracht moesten uitvoeren,
aanstuurt en de gang van zaken daaromheen dirigeert.
Ook uit de telefoongesprekken na de moord blijkt van die betrokkenheid:
- verdachte wordt op de hoogte gehouden van de uitvoering van de
opdracht. Als blijkt dat Öge op 9 november 1997 's middags om 16.25 uur
in een theetuin in Istanbul wordt vermoord, wordt verdachte kort daarna,
om 17.16 uur, door Yavuz gebeld dat de "opdracht" in de tuin was
uitgevoerd, waarop verdachte verheugd reageert (tapgesprek A-1-1).
Tijdens het verhoor bij de rechter-commissaris op 13 januari 1999 met
betrekking tot dit gesprek verklaart verdachte overigens dat hij met
iemand over deze moord heeft gesproken op een tijdstip dat nog geen
sprake kan zijn van publicatie in een krant, terwijl hij eerder in het verhoor
aangeeft dat het gesprek gaat over hetgeen in een krant is verschenen
over de moord op Öge.
- verdachte geeft opdracht dat over deze zaak niet mag worden gesproken
(tapgesprek A-1-3).
- er worden details over de zaak in uitgewisseld.
- er is sprake van de eerloze Sakalli (man met de baard) (tapgesprek
A-1-4), terwijl op de foto van het slachtoffer in de Hürriyet een
persoon te zien is met een volle baard.
1348
Onderdeel 15. Vertalingsbedrog

Conclusie inzake 11-02065 H

- er is eenmaal op het slachtoffer geschoten (tapgesprek), hetgeen
overeenstemt met een ter zake opgemaakte medische verklaring
(één inschotverwonding).
- er worden bijzonderheden over de liquidatie besproken. Er wordt
aangegeven dat het contract op de werkplaats was en dat daarbij
één keer op hem was geschoten. (tapgesprek A-1-5). Dat het de
werkplaats was van het slachtoffer blijkt uit eerdergenoemd artikel
in de Hürriyet, waarin wordt vermeld dat Öge de theetuin
exploiteerde.
Het hof is op grond van het vorenstaande van oordeel dat tot medeplegen
van moord kan worden geconcludeerd. De betrokkenheid van verdachte
bestond uit het geven van opdrachten met betrekking tot de moord en het
aansturen van de uiteindelijke dader. Het hof is van oordeel dat tussen
verdachte, die in Nederland verbleef, en Yavuz, Nuri Korkut en de pleger van
het feit, een zeer nauwe samenwerking heeft bestaan, die op niets anders
dan de dood van Sadik Suleyman Öge gericht kon zijn. Verdachte moet dan
ook als mededader worden aangemerkt en daaraan doet niet af dat
verdachte bij de moord niet lijfelijk aanwezig was.”
In de Öge-zaak zijn verscheidene Turkse en Koerdische telefoongesprekken
onderschept en tot het bewijs gebezigd. In de eerste en de tweede aanvulling op
het herzieningsverzoek zijn ten aanzien van twee van die tapgesprekken als
‘misleidende vertalingsfouten’151 alle vormen van manipulatie aangedragen, te
weten (1) het bewust weglaten van ontlastende passages, (2) het met opzet onjuist
vertolken/vertalen van passages, en (3) het bewust toevoegen van belastende
passages. Zodoende komt het gehele palet aan (vermeend) ‘vertalingsgesjoemel’
aan de orde.

(1). Onjuiste vertolking in tapgesprek A-1-1, novum 3, 5 en 56: “baxçe” of “boxçe”
Beschrijving

Tapgesprek A-1-1, van (volgens het tapverbaal) 9 november 1997, eindigend om
17.16 uur, betreft het telefoongesprek waarin volgens het tapverbaal Yavuz naar
Baybaşin belt met de mededeling dat de “opdracht in de tuin is uitgevoerd”. De
nova 3, 5 en 56 strekken ten betoge dat in dit Koerdische gesprek niet over een
151

Zie p. 141 van het tweede aanvullend herzieningsverzoek van 1 februari 2016.
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‘tuin’ (‘baxçe’) wordt gesproken, maar over een ‘buidel’ of ‘vluchteling’
(‘boxçe’).152, 153
De tot het bewijs gebezigde weergave van dit tapgesprek luidt, voor zover relevant
(met onderstreping mijnerzijds en doorhaling door het hof), als volgt:
“KG: Yavuz belt in en spreekt met Huseyin Baybaşin. Huseyin wordt oom
genoemd.
Y:
Oom dat ding...dat is geregeld/geklaard..
H:
Welke ?
Y:
Die ehh...er was een tuin toch?
H:
Ja..
Y:
Dat is geklaard oom...!
H:
Meen je dat ?
Y:
Ja..
H:
Het is een mooi bericht...!
Y:
Ja oom..
H:
Wanneer is het gebeurd?
Y:
Om vijf uur..ehh...die dinges..die hem gedingest hebben, die waren
zoek..
H:
Ja..
Y:
Wij hebben dat zojuist geregeld.
H:
Ja..
Y:
Zij hebben nu een plaats nodig, ik dacht dus nu dinges te doen om een
plaats aan hen te geven....
H:
Is alles geregeld/geklaard?
Y:
Ja oom...!
H:
Dat is mooi dan..doe maar het nodige..ik zal jullie later weer spreken.
Y:
In orde oom...
H:
Bel mij om een uur of elf uur weer terug...dat is mooi dan...
Y:
Goed..
H:
Jullie weten het zeker he?
Y:
Ja oom...
H:
Dat is mooi. lk kus jouw ogen...
Y:
Goed. EINDE GESPREK.”

152

Zie het eerste aanvullenherzieningsverzoek van 26 februari 2015, p. 4 en p. 18 in verband met
novum 3 en daarnaast p. 21-23 met betrekking tot novum 5. Zie vervolgens met betrekking tot novum
56 het tweede aanvullend herzieningsverzoek van 1 februari 2016, p. 141.
153 Deze woorden worden in het dossier en in de aanvraag tot herziening op verschillende manieren
geschreven, zoals ‘bagtsje’ en ‘bokstje’, of ‘baxce’ en ‘boxce’. In het navolgende zal ik steeds ‘baxçe’,
c.q. ‘boxçe’ aanhouden.
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Ter onderbouwing van novum 3 verwijst de raadsvrouw onder meer naar Derksen’s
‘Verknipt bewijs’.154 Daarin voert Derksen ten aanzien van tapgesprek A-1-1 aan dat
Yavuz (in de weergave van het tapgesprek aangeduid als “Y”) in plaats van het
Koerdische woord voor ‘tuin’ (‘baxçe’) het woord ‘buidel’ (‘boxçe’) in de mond
neemt. Dit zou duiden op ‘mensen met een buidel’, oftewel “mensen die op de
vlucht zijn”. Derksen onderbouwt deze stelling door allereerst te wijzen op het
oordeel van Van Bruinessen die tijdens zijn verhoor bij de rechter-commissaris in
2000 heeft verklaard “iets te hebben gehoord wat bij boxçe past”.155 Voorts wijst
Derksen op een schrijven van 24 september 2013 van Rizgar, waarin deze op vragen
van de raadsvrouw zou hebben laten weten in het geluidsmateriaal ‘boxçe’ (buidel)
te horen, terwijl hij zich ook kan voorstellen dat iemand daarin ‘baxçe’ (tuin)
beluistert.156 Uit Rizgar’s bericht, waarin hij antwoordt op vragen van de
raadsvrouw, citeer ik de volgende passage:
“5. Q: No consensus was reached between the expert and translators if the
speakers in the conversation use the word “boxçe” or “baxçe”. The
interpreters hear “baxçe”. Mr. Bruinessen thinks to hear “baxçe” but says
certainly not to exclude to hear the word “boxçe”. Mr Baybaşin says the word
“boxçe” is used. We would like to know what you as a native speaker and
expert of Kurmanji hear in the conversation. Do the participants speak about
“boxçe” or “baxçe”?
A: This word is only used once and only by one of the speakers (A, the person
that has phoned). I think he says “boxçe” meaning “bundle”, that is what I
hear.
But I can understand that the sound “o” pronounced in the word “boxçe” is
somewhere between “o” and “a” and that may cause hesitation as to
whether he is saying “baxçe/garden” or “boxçe/bundle” also because the
word “baxçe/garden” is in more common use than “boxçe/bundle”, one may
tend to be more receptive towards it.”
Ook onder novum 5 is Rizgar’s vertaling van 24 september 2013 gepresenteerd als
nieuw gegeven.157 Hoewel gebaseerd op hetzelfde document, is het gezichtspunt
van Rizgar in de toelichting op dit novum nog veel stelliger naar voren gebracht.

154

Zie het eerste aanvullend herzieningsverzoek van 26 februari 2015, p. 4 en p. 18, en T. Derksen,
Verknipt bewijs. De zaak Baybaşin: Leusden: ISVW Uitgevers 2014, p. 188-191.
155 T. Derksen, Verknipt bewijs. De zaak Baybaşin, Leusden: ISVW Uitgevers 2014, p. 189.
156 Zie bijlage 74 van het eerste aanvullend herzieningsverzoek van 26 februari 2015 met de brief van
24 september 2013 van Rizgar gericht aan de raadsvrouw van Baybaşin.
157 Zie het eerste aanvullend herzieningsverzoek van 26 februari 2015, p. 4 en p. 20-23.
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Rizgar zou niet alleen (1) het oordeel van Van Bruinessen bevestigen, maar zelfs (2)
constateren dat hier over een ‘buidel’ wordt gesproken in plaats van over een ‘tuin’.
Dientengevolge stelt de raadsvrouw dat de eerdere vertalingen van de taptolken
en die van de tolk bij de rechter-commissaris (de RC-tolk) op losse schroeven zijn
komen te staan.158
Ten slotte is bij wijze van novum 56 (in de tweede aanvulling op het
herzieningsverzoek) nog aangevoerd dat op dit punt sprake is van “een cruciale
vertaalfout”.159 Na beluistering door Rizgar van “een identieke kopie van het
originele audiomateriaal” van tapgesprek A-1-1, die de verdediging in april 2015 ter
beschikking zou zijn gesteld,160 zou Rizgar tot het hiernavolgende aanvullende
oordeel zijn gekomen:
“However after listening to this clear digital copy l am able to assess this
particular sound (o) and the word (boxçe) better;
In spite of the sound being between ‘o’ and ‘a’
i) In the clearer copy I can hear it is pronounced closer to ‘o’, so it is NOT
halfway between;
ii) It is pronounced as a short vowel and slightly rounded; whereas ‘a’ in the
word ‘baxçe’ is pronounced long, it is a long vowel. So in terms of phonetics
my assessment favours ‘boxçe’, NOT ‘baxçe’.”161
Bovendien wijst Rizgar in deze aanvulling nog op de omstandigheid dat het
Koerdische woord voor ‘tuin’ in de regio waar de spreker Yavuz vandaan komt en
waar Baybaşin geboren is, te weten Lice, niet als ‘baxçe’ wordt uitgesproken, maar
als ‘bexçe’. Een en ander vormt naar het oordeel van de verdediging nog een reden
om aan te nemen dat hier over ‘boxçe’ (buidel/vluchteling) moet zijn gesproken.162

Het verschil in vertaling met die van de taptolken raakt niet alleen de essentie van
het besprokene, maar ook de essentie van de bewijsconstructie waarop de
veroordeling tot een levenslange gevangenisstraf is gegrond, aldus de raadsvrouw.

158

Zie het eerste aanvullend herzieningsverzoek van 26 februari 2015, p. 23.
Zie het tweede aanvullend herzieningsverzoek van 1 februari 2016, p. 141-146.
160 In werkelijkheid is het geluidsmateriaal in het voorjaar van 2014 vrijgegeven.
161 Zie het als bijlage 104 bij het tweede aanvullend herzieningsverzoek gevoegde e-mailbericht van
Rizgar van 22 augustus 2015, p. 2 van de Engelse vertaling.
162 Zie het tweede aanvullend herzieningsverzoek van 1 februari 2016, p. 145.
159
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Beoordeling

De kwestie of in tapgesprek A-1-1 door Yavuz het woord ‘baxçe’ of het woord
‘boxçe’ is uitgesproken, dateert al van het verhoor van Baybaşin bij de rechtercommissaris op 4 maart 1999 en was de rechter ten tijde van het onderzoek ter
terechtzitting, zowel in eerste als in tweede aanleg, bekend.163 Hoe uitgebreid ook
onderbouwd, het gepresenteerde novum levert om die reden geen nieuw gegeven
in de zin van art. 457, eerste lid, aanhef onder c, Sv op. Ik licht dat verder toe.
Ter terechtzitting in hoger beroep van 11 april 2002 wees de advocaat-generaal bij
repliek op de mogelijke ontstaansgeschiedenis van deze kwestie, die zijn oorsprong
zou vinden in het verhoor van Baybaşin bij de rechter-commissaris op 13 januari
1999.164 Gedurende dit verhoor verklaarde Baybaşin immers dat tapgesprek A-1-1
ging over “hetgeen in een krant verschenen is over de moord op Öge”.165 Als reactie
wees de rechter-commissaris Baybaşin erop dat hij ten tijde van het tapgesprek
A-1-1 om 17.16 uur nog niet uit de krant kon hebben vernomen over de moord die
diezelfde dag omstreeks 16.25 uur plaatsvond. Baybaşin verklaarde vervolgens in
algemene zin dat de inhoud van het telefoongesprek niet juist was vertaald. Eerst
op 4 maart 1999, bijna twee maanden later, toen Baybaşin bovendien al ruim een
maand in het bezit was van geluidsmateriaal van de tapgesprekken, is hij
teruggekomen op de discrepantie en verklaarde hij in tapgesprek A-1-1 niet ‘baxçe’
(tuin) maar ‘boxçe’ (buidel) te horen.166 Vanwege de aanzienlijke afwijking tussen

163

Zie het proces-verbaal van verhoor van Baybaşin van 4 en 16 maart 1999 bij de rechtercommissaris, p. 2. Zie verder het tweede aanvullend herzieningsverzoek van 1 februari 2016, p. 142,
waarin de verdediging zelf benadrukt dat in het gerechtelijk vooronderzoek al veel te doen is geweest
over de juiste vertaling van dit korte gesprek.
164 Zie het repliek van de advocaat-generaal zoals gevoerd ter terechtzitting van 11 april 2002, p. 37.
165 Proces-verbaal van verhoor van Baybaşin bij de rechter-commissaris op 13 januari 1999:
“U houdt mij voor tapgesprek A-1-1 van 9 november 1997, om 17:16 uur. U vraagt mij of ik met Yavuz
spreek. Ik weet niet van wie de stem is met wie ik spreek. Ik weet niet of ik de stem van Yavus herken
als ik hem hoor, omdat ik maar beperkt contact met hem heb gehad. Ik teken daarbij aan dat Yavuz in
Turkije een veelvoorkomende naam is en zowel als voor- als als achternaam wordt gebruikt. (…).
U vraagt mij waar het gesprek over gaat. Het gesprek gaat over hetgeen in een krant verschenen is
over de moord op Oge. U houdt mij voor dat in het dossier staat dat Yavus pas op 10 november 1997
in een gesprek aangaf dat de schrijvende pers aandacht besteedde aan de moord op Oge. (…). Ik kan
u zeggen dat ik met vele personen gesproken heb over wat er in de krant stond. (….).
U houdt mij voor dat Oge vermoord is op 9 november om 16.25 uur (…) en dat volgens het dossier het
gesprek op 9 november om 17:16 gevoerd is. In die tussentijd kan er geen sprake zijn van publicaties
zijn in de krant. Ik reageer hierop met de vraag of al vastgesteld is dat het gesprek in kwestie gevoerd
is op de aangegeven datum, namelijk 9 november.
De inhoud van het gesprek is niet juist vertaald. Ik zou het gesprek opnieuw moeten beluisteren om u
precies te kunnen aangeven waar het gesprek niet juist vertaald is. Ik heb in mijn aantekeningen alleen
vermeld dat de vertaling niet juist is en niet op welke punten.”
166 Zie het proces-verbaal van verhoor van Baybaşin bij de rechter-commissaris van 4 en 16 maart
1999, p. 6.
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de door Baybaşin voorgestane vertaling en de vertaling door de drie taptolken is
vervolgens in overleg met de officier van justitie en de raadsman besloten de
tapgesprekken A-1-1 tot en met A-1-10, als representatieve selectie, nog eens te
vertolken.167, 168 Uitgangspunt was daarbij dat in geval van verschillen tussen de
vertolking van de taptolken en de vertolking van de RC-tolk, Van Bruinessen
uitsluitsel zou geven. De bijlage die is gevoegd aan het proces-verbaal van het RCverhoor van Van Bruinessen (met het resultaat van deze RC-vertolkingen) wijst uit
dat de RC-tolk, evenals de taptolken, het woord ‘baxçe’ beluisterde en dat vertaalde
als ‘tuin’.169 Voorts blijkt uit hetzelfde proces-verbaal van verhoor dat Van
Bruinessen op vragen van de rechter-commissaris onder meer als volgt heeft
geantwoord:
“Dan volgt de vraag “welke”. Daarop komt als antwoord een woord waarin
ik misschien het woord “tuin” herken. Ik kan er op dit moment geen ander
woord van maken, maar ik ben over het woord niet zeker.
(…)
Hierboven sprak ik al over het woord “bachtsje”. Dit betekent in het Turks en
Koerdisch “tuin”. Het is een woord van Perzische oorsprong dat zowel in het
Turks en in het Koerdisch is overgenomen. In stedelijke context kan het woord
“theetuin” betekenen. In de context van het platteland kan het woord
“boomgaard” betekenen. Ik merk hierbij op dat de “theetuin” een instelling
is van stedelijke oorsprong.
(…)
U houdt mij voor dat de verdachte verklaard heeft dat niet het woord
“bachtsje” uitgesproken wordt maar het woord “boktsje”. Dit laatste woord
ken ik in de betekenis van een buidel met kleding. U vraagt mij nogmaals naar
het gesprek te luisteren en mede te delen of [ik] het woord ‘bachtsje” of het
woord “bokstje” hoor. Ik kan U hierop antwoorden dat ik het niet met
zekerheid kan zeggen. Ik hoor namelijk in het woord een korte “a“ die
enigszins gerond overkomt zodat sprake kan zijn van een “o” klank. Het
woord “bachtsje” heeft meestal een lange ‘a’.” 170

167

Zie opmerking “RC 3” bij het proces-verbaal van verhoor van Van Bruinessen van 5 januari 2000,
p. 7 waaraan als bijlage ook de vertalingen van de voornoemde tien gesprekken door de RC-tolk zijn
gevoegd. Zie daarnaast de zich tussen de stukken bevindende brieven van rechter-commissaris
mr. Sterk van 24 maart 1999 en 1 april 1999 aan de verdediging.
168 In overleg met de rechter-commissaris, de verdediging alsook het Openbaar Ministerie heeft de
RC-tolk zijn of haar werkzaamheden anoniem verricht.
169 Zie pagina 2 van de als bijlage bij het proces-verbaal van verhoor van Van Bruinessen gevoegde
vertaling van tapgesprek A-1-1 door de RC-tolk.
170 Zie het proces-verbaal van verhoor van Van Bruinessen bij de rechter-commissaris van 5 januari
2000, p. 2.
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Kortom, Van Bruinessen’s eerste indruk is het onderwerpelijke woord “misschien
als tuin te herkennen”. Niet eerder dan nadat hij is gewezen op de vertaling door
Baybaşin, die uitgaat van ‘boxçe’ (buidel), houdt Van Bruinessen rekening met een
‘o’-klank. Ook bij het gerechtshof is dit twistpunt aan de orde gekomen.171 De kern
van het dispuut omtrent de vertaling van deze passage is sinds 1999 derhalve niet
veranderd. Reeds in zoverre behelst de kwestie, zoals gezegd, geen nieuw gegeven.

Bovendien rijst de vraag of het ter onderbouwing van de nova aangehaalde oordeel
van Rizgar, ware dat ten tijde van de terechtzitting aan de rechter bekend geweest,
van zodanig gewicht is dat het tot het ernstige vermoeden zou hebben geleid dat
het hof tot een andere uitspraak zou zijn gekomen ten aanzien van de
bewezenverklaring in de Öge-zaak. Naar mijn inzicht is dat niet het geval. In verband
hiermee wijs ik op hetgeen Rizgar in voornoemd schrijven van 24 september 2013
onder vraag 2 ook heeft overwogen:
“It is a difficult conversation to fully and clearly understand; it is noisy, too
fast; words get mingled with each other and the accent is too heavy. I had to
listen to it many times over and over again to catch and understand all the
words used, still I have a few reservations.”
Zodoende blijkt Rizgar meermalen naar het geluidsmateriaal te hebben moeten
luisteren om überhaupt tot een vertaling te kunnen komen. Bovendien bleek zijn
oordeel veel minder stellig dan in de herzieningsaanvraag gepresenteerd. In
tegenstelling tot hetgeen de raadsvrouw doet voorkomen, heeft noch
Van Bruinessen, noch Rizgar zich met zekerheid uitgelaten over hetgeen zij in het
omstreden fragment menen te horen.
Het bij novum 5 gepresenteerde standpunt (1) dat naar Rizgar’s opvatting over een
buidel wordt gesproken, en (2) dat daarmee ook de zienswijze van Van Bruinessen
zou worden bevestigd, mist dan ook op beide punten feitelijke grondslag. Datzelfde
geldt voor de op basis van novum 56 aangedragen nadere vertaling uit augustus
2015, waarin Rizgar’s oordeel weliswaar stelliger is, maar hij zich nog altijd slechts
uitdrukt in een voorkeur voor ‘boxçe’. In hoeverre zijn oordeel in dat licht van meer

171

Zie bijvoorbeeld het proces-verbaal van de terechtzitting van 27 maart 2002, p. 10-11, waarin de
advocaat-generaal hierop wijst. Verder heeft Baybaşin in zijn laatste woord in hoger beroep ter
terechtzitting van 16 juli 2002 betoogd dat het tapgesprek A-1-1 niets met de Öge-zaak te maken heeft
en door de taptolken verkeerd is vertaald, p. 15-16.
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waarde zou moeten zijn dan het andersluidende oordeel van de eerdergenoemde
native speakers,172 namelijk de drie taptolken en de RC-tolk,173 valt zonder nadere
motivering niet in te zien.174

Niettemin heb ik de herzieningstolk verzocht een transcript van tapgesprek A-1-1
op te stellen en vervolgens over te gaan tot een zo getrouw mogelijke vertaling
daarvan. Ik citeer uit het Verslag tolkwerkzaamheden (onderstreping mijnerzijds):
“Baybaşin:
NNMan:

B
N

Vertaling
B:
Hello.
B:
Hallo.
N:
Alo.
N:
Hallo.
B:
Ha ..
B:
Hm ..
N:
Ha. Amî, şevbaş, amî.
N:
Hm. Amî, goedenavond, amî.
B:
Şevbaş, ser çavan. .. (onv) Çawanî, baş î,..?
B:
Goedenavond, wees gegroet. (onv) Hoe is het met je, goed?
N:
Sax bî, amî, destê te ramûsim, amî.
N:
Dank je wel, amî, ik kus je handen, amî.
B:
He..
B:
He..
Tussendoor klinkt het alsof Baybaşin aan iemand anders bij hem op de
achtergrond in het Turks vraagt om de fles eau de cologne op de tafel in de
kamer ernaast te gaan halen.
B:
Ha, babêm, bêje qurban.
B:
Wel, kerel, zeg het eens..
N:
Amî, ew ewk, temam, xilas bû ew.
N:
Amî, dat ding, ok, dat is af/klaar.
B:
Kîjan?
B:
Welk?
N:
Ewê, ehm, baxçe hebû /hebûn, na..
N:
Die, ehm, in de tuin was/waren, toch.. / Die, ehm, de tuin, toch..
172

Zie de toelichting op novum 56, tweede aanvulling p. 11, eerste alinea.
Zie het proces-verbaal van bevindingen van rechter-commissaris mr. Sterk van 6 januari 2000,
waarin hij onder meer beschrijft dat de RC-tolk uit de omgeving van Diyarbakir afkomstig is; dat is het
gebied waar Kurmançi als Koerdisch dialect domineert.
174 Ten overvloede vermeld ik dat ook de native speaker waardoor Broeders zich in zijn onderzoek
heeft laten bijstaan in de Koerdische gesprekken geen majeure afwijkingen heeft vastgesteld in de
vertolkingen. Zie A.P.A. Broeders, aanvullend deskundigenrapport (2) van 9 april 2002, p. 6-7.
173
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B:
Ee..
B:
En..
N:
Ew xilas bû, amî.
N:
Dat is klaar, amî.
B:
Bira dibê tu?
B:
Meen je dat?
N:
Erê amî.
N:
Ja amî.
B:
Kuro, carna vaha xeberê baş tu bidî, baş e.
B:
Jongen, het is goed als je soms zulk goed nieuws brengt.
(…)” 175
Kortom, ook de herzieningstolk, onbekend met het twistpunt, hoort net als de drie
taptolken en de RC-tolk, het woord ‘baxçe’ en vertaalt dit als ‘tuin’.176, 177
Voor zover de verdediging in een reactie op dit verslag betoogt dat de
herzieningstolk kennelijk niet op de hoogte is geweest van “het in Lice en omgeving
gebruikte woord ‘bexçe’” schiet die opmerking zijn doel voorbij.178 Het is hier ‘Y’ (de
NN-man) en niet de in Lice geboren Baybaşin die het betwiste woord in de mond
neemt. Met “Y” is Yavuz Yavuztürk, geboren op 6 april 1965 te Solhan Bingöl,
bedoeld.179 Yavuz is dus afkomstig uit een Zazaki-sprekende regio en hoeft derhalve
niet bekend te zijn met het in de omgeving van Lice gebruikte woord ‘bexçe’.180

Op grond van het voorgaande kom ik tot het oordeel dat de in de aanvraag tot
herziening aangedragen vertaling van Rizgar vanuit geen enkel gezichtspunt een
novum in de zin van art. 457 Sv oplevert.

175

Zie het Verslag tolkwerkzaamheden d.d. 18 juli 2016, p. 7-8, vraag 2.
Zie voorts p. 12 van het Verslag tolkwerkzaamheden, inhoudende dat de tolk ook nadat deze van
het geschilpunt op de hoogte is gesteld, zonder daarbij aan te geven welk standpunt de raadsvrouw
aanhangt, vasthoudt aan het primaire oordeel en meedeelt ‘baxçe’ te horen.
177 Wellicht ten overvloede wijs ik nog eens op het in paragraaf 15.1 beschreven selectieproces van
de herzieningstolk, waarbij zijn of haar onafhankelijkheid doorslaggevend was.
178 Zie de schriftelijke reactie op het Verslag tolkwerkzaamheden d.d. de raadsvrouw van 21 maart
2017, p. 8, alsook p. 9 van het zesde aanvullend herzieningsverzoek van 19 juni 2017
179 Zie de aan het herzieningsverzoek gehechte bijlage 56 met daarin Yavuz’ verklaring van 11 januari
2008.
180
Zie voor een geografische spreiding van de dialecten: https://www.mondediplomatique.fr/cartes/langueskurdes, afkomstig van Mahrad R. Izady, werkzaam bij de University of
Columbia, New York.
176
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(2). Onjuiste vertolking in tapgesprek A-1-1, novum 3 en 5: “Oom dat ding….dat is
geregeld/geklaard” versus “Het is gelukt, het is voor elkaar”

Beschrijving

Met een algemene verwijzing naar Derksen’s ‘Verknipt bewijs’ is onder novum 3181
en aanvullend onder novum 5182 aangevoerd dat ook de openingszin van het
betwiste tapgesprek A-1-1 door de taptolken onheus belastend is vertaald. Het
betreft de passage waarin Y (Yavuz) tegen (H) Baybaşin zegt:
“Oom dat ding….dat is geregeld/geklaard”.183
Aan de hand van het door de RC-tolk verzorgde Koerdische transcript, blijkt hieraan
de volgende Koerdische zinsnede ten grondslag te liggen:
“Ami ew ewk temam ğelasbu ew.” 184
In combinatie met de navolgende passage waarin Yavuz over een ‘tuin’ spreekt,
heeft het hof overeenkomstig zijn nadere bewijsoverweging aangenomen (1) dat
Yavuz hier Baybaşin belt met de mededeling dat de opdracht in de tuin is
uitgevoerd, en (2) dat zulks een aanwijzing vormt dat Baybaşin opdrachtgever was
van de moord op Öge.185 Onder novum 3 is in dit kader, met een algemene
verwijzing naar Derksen, gewezen op de alternatieve vertaling voor deze
opmerking van Yavuz, waartoe Van Bruinessen komt:
“Het is gelukt, het is voor elkaar”.
Dit zou, als ik Derksen goed begrijp, een aanwijzing zijn dat Yavuz en Baybaşin in
tapgesprek A-1-1 over vluchtelingen spraken.186 De door Derksen aangehaalde

181 Zie p.

4 en p. 18 van het eerste aanvullend herzieningsverzoek van 26 februari 2015, en T. Derksen,
Verknipt bewijs. De zaak Baybaşin, Leusden: ISVW Uitgevers 2014, p. 187.
182 Zie het eerste aanvullend herzieningsverzoek van 26 februari 2015, p. 22-23.
183 Zie de hieraan voorafgaande beschrijving van novum 3, 5 en 56 waarin de tot het bewijs gebezigde
weergave van tapgesprek A-1-1 is opgenomen.
184 Zie pagina 2 van de als bijlage bij het proces-verbaal van verhoor van Van Bruinessen gevoegde
vertaling van tapgesprek A-1-1 door de RC-tolk.
185 Zie de nadere bewijsoverweging van het hof in de Öge-zaak, paragraaf 10.6.1.
186Zie voor novum 3 het eerste aanvullend herzieningsverzoek van 26 februari 2015, p. 4 en p. 18, en
zie T. Derksen, Verknipt bewijs. De zaak Baybaşin, Leusden: ISVW Uitgevers 2014, p. 186-187.
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vertaling van Van Bruinessen is afkomstig uit het RC-verhoor van 5 januari 2000. Ik
citeer Van Bruinessen:
“U leest mij voor de vertaling die de verdachte gemaakt heeft zoals die is
vastgelegd in de processen-verbaal van 4 maart 1999 en 16 maart 1999. Op
blz. 2 is in het proces-verbaal van 4 maart 1999 sprake van het woord
“gelasbu”. Ik kan hierover het volgende verklaren. De woorden “Chalas bu”
kunnen diverse betekenissen hebben. Het kan betekenen “is gered”. De meest
voor de hand liggende vertaling is echter “het is gelukt” of “het is voor
elkaar”. Het woord “krin” is het Koerdische woord “doen”. De woorden
“Chalas bu” betekenen “het is voor elkaar” en de woorden “Chalas Kirin”
betekenen “voor elkaar brengen” of “redden”. In het gesprek wordt duidelijk
gezegd ‘Chalas bu’ en niet ‘Chalas kirin’.”187
Het is mede deze passage op basis waarvan Derksen en in navolging daarvan de
raadsvrouw onder novum 3 zich verzetten tegen de “sinistere” klank van de
vertolking door de taptolken, omdat deze indirect zou betekenen ‘dat de klus
geklaard is’. Daarnaast is met een verwijzing naar Rizgar’s vertaling van tapgesprek
A-1-1 onder novum 5 aangevoerd dat de vertolking van deze passage moet luiden:
“That got freed/reached safety”.188 Ook dit vormt een aanwijzing dat in het
telefoongesprek wordt gesproken over “een vluchteling, of eventueel vluchtelingen
die veilig aankwam(en) en niet over een tuin of tuinen”.189

Beoordeling

Bij de beoordeling van de aangedragen nova stel ik allereerst voorop dat de
vertaling van de betwiste passage in feitelijke aanleg door Baybaşin al bij de
rechter-commissaris onder de aandacht is gebracht en reeds om die reden geen
nieuw gegeven in de zin van art. 457, eerste lid, aanhef en onder c, Sv vormt.190
Afgezien daarvan, staan allereerst de volgende vertalingen tegenover elkaar:

187

Zie zijn bij de rechter-commissaris afgelegde verklaring van 5 januari 2000, p. 2.
Zie Rizgar’s schrijven van 24 september 2013 aan de raadsvrouw, dat als bijlage 74 is gehecht aan
het eerste aanvullend herzieningsverzoek van 26 februari 2015. Hieruit volgt dat Rizgar als Koerdisch
transcript heeft opgenomen: “Emi, ew ewk, temam, xelas bu”.
189 Zie het eerste aanvullend herzieningsverzoek van 26 februari 2015, p. 23. Wanneer inderdaad over
een vluchteling wordt gesproken, is Rizgar’s vertolking hier weinig idiomatisch.
190 Zie Baybaşin’s verklaring bij de rechter-commissaris van 4 en 16 maart 1999, p. 2. In de toelichting
op novum 56 in het tweede aanvullend herzieningsverzoek van 1 februari 2016, p. 142, merkt de
raadsvrouw overigens zelf ook op dat Baybaşin de rechter-commissaris al liet weten “dat er niet over
(…) “geklaard” werd gesproken in dit gesprek, maar over (…) “bevrijd/gered”.”
188
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“Dat is geregeld/geklaard” (taptolken) versus “Het is gelukt/het is voor
elkaar” (Van Bruinessen)
Bij schrijven van 13 maart 2002 heeft Van Bruinessen op verzoek van de verdediging
zijn vertaling nog eens toegelicht en te kennen gegeven dat Yavuz hier mededeelt
“dat een bepaalde taak voltooid, afgemaakt is”.191 Dientengevolge zijn de
vertalingen van de taptolken en die van Van Bruinessen, ondanks de verschillende
(werk)woordkeuze,192 naar mijn inzicht functioneel equivalent.
Ten overvloede merk ik op dat de herzieningstolk de bestreden zinsnede heeft
weergegeven als “Ami, ew ewk, temam, xilas bu ew” en vervolgens heeft vertaald
als “Ami, dat ding, ok, dat is af/klaar”.193 Op de vraag welk werkwoord aan deze
vertaling ten grondslag ligt antwoordde de tolk:
“Het werkwoord xilas bun. Dat betekent letterlijk af zijn”. Xilas is af, “bun”
betekent zijn.”194
Ook deze vertolking heeft naar mijn inzicht dezelfde reikwijdte en strekking als die
van de taptolken, zoals weergegeven in het tapverbaal.

Daarnaast is onder novum 5 ter onderbouwing nog een beroep gedaan op de
andersluidende vertaling (“that got freed/reached safety”)195 door Rizgar. Ik wijs in
dit verband op zijn e-mailbericht van 22 augustus 2015, inhoudende de volgende
vertaling van de besproken passage (onderstreping mijnerzijds):
‘’Uncle, that, that, OK, that got freed/reached safety (or “finished,
completed"; not clear enough to decide which usage of the verb "xelas bun”
is meant here; but I think “got freed/reached safety” is the more likely
case).”196
Anders dan de raadsvrouw doet voorkomen, wijst het weergegeven citaat uit dat
Rizgar hier slechts zijn voorkeur voor een vertolking te kennen geeft. Van een

191 Zie de brief van 13 maart 2002 van Van Bruinessen,

gevoegd als appendix I bij bijlage 74 en gehecht
aan het eerste aanvullend herzieningsverzoek van 26 februari 2015.
192 Derksen verzet zich ook tegen de door de tolken gehanteerde vertaling van het werkwoord,
aangezien dit intransitief (onovergankelijk) zou zijn.
193 Zie het Verslag tolkwerkzaamheden d.d. 18 juli 2016, p. 8.
194 Zie het Verslag tolkwerkzaamheden d.d. 18 juli 2016, p. 10 onder vraag 5.
195 Dit argument is in reactie op het Verslag tolkwerkzaamheden d.d. 18 juli 2016 op p. 7 herhaald.
196 Zie het eerste aanvullend herzieningsverzoek van 26 februari 2015 en de daaraan gehechte bijlage
74.

1360
Onderdeel 15. Vertalingsbedrog

Conclusie inzake 11-02065 H

beslissende (werk)woordkeuze is in tegenstelling tot Derksen’s weergave in
‘Verknipt bewijs’ geen sprake.197 Door te expliciteren dat ook een vertolking met de
werkwoorden “finished, completed” denkbaar is, laat Rizgar duidelijk ruimte voor
alternatieven.198 Uitgaande van de overige ter tafel liggende vertolkingen,199 wekt
het als novum voorgestelde niet het ernstige vermoeden dat het hof bij bekendheid
met Rizgar’s opvattingen deze kwestie destijds anders zou hebben beoordeeld.

(3). Onjuiste vertolking in tapgesprek A-1-1, novum 58: “Bel mij om een uur of elf
weer terug” versus “Bel hen omstreeks 11 uur op”

Beschrijving

Onder novum 58 (in de tweede aanvulling op het herzieningsverzoek) is
aangevoerd dat de taptolken het neutrale “Bel hen omstreeks 11 uur op” hebben
aangepast in “Bel mij om een uur of elf weer terug”.
De betwiste passage in tapgesprek A-1-1 tussen Baybaşin en Yavuz is door de
taptolken als volgt weergegeven (onderstreping mijnerzijds):
“KG: Yavuz belt in en spreekt met Huseyin Baybaşin. Huseyin wordt oom
genoemd.
Y:
Oom dat ding...dat is geregeld/geklaard..
H:
Welke ?
Y:
Die ehh...er was een tuin toch?
H:
Ja..
Y:
Dat is geklaard oom...!
H:
Meen je dat ?
Y:
Ja..

197

Zie T. Derksen, Verknipt bewijs. De zaak Baybaşin, Leusden: ISVW Uitgevers 2014, p. 187. Derksen
doet het hier voorkomen alsof zowel Rizgar als Van Bruinessen de besproken zinsnede hebben
vertaald als “Oom, dat werd bevrijd/heeft een veilige plaats bereikt”, terwijl (1) Van Bruinessen bij de
rechter-commissaris heeft medegedeeld dat de meest voor de hand liggende vertaling juist niet “is
gered” betreft, en (2) Rizgar duidelijk ruimte laat voor een alternatieve vertaling.
198 Voor zover de verdediging in haar reactie op het Verslag tolkwerkzaamheden d.d. 18 juli 2016, p. 7
opmerkt dat de herzieningstolk klaarblijkelijk slechts één betekenis van het werkwoord ‘xelas’ kent,
volsta ik met de constatering dat de tolk enkel is gevraagd om op basis van diens voorliggende
vertolking aan te geven welk werkwoord daaraan ten grondslag ligt. Het antwoord luidt: “Het
werkwoord xilas bûn. Dat betekent letterlijk “af zijn”. Xilas is af, “bûn” betekent zijn”. Dientengevolge
gaf de tolk wel degelijk een volledig antwoord op een vraag naar aanleiding van het resultaat van de
aangehaalde vertolking en is de conclusie van de raadsvrouw niet dragend.
199 Dat zijn de vertolkingen van tapgesprek A-1-1 door de drie taptolken, de RC-tolk, de
herzieningstolk, alsook de vertaling door Van Bruinessen.
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H:
Y:
H:
Y:
H:
Y:
H:
Y:
H:
Y:
H:
Y:
H:
Y:
H:
Y:

Het is een mooi bericht...!
Ja oom..
Wanneer is het gebeurd?
Om vijf uur..ehh...die dinges..die hem gedingest hebben, die waren
zoek..
Ja..
(…)
Zij hebben nu een plaats nodig, ik dacht dus nu dinges te doen om een
plaats aan hen te geven....
Is alles geregeld/geklaard?
Ja oom...!
Dat is mooi dan..doe maar het nodige..ik zal jullie later weer spreken.
In orde oom...
Bel mij om een uur of elf uur weer terug...dat is mooi dan...
Goed..
Jullie weten het zeker he?
Ja oom...
Dat is mooi. lk kus jouw ogen...
Goed. EINDE GESPREK.”

Ter onderbouwing van deze onjuiste weergave verwijst de raadsvrouw naar
Derksen, die in zijn analyse van tapgesprek A-1-1, aan de hand van vertalingen door
Rizgar, concludeert dat “deze zin uit het niets de centrale rol van Baybaşin creëert
als verantwoordelijk toezichthouder”.200 Dientengevolge zou sprake zijn van
vertalingsbedrog.201

Beoordeling

De herzieningstolk heeft deze passage als volgt vertaald (mijn onderstreping):
“Baybaşin:
Nnman:

B
N

Vertaling
(…)
N:
Nu is voor die(meervoud) een plek nodig. Ik dacht, laat ik dinges doen,

200

Zie het tweede aanvullend herzieningsverzoek van 1 februari 2016, p. 152, en het daaraan als
bijlage 102 gehechte document, inhoudende: Derksen, A-1-1, een analyse: 14 argumenten voor
manipulatie, d.d. 19 oktober 2015, p. 4.
201 Zie het tweede aanvullend herzieningsverzoek van 1 februari 2016, p. 152 en het daaraan als bijlage
102 gehechte document, inhoudende: Derksen, A-1-1, een analyse: 14 argumenten voor manipulatie,
d.d. 19 oktober 2015, p. 1 en p. 4.
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B:
N:
B:

een plek, een plek geven aan die.
Is het helemaal af/klaar dus?
Ja, ami.
Goed. (zucht) Goed, doe dan..(onv) en de zijnen zeg maar, ik zal het
laten weten. Ok, abé?
Ok, in orde, ami.
Bel jij hen maar rond elf uur op. Ja, het is goed.
Ok.
Dus jullie weten het zeker, ja?
Ja ami.
Goed, kus op je ogen. Je bent goed.
Ik kus je handen.
…(onv), goed, dank je wel. Ik kus nogmaals jullie ogen. Nou…(onv).
Wees gegroet.

N:
B:
N:
B:
N:
B:
N:
B:
N:
(…)”202

Dit tapverslag maakt het waarschijnlijker dat in plaats van (verkort) “Bel mij”, door
Baybaşin is gezegd (verkort) “Bel jij hen”.
Ik wijs er echter op dat de RC-tolk in feitelijke aanleg reeds vertaalde: “Bel hen
omstreeks 11 uur op”.203 Een nieuw gegeven vormt het aangevoerde dus niet.

Inhoudelijk nog de volgende opmerking. Ter toelichting op de klacht voert de
raadsvrouw, met verwijzing naar Derksen, aan dat Baybaşin met de onjuiste
vertaling onterecht een centrale rol krijgt toegedicht. Vanuit dat perspectief valt
echter niet in te zien op welke wijze de centrale rol van Baybaşin sterker uit de
(onjuiste) weergave van de taptolken zou volgen, dan uit de weergave door de RCtolk en die van Rizgar. In beide gevallen spreekt Baybaşin immers in de gebiedende
wijs en is hij degene die bepaalt wie wanneer gebeld wordt.

202

Zie het Verslag tolkwerkzaamheden d.d. 18 juli 2016, p. 9, vraag 2.
Zie het proces-verbaal van verhoor van 5 januari 2000 van Van Bruinessen bij de rechtercommissaris en de daaraan gehechte vertaling door de RC-tolk van tapgesprek A-1-1, p. 3.
203
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(4). Toevoegen belastende passage in tapgesprek A-1-5, novum 60: “dat het
contract op de werkplaats is uitgevoerd”

Beschrijving

Onder novum 60 in de tweede aanvulling op het herzieningsverzoek zijn twee
vormen van (vermeend) vertalingsbedrog aangedragen die samenhangen met “het
creatief toevoegen van details door de tolken aan de oorspronkelijk gesproken
tekst”.
Het gerechtshof heeft aangenomen dat in tapgesprek A-1-5, van 10 november
1997, eindigend om 11.51 uur, tussen Baybaşin en Yavuz nader over de liquidatie
van Öge is gesproken. Daarbij heeft het hof als details daarvan opgesomd “dat het
contract op de werkplaats was” en “dat daarbij één keer op hem was geschoten”.204
Juist deze twee passages zijn volgens de raadsvrouw niet terug te vinden in het
geluidsmateriaal van het tapgesprek.

De onder de bewijsmiddelen opgenomen vertolking van tapgesprek A-1-5 luidt als
volgt (kapitalen in het origineel):
“KG: Yavuz belt in en spreekt met Huseyin Baybaşin. Ik heb jou vanmorgen
gebeld, maar jouw telefoon stond uit, zegt Huseyin. Ik heb het uitgezet,
zegt Yavuz. Dat is goed dan, zegt Huseyin.
H:
Is dat al bekend gemaakt of niet.. ?
Y:
Ja, het staat al in de krant..
H:
Welke dinges...welk dagblad... ?
Y:
He...SABAH (=naam van Turkse krant)...!
H:
He?
Y:
In SABAH...!
H:
Aha...wordt nog iets gezegd, of niet?
Y:
Nee...ehh..er wordt dinges gezegd...er is nog niets bekend...men zegt;
Misschien hebben zij elkaar onderling dinges gedaan.. of het is geld
kwestie...(geven en nemen)
H:
Ja..
Y:
Zo is het geschreven...
H:
DE KWESTIE HEEFT OP HUN WERKPLAATS/ZAAK PLAATSGEVONDEN,
OF NIET?
Y:
Ja oom...!
H:
Ha.ha..
204

Zie het bestreden arrest, overweging 10.6.1.
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Y:
H:
Y:

Ja..
DUS HET DINGES EEH.... VAN HET CONTRACT WAS OP HUN
WERKPLAATS/ZAAK?
Ja oom....ntv..”

In de toelichting op het novum is ten aanzien van de eerste toegevoegde passage
(“dat het contract op de werkplaats was”) onder meer het volgende aangevoerd:
“In A-1-5 wordt volgens de deskundige Baran Rizgar niets gezegd of
geïmpliceerd over een contract dat wordt “uitgevoerd.” De taptolken en in
hun kielzog de tolk van de rechter-commissaris hebben het gesprek zo
ingevuld, maar dat is hun eigen creatieve invulling geweest die ingaat tegen
het gegeven dat het over hun werkplaats gaat en niet over zijn werkplaats
(van Öge), dat het over hun contract gaat en niet over zijn contract (van de
moordenaar), en dat het in het dossier wemelt van de handelscontracten. Het
hof is hiermee wederom door vertalingsgesjoemel misleid in een voor
verzoeker ernstig belastende zin. (…) De overweging van het hof dat er details
zijn uitgewisseld over het feit “dat het contract op de werkplaats” was, is dus
op een foute en misleidende vertaling gebaseerd.”205
Ter onderbouwing van het voorgestelde novum voert de raadsvrouw een vertaling
op afkomstig van Rizgar uit 2015.206 Daarin heeft Rizgar de betwiste passage als
volgt in het Koerdisch weergegeven en vertaald:
“B:
B:

Cîyê îşê wan ewk e, ne wisa?”
Their work place is errr (..), is that not right?”

Uit deze weergave zou blijken dat zowel de taptolken als de RC-tolk méér hebben
vertaald dan werkelijk te horen is in het gespreksfragment en “wel in zodanig
belastende zin dat het hof daar mede het bewijs op heeft gebouwd”.207 Ik herhaal
de tot het bewijs gebezigde vertolking van de ‘toegevoegde’ passage
(onderstreping mijnerzijds):
“De kwestie heeft op hun werkplaats/zaak plaatsgevonden, of niet?”

205

Zie het tweede aanvullend herzieningsverzoek van 1 februari 2016, p.162.
Deze vertaling is als bijlage 105 gehecht aan de tweede aanvulling op het herzieningsverzoek van
1 februari 2016 en betreft een e-mailbericht van Rizgar van 6 oktober 2015 aan de raadsvrouw.
207 Zie het tweede aanvullend herzieningsverzoek van 1 februari 2016, p. 161.
206
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Aldus zouden de taptolken Baybaşin het suggestieve “heeft (...) plaatsgevonden” in
de mond hebben gelegd en het hof zodoende hun persoonlijke interpretatie
hebben ‘opgedrongen’, terwijl Baybaşin ook een ander werkwoord in gedachten
kan hebben gehad. Te denken valt aan: “De werkplaats waar hun contract liep
(waar ze een contract hadden)”.208 Als ik de raadsvrouw goed begrijp zou deze
laatste lezing waarschijnlijker zijn, op de grond dat de familie Baybaşin destijds ook
een garage had in Istanbul waar zeker 35 werknemers onder contract werkten.
Zodoende zou Baybaşin in dit gesprek hebben gezinspeeld op hun eigen werkplaats
en op de aldaar lopende contracten. Deze lezing zou bovendien steun vinden in de
omstandigheid dat Baybaşin heeft gesproken over “hun werkplaats”.209 De
verdediging betoogt dat Baybaşin ingeval hij op dat moment over Öge’s theetuin
zou hebben gesproken, hij die zou hebben aangemerkt als “zijn werkplaats”. Aldus
is het hof door de “foute en misleidende vertaling” van de taptolken ernstig om de
tuin geleid.

Beoordeling

Ik geef nogmaals de passage weer uit het tapverbaal van de taptolken. Het eerste
onderdeel, vóór: “(…)”, betreft de gewraakte (“misleidende”) passage:
“H:
Y:
(…)
H:
Y:

De kwestie heeft op hun werkplaats/zaak plaatsgevonden, of niet?
Ja oom...!
Dus het dinges eeh…van het contract was op hun werkplaats/zaak?
Ja oom… ntv..”

Het tweede onderdeel, na: “(…)”, is echter onbetwist.
Ik heb de kwestie ook voorgelegd aan de herzieningstolk. De tolk kwam tot het
volgende Koerdische transcript en vertaling van dezelfde passage:
“Baybaşin:
Baybaşin:
NNMan:
NNMan:
(…)

Ciyê îşê wan e, wisa nîne ew mesele?
Het is hun werkplek/zaak. Zit de kwestie niet zo in elkaar?
Erê amî.
Ja amî.

208

Zie het tweede aanvullend herzieningsverzoek van 1 februari 2016, p. 162.
Zie het tweede aanvullend herzieningsverzoek van 1 februari 2016, p. 162, en het daaraan als
bijlage 102 gehechte document, inhoudende de analyse door Derksen van tapgesprek A-1-5, p. 19.
209
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Baybaşin:
Baybaşin:
NNMan:
NNMan:

Ehm, yanê li ciyê îş e, ciyê ku qontrata wan ewk e...
Ehm, dus het is op de werkplek/zaak, de plek waar hun contract
dinges is.
Erê amî. .. (onv, praten door elkaar)
Ja amî. .. (onv. praten door elkaar)” 210

Indien de beide onderdelen van de besproken passage in het tapverbaal allereerst
in samenhang worden gelezen, en vervolgens worden vergeleken met de vertaling
van de herzieningstolk, wordt m.i. duidelijk dat het betoog van de raadsvrouw geen
hout snijdt. De ‘invulling’ dat “het contract was op hun werkplaats” wordt gedekt
door informatie die in het tapgesprek enkele seconden later door Yavuz wordt
verstrekt met een bevestigend antwoord op een door Baybaşin gestelde vraag. De
crux blijkt namelijk te zijn wat er precies met ‘contract’ wordt bedoeld. Als het
woord ‘contract’ moet worden begrepen als een codewoord voor ‘liquidatie’, zoals
het hof heeft aangenomen, ‘was’ de liquidatie volgens het telefoongesprek op de
werkplek. Tegen die achtergrond is de vertolking dat de liquidatie op de werkplek
‘heeft plaatsgevonden’, c.q. ‘is uitgevoerd’ alleszins begrijpelijk. Daarmee resteert
nog wel de vraag of ‘contract’ inderdaad een codewoord is voor ‘liquidatie’. Dat is
echter niet een vraag die door het thans besproken novum wordt opgeworpen en
die ik hier om die reden ongemoeid laat.

Ook het argument van de raadsvrouw dat ingeval in tapgesprek A-1-5 over Öge’s
theetuin (werkplek) zou zijn gesproken, Baybaşin de woorden “zijn werkplek” en
niet “hun werkplek” in de mond zou hebben genomen, gaat niet op. Öge werkte
niet alleen; hij had compagnons.211 Het is dus allerminst verwonderlijk dat Baybaşin
het bezittelijk voornaamwoord ‘hun’ (meervoud) hanteert. Indien Baybaşin
werkelijk over de garage van de familie Baybaşin zou hebben gesproken, zou hij de
woorden “mijn werkplek” of “onze werkplek” hebben gebruikt.

210

Zie het Verslag tolkwerkzaamheden d.d. 18 juli 2016, p. 29-30 bij de vermelding van tijdscode
00:56, resp. 1:03.
211 Zie een krantenartikel uit de Sabah, waaruit kan worden opgemaakt dat Öge na door het hoofd te
zijn neergeschoten door “zijn compagnons” naar de Geneeskundige faculteit van Cerrahpaşa werd
gebracht. Hierin ligt besloten dat Öge de theetuin Japon Café niet alleen beheerde. Het betreft het in
de aanvulling bewijsmiddelen onder 1.4 opgenomen krantenartikel uit de Sabah met de (vertaalde)
titel “Afrekening in Theetuin”.
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(5). Toevoegen belastende passage in tapgesprek A-1-5, novum 60: “zij hebben
één keer op hem geschoten”

Beschrijving

Onder novum 60 is bovendien gewezen op een andere passage die door de
taptolken zou zijn toegevoegd. Die toevoeging betreft een – door het hof indicatief
geacht – detail in tapgesprek A-1-5, te weten dat door Yavuz en Baybaşin werd
besproken dat “zij één keer (op hem) hebben geschoten”. Als bouwsteen voor dit
argument heeft de raadsvrouw zich beroepen op Rizgar’s oordeel dat in het
tapgesprek überhaupt niet over “schieten” is gesproken. In de toelichting op het
novum is ter onderbouwing het volgende overzicht van vertalingen opgenomen:

“Taptolken:

Yavuz: Zij hebben één keer op hem geschoten.

Tolk 3:

Yavuz: Ja oom, ging slecht met één keer.
Baybaşin: Wat zeg je?
Yavuz: Maar één keer op hem geschoten.

RC-tolk:

Yavuz: Door één is hij geraakt.

Rizgar:

Yavuz: They have given him/her/it one (They have delivered
one to him/her/it).”212

Op basis van de vertaling door Rizgar betoogt de verdediging dat “het schieten” en
“de ene kogel” in de tot het bewijs gebezigde vertolking “pure creaties” van de
taptolken zijn.213

Beoordeling

De herzieningstolk kwam tot het volgende Koerdische transcript met bijbehorende
vertaling:
“NNman: Hebek pê ve danîna
NNman: Ze hebben er één aan vastgemaakt/toegevoegd.”214, 215
212

Zie het tweede aanvullend herzieningsverzoek van 1 februari 2016, p. 164.
Zie het tweede aanvullend herzieningsverzoek van 1 februari 2016, p. 165.
214 Zie het Verslag tolkwerkzaamheden d.d. 18 juli 2016, p. 32.
215 Op mijn vraag, zie vraag 5 op p. 33 van het verslag, of de tolk kon aangeven welk werkwoord in
deze zin werd gebruikt antwoordde de tolk als volgt:

213
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Vervolgens heb ik de tolk, op basis van deze vertaling, expliciet gevraagd of in deze
zinsnede het werkwoord ‘schieten’ is gebruikt. De herzieningstolk heeft daarop
ontkennend geantwoord.216 Met de raadsvrouw ga ik er dan ook vanuit dat het
werkwoord ‘schieten’ niet letterlijk door Yavuz in de mond is genomen. De vraag
rijst of de taptolken met hun (in het tapverbaal neergelegde) vertolking de inhoud
van tapgesprek A-1-5 op dit punt geweld hebben aangedaan.

Ik wijs in dit verband op het volgende. Aangenomen mag worden dat het
gespreksonderwerp van tapgesprek A-1-5 gelijk is aan dat van tapgesprek A-1-1 en
van tapgesprek A-1-3. De tapgesprekken betreffen dus een belangrijk voorval van
9 november 1997 dat is beschreven in de krant, dat in een ‘tuin’ plaatsvond en
waarbij ‘ze’ ‘hem’ er één hebben gegeven (of er één hebben afgeleverd, zoals door
Rizgar vertaald). De interpretatie dat hier in eufemistische zin over één (fataal)
schot wordt gesproken, is zeer verdedigbaar. Hoewel een dergelijke conclusie in
beginsel aan de rechter is voorbehouden, en niet aan taptolken, moet worden
aangenomen dat het hof die conclusie van de taptolken op goede gronden tot de
zijne heeft gemaakt. Ik wijs in dit verband op een medische verklaring die tot het
bewijs is gebezigd en inhoudt dat Öge op 9 november 1997 aan één
inschotverwonding is overleden. Het hof was bovendien bekend met de (correcte)
vertaling door de RC-tolk. Van een misleidende vertaling is dus geen sprake; het
betreft uitsluitend een (waarschijnlijk juiste) conclusie die de taptolken niet zelf
hadden mogen trekken.

“‘Hebek pê ve danîna’
Hebek: iets of er eentje
Pê ve: erbij/eraan
Het werkwoord danin betekent letterlijk zetten/leggen.
Als vaste constructie betekent ‘Pê ve danin” eraan toevoegen/ eraan vastmaken/ eraan plakken.”
216 Zie het Verslag tolkwerkzaamheden d.d. 18 juli 2016, p. 33, vraag 6.
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15.5. De gijzeling van Mehmet Ҫelik

Inleiding

Onder 3 heeft het hof bewezenverklaard – kort gezegd – het medeplegen van de
wederrechtelijke vrijheidsberoving van Mehmet Ҫelik (alias Haci Hasan), begaan
van 22 tot en met 30 november 1997 te Istanbul. Baybaşin is veroordeeld voor het
beramen van de gijzeling, het geven van instructies en het doen van toezeggingen
om de kosten voor zijn rekening te nemen. In de aanvraag tot herziening is in de
nova 90 en 91 ten aanzien van tapgesprek A-4-34 gewezen op het toevoegen van
een belastende passage alsmede het weglaten van een ontlastende passage.

Ter onderbouwing van de bewezenverklaring heeft het hof in het bestreden arrest
onder 10.6.3, met weglating van verwijzingen, in het bijzonder het volgende
overwogen:
“Uit de telefoontaps in dossier 4 leidt het hof af, gelet op de tijdstippen
waarop die gesprekken worden gevoerd en de informatie die door de
betrokken gespreksdeelnemers over en weer werd uitgewisseld, dat
verdachte nauw bij de gijzeling van Mehmet Celik (alias Haci Hasan)
betrokken was.
Verdachte had voor de gijzeling telefonisch contact met Tekin, Kenan Saritas
en Erol. Daaruit blijkt dat onder meer verdachte de gijzeling beraamt en in
dat kader opdrachten geeft, indirect de personen die uiteindelijk de opdracht
uitvoeren aanstuurt en de gang van zaken daaromtrent dirigeert.
Er worden details over de zaak uitgewisseld. Er moet een persoon -welke in
de tapgesprekken wordt geduid als Haci Hasan- worden vastgezet in een huis
vanwege een geldbedrag wat hij verschuldigd is en (terug) moet betalen, in
welk verband Erol een ontmoeting moet arrangeren in restaurant Koru in
Haremidere, om hem van daaruit door anderen naar eerdergenoemde plaats
te laten brengen. De gang van zaken, te weten vastgezet worden in een huis
door anderen dan Erol, na een ontmoeting in een eethuis in Haremidere, komt
overeen met de verklaring van Mehmet Celik.
Dat waar in de telefoontaps wordt gesproken over Haci (Hasan) Mehmet
Celik wordt bedoeld, kan ook worden afgeleid uit tapgesprek A-4-34, waarin
verdachte spreekt over Haci of dan wel Mehmet Celik.
Verder wordt verdachte op de hoogte gehouden van het verloop van de
gijzeling (zie bijvoorbeeld tapgesprek A-4-14 en A-4-23), ook als deze wordt
beëindigd, zie tapgesprek A-4-25, waarin de tijdsaanduiding van het einde
van de gijzeling "die morgen vroeg", overeenkomt met het tijdstip van
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aanhouding van de bij de gijzeling betrokken personen, (…) en tapgesprek
A-4-31, waarin Kenan Saritas aangeeft dat "die andere, niet die van ons, zich
van drie hoog uit het raam naar beneden heeft gegooid", hetgeen
overeenkomt met de verklaring van het desbetreffende slachtoffer Ojahan.
Aldus blijkt naar het oordeel van het hof van een zo nauwe samenwerking
tussen verdachte en anderen gericht op de gijzeling van Celik, dat verdachte
als mededader moet worden aangemerkt, waaraan ook hier niet afdoet dat
verdachte niet lijfelijk bij de gijzeling aanwezig was.”

(1). Toevoegen belastende passage in tapgesprek A-4-34, novum 90: “HACI dan
wel Mehmet Ҫelik”

Beschrijving

Onder novum 90 (in de derde aanvulling op het herzieningsverzoek) is gewezen op
(vermeend) vertalingsbedrog in de vorm van het toevoegen van een belastende
passage in tapgesprek A-4-34, een Turks telefoongesprek van 1 december 1997,
aanvang 20.45 uur.217 De tot het bewijs gebezigde weergave van het tapgesprek
houdt, met onderstreping mijnerzijds en doorhaling door het hof, het volgende in:
“TG: Huseyin Baybaşin belt uit en spreekt met dhr. Necmettin. De genoemde
Necmettin is een advocaat. Er schijnt een zekere HACI, uit Pakistan of Iran te
zijn en die is op het bureau (politie) opgehaald, waarom heb je hem
opgehaald, vraagt Huseyin. Wanneer, vraagt Necmettin. Vandaag, zegt
Huseyin. Nee, zo iets heb ik niet gedaan, zegt Necmettin. Heb jij contacten bij
het tweede bureau, vraagt Huseyin. Nee, zegt Necmettin. Uit het gesprek
blijkt, dat Huseyin aan het vissen is en het één en ander te weten wil komen,
maar Necmettin blijkt niets te weten en is niet diegene, die de genoemde
HACI bevrijd heeft. Waar zit jij nu, vraagt Huseyin. Ik zit bij een neef van mij
in Kartal (een wijk in Istanbul), aldus Necmettin. Necmettin blijkt Necmettin
Yildiz te zijn. Heb jij contact met Urfi, vraagt Huseyin. Nee, zegt Necemttin.
Zie jij ILHAN wel eens, vraagt Huseyin. Ja, en die is momenteel ziek, zegt
Necmettin. En zie jij onze ERDAL wel eens, vraagt Huseyin. Ja, zegt Necmettin.
Aan het einde van het gesprek zegt Huseyin, dat Necmettin hier en daar moet
gaan informeren, wie zich garant gesteld heeft voor de genoemde HACI of
dan wel MEHMET CELIK. De advocaat heeft zich garant gesteld en heeft
ambtenaren beloofd, om hem weer terug te brengen, aldus Huseyin.”

217

Zie het derde aanvullend herzieningsverzoek van 16 maart 2016, novum 90, p. 33.
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Als nieuw gegeven is gepresenteerd dat het geluidsmateriaal van de tapgesprekken
uitwijst dat de namen ‘HACI’ en ‘Mehmet Ҫelik’ niet gecombineerd in de gesproken
tekst voorkomen. Ik citeer uit de aanvraag tot herziening:
“In de originele audio-tekst van A-4-34 wordt door de verzoeker de naam
HACI tegenover Necmettin Yildiz slechts aan het begin van het gesprek
eenmaal gebruikt (rond 2:07) en pas aan het eind van het gesprek, na meer
dan 10 minuten, rond 12.28, wordt één keer gesproken over Mehmet Ҫelik
die een politiebureau had kunnen verlaten omdat een advocaat zich garant
voor hem had gesteld.”218
Vervolgens is in de toelichting op het novum gesteld dat de vermelding van de naam
Mehmet Ҫelik in de eindpassage van tapgesprek A-4-34 uit de lucht komt vallen.
Daarnaast heeft de raadsvrouw uiteengezet waarom het hoogst onwaarschijnlijk is
dat deze Ҫelik degene is die volgens het hof-scenario in opdracht van Baybaşin is
gegijzeld. Daartoe is verwezen naar tapgesprek A-1-4 van ongeveer drie weken
eerder,219 waarin Baybaşin volgens de verdediging wél over Ҫelik zou spreken.220
Uit tapgesprek A-1-4 zou volgen dat Ҫelik destijds de eigenaar was van het
familiebedrijf Ҫifkurtlar, waarmee Baybaşin vóór zijn vlucht uit Turkije wekelijks
contact zou hebben gehad inzake de autohandel. Welwillend gelezen begrijp ik de
toelichting op het novum zo dat de zakelijke relatie tussen Baybaşin en Ҫelik de
ontvoering van die laatste onmogelijk zou hebben gemaakt met als gevolg dat de
ontvoerde HACI in tapgesprek A-4-34 niet dezelfde persoon kan zijn geweest.221
Derhalve zouden de taptolken in het tapverbaal tot een onjuiste toevoeging zijn
gekomen.

Beoordeling

Het tapverbaal behelst de zakelijke weergave van een dialoog met een duur van
ruim veertien minuten. Voor zover in de aanvraag is gesteld dat de taptolken het

218

Zie het derde aanvullend herzieningsverzoek van 16 maart 2016, novum 90, p. 33.
Tapgesprek A-1-4 dateert van 9 november 1997 en tapgesprek A-4-34 vond volgens de
verkeersgegevens plaats op 1 december 1997.
220 Zie het derde aanvullend herzieningsverzoek van 16 maart 2016, p. 31.
221 Zie het derde aanvullend herzieningsverzoek van 16 maart 2016, novum 90, p. 34.
219
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doen voorkomen alsof Baybaşin zelf zou hebben gezegd: “HACI of dan wel Mehmet
Ҫelik”, mist het novum feitelijke grondslag.222

Wat rest van het betoog is het argument dat uit de inhoud van tapgesprek A-4-34
niet valt af te leiden dat “HACI” en “Mehmet Ҫelik” dezelfde persoon zijn. In dit
verband wijs ik op de uitgebreide samenvatting van het tapgesprek door de
herzieningstolk:
“Baybaşin spreekt met Necmettin YILDIZ (…). Uit het gesprek blijkt dat
Necmettin een advocaat is. Baybaşin belt om de volgende reden:
(Tijdscode 2:15)
Volgens Baybaşin zou Necmettin garant hebben gestaan voor een Pakistaan
of een Iraniër, een haci (=iemand die op bedevaart in Mekka is geweest) en
deze persoon zou daarmee vrij zijn gekomen uit de 2e afdeling. (opm. tolk: Dit
is een afdeling van de politie.) Necmettin ontkent dat dit gebeurd is. Baybaşin
vraagt of Necmettin daar in de 2e afdeling connecties heeft. Ook dit wordt
ontkend door Necmettin.
(…)
Tijdscode 12:25
Baybaşin vertelt het volgende: Vandaag heeft een advocaat zich garant
gesteld voor Mehmet Ҫelik (tijdscode 12:29) en hem weggehaald bij de
2e afdeling.
Necmettin zegt dat hij er niets van weet. Baybaşin vraagt Necmettin er achter
te komen wie die advocaat is. (…)
Baybaşin zegt dat het om de 2e afdeling gaat en dat een advocaat heeft
garant gestaan dat deze persoon (Mehmet Ҫelik) vandaag opgehaald wordt,
onder de voorwaarde dat hij morgen weer terug komt. (…)
Tijdscode 13:00
Baybaşin zegt het volgende: Deze man was kennelijk ergens te gast. Er vond
een telling plaats in dat huis. Er werd een huiszoeking gedaan. Er zijn/is een
wapen gevonden bij de eigenaren van het huis.
Baybaşin vertelt dat de anderen ook vastzitten, terwijl een advocaat zich
garant heeft gesteld voor die persoon onder voorwaarde dat hij morgen weer
wordt teruggebracht.”223

222

Opvallend is overigens dat onder novum 91 wanneer over de vertaling van tapgesprek A-4-34
wordt gesproken deze door de verdediging is aangeduid als een samenvatting van dat gesprek. Hieruit
vloeit voort dat de raadsvrouw zich dus ook heeft gerealiseerd dat de weergave van tapgesprek A-434 niet een letterlijke vertaling van de gesproken tekst betreft. Zie het derde aanvullend
herzieningsverzoek van 16 maart 2016, novum 91, p. 36.
223 Zie het Verslag tolkwerkzaamheden d.d. 18 juli 2016, vraag 2, p. 35-37.
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Volgens deze (samenvattende) vertolking komen de aanduiding, resp. naam ‘Haci’
en ‘Mehmet Ҫelik’ in de gesproken tekst niet gekoppeld voor. Uit de geciteerde
vertolking van de herzieningstolk volgt echter onmiskenbaar dat ‘Haci’ en Mehmet
Ҫelik één en dezelfde persoon zijn, die bij het politiebureau oftewel de 2e afdeling
onder ‘garantstelling’ door een advocaat is opgehaald.224 Zodoende doet de
gecombineerde weergave van de aanduiding/naam “HACI of dan wel Mehmet
Ҫelik” in een samenvatting van dit tapgesprek de inhoud ervan geen geweld aan.
Die gelijkstelling van ‘Haci’ met Mehmet Ҫelik is temeer begrijpelijk doordat ‘Haci’
niet zozeer een specifieke naamsaanduiding betreft, maar een algemene verwijzing
naar “iemand die op bedevaart naar Mekka is geweest”,225 een reiziger dus. Dat
predikaat gaat ook op voor deze Mehmet Çelik: hij is afkomstig uit Pakistan en is
vijftien dagen voor de ontvoering Turkije binnengereisd.226

Ten overvloede merk ik het volgende op met betrekking tot het standpunt van de
raadsvrouw dat een gijzeling van Ҫelik door Baybaşin onmogelijk is vanwege hun
handelsrelatie. De vertolking van tapgesprek A-1-4 door de herzieningstolk maakt
duidelijk dat Baybaşin en zijn gesprekspartner Kenan Saritas in tapgesprek A-1-4
inderdaad spreken over ene Mehmet Ҫelik.227 Reden daarvoor blijkt een conflict
tussen Saritas en Ҫelik te zijn met betrekking tot de in- en verkoop van waardevolle
auto’s. Op mijn vraag of de tolk kon aangeven of uit het telefoongesprek is af te
leiden dat Baybaşin en Ҫelik elkaar (in persoon) kennen, heeft deze geantwoord dat
Baybaşin “hem kent als zijnde de eigenaar van het bedrijf Ҫifkurtlar”. Daarnaast
heeft de tolk op mijn vragen medegedeeld dat “deze achternaam wel vaker
voorkomt in Turkije en een gebruikelijke achternaam is.”228
224

Dit volgt overigens ook uit de door de raadsvrouw aan de derde aanvulling op het
herzieningsverzoek gehechte vertaling in bijlage 113 van het tapgesprek door Kuijpers alsmede Tugba
Ҫelik.
225 In het bijzonder heeft de tolk daarover in het Verslag tolkwerkzaamheden d.d. 18 juli 2016 op p. 38
onder vraag 7 nog het volgende over opgemerkt:
“De tolk: Een haci is iemand die op bedevaart/pelgrimstocht in Mekka is geweest. Het is aldus een
pelgrim. Deze titel mag men voeren als men daadwerkelijk op pelgrimstocht is geweest. Het wordt
weleens als gewone aanspreektitel gebruikt wanneer men met iemand de spot drijft.”
226 Zie bewijsmiddel 3.4, p. 217-218 (tevens: politiedossier T-09 PV-nr. 9803027, dossier 4 en 5, bijlage
D-4-12, p. 824-827), waarin Ҫelik’s verklaring van 30 november 1997 is opgenomen. Deze houdt onder
meer het volgende in: “Ik ben een Pakistaan die later de Turkse nationaliteit heeft gekregen. Ik heb
dus een dubbele nationaliteit.” Tevens deelt Çelik mee dat hij vijftien dagen voor (naar ik begrijp) de
ontvoering Turkije is binnengekomen (naar ik begrijp: vanuit Pakistan).
Zie hierover ook paragraaf 13.4 van deze conclusie (over vermeende ongerijmdheden in de
tapgesprekken A-4-28 en A-4-31 over de gijzelingszaak), en zie paragraaf 16.4, over de stelling van de
raadsvrouw dat Çelik niet zou bestaan.
227 Zie het Verslag tolkwerkzaamheden d.d. 18 juli 2016, vraag 2, p. 16-17.
228 Zie het Verslag tolkwerkzaamheden d.d. 18 juli 2016, vragen 5, 7 en 8, p. 25-26.
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Op grond hiervan kan, anders dan de raadsvrouw stelt, niet zonder meer worden
aangenomen dat de (Mehmet) Ҫelik over wie in tapgesprek A-1-4 wordt gesproken,
dezelfde is als de ontvoerde (Mehmet) Ҫelik uit tapgesprek A-4-34. Dat de
ontvoerde Mehmet Çelik een in Pakistan wonende Pakistaan betreft maakt het nog
eens waarschijnlijker dat hij niet kan worden vereenzelvigd met de Mehmet Çelik
uit tapgesprek A-1-4.

Zonder nadere onderbouwing valt overigens niet in te zien om welke reden een
eventueel bestaande (voormalige) handelsrelatie aan een gijzeling in de weg zou
staan. Integendeel, betalingsachterstanden zouden daarvoor juist aanleiding
kunnen geven.
Voor zover het aangevoerde standpunt nog kracht is bijgezet door te stellen dat de
genoemde Ҫelik zich “niet ongemerkt en willoos zou laten ontvoeren,229 volsta ik
met de volgende gevalsbeschrijving. De tot het bewijs gebezigde verklaring van de
gegijzelde Ҫelik wijst uit (1) dat hij (naar zijn zeggen) door drie personen is
meegenomen, (2) is overgebracht naar een huis waar hij met een pistool is
bedreigd, en (3) vervolgens werd bewaakt om zijn ontsnapping te verijdelen.230 Het
lijkt me veel gevraagd om van een gegijzelde in een dergelijke situatie verzet te
verwachten. De bewering dat het slachtoffer zich in deze zaak “ongemerkt en
willoos zou hebben laten ontvoeren”, acht ik dan ook ongefundeerd.

(2). Weglaten ontlastende passage in tapgesprek A-4-34, novum 91: “Ik ben in
Istanbul”

Beschrijving

Onder novum 91 (in de derde aanvulling op het herzieningsverzoek) is aangevoerd
dat de taptolken belangrijke zinsneden uit tapgesprek A-4-34 hebben

229

Zie het derde aanvullend herzieningsverzoek van 16 maart 2016, novum 90, p. 32.
Zie de onder 3.3 tot het bewijs gebezigde verklaring van Çelik van 30 november 1997, p. 217-218
van het aangevulde arrest.
230
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weggelaten,231 waarvan in het bijzonder de passage waarin Baybaşin zou hebben
opgemerkt in Istanbul te zijn. Ik citeer uit de aanvraag:
“Indertijd is het hof reeds gewezen op dit tapgesprek als lichtend voorbeeld
van vertalingsgesjoemel door de toen nog voor de rechter en de verdediging
anonieme taptolken. De in het dossier gepresenteerde Nederlandse
samenvatting van dit gesprek bleek namelijk juist die zinsneden te hebben
weggelaten die aantoonden wat advocaat Yildiz verklaart, namelijk dat beide
gesprekspartners zich op het moment van het gesprek in Istanbul bevonden.
(…) Dit verweer is indertijd door het hof gepasseerd. Het hof had toen echter
nog geen kennis van de nu gebleken dubieuze reputatie van de vertalers en
het alom gepleegde vertalingsbedrog. Evenmin had het hof kennis van de na
het arrest opgekomen technische aanwijzingen van manipulatie van het
audiomateriaal van het gesprek. Aan het hof is indertijd wel een gedeeltelijke
vertaling gepresenteerd door de beëdigd vertaalster mevrouw [Kuijpers]. Op
verzoek van de advocaat-generaal bij het hof heeft tolk nummer drie daarop
een nieuwe volledige vertaling van het gesprek geproduceerd. Uit beide
vertalingen bleek dat in de in het dossier opgenomen taptolkenvertalingen
cruciale gedeelten uit het gesprek waren weggelaten.”232
In de aanvraag is onder meer gewezen op de vertaling van tapgesprek A-4-34 door
Kuijpers uit 2002.233 Deze luidt voor zover relevant als volgt (onderstreping
mijnerzijds):
“(…)
H = Huseyin Baybaşin
N = Necmettin
(…)
H:
Maar waar ben je? Op welke plaats ben je?
N:
Echt eh.. mijn plaats?
H:
Ja
N:
Istanbul
H:
Ja dat weet ik ook wel, dat je daar bent.
(…)
H:
Onbeschofte vlegel! Wat Apo? Ik ben met jou aan het praten. Dacht je
dat ik de naam van Apo zou geven?

231 Zie ook de aan novum 91 voorafgaande inleidende paragraaf “Vertalingsgeknoei in gesprek A-4-34”

in het derde aanvullend herzieningsverzoek van 16 maart 2016, p. 35.
232 Zie het derde aanvullend herzieningsverzoek van 16 maart 2016, p. 35.
233 Zie het derde aanvullend herzieningsverzoek van 16 maart 2016, bijlage 113. Hierin wordt het
tapgesprek overigens nog aangemerkt als nr. 140, zoals vermeld in het proces-verbaal van
bevindingen van IJzerman van 1 december 1998. Uit dit proces-verbaal volgt dat gesprek 140
plaatsvond op 1 december 1997 om 20.45 uur en het dus tapgesprek A-4-34 betreft.
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H:
(…)
H:
N:
H:
N:
H:
N:
H:
N:
H:
N:
H:
(…)
H:
N:
H:
N:
H:

N:
H:
N:
(…)”

Hou op over Apo. Hoe moet ik dat weten onbeschofte kerel. Ik ben in
Istanbul en waar zit Apo?
Zeg, wil jij mij niet ontmoeten?
Nee. (lacht).
Ik ben thuis, ik ben thuis, ondankbare kerel. Als je komt, kunnen we
praten.
Thuis.
Ondankbare kerel. Als je thuis bent.
Echt, ik ben niet thuis.
Waar ben je dan?
Ik ben niet thuis.
Waar ben je dan?
Ik zeg toch: ik ben in Kartal.
Zal ik daar heen komen? Zal ik ..(onv).. Jouw huis is trouwens ook in
Kartal.
Wat ga jij nu doen?
Ik vertrek nu, naar Ankara.
Wat moet jij in Ankara uitvreten man?
Er is een zitting morgen.
Morgen een zitting? Laten we elkaar daarvoor nog ontmoeten.
Als je per vliegtuig gaat, laten we elkaar dan terwijl je onderweg bent
naar dinges, naar het vliegveld, kan ik daar langs komen.
Oke.
He?
Oke. Laten wel elkaar op het vliegveld van Istanbul ontmoeten.

Anders dan het tapverbaal laat zien, zou uit déze vertolking blijken dat Baybaşin,
ten tijde van het tapgesprek op 1 december 1997 te 20.45 uur, “hier onmiskenbaar
spreekt vanuit een locatie in Istanbul of vlakbij Istanbul”.234 De toelichting op het
middel tegemoetkomend, lees ik het novum zo dat in de weggelaten uitspraak van
Baybaşin een aanwijzing kan worden gevonden voor technische manipulatie. Uit de
gespreksinhoud volgt immers dat het tapgesprek dateert van vóór 1992, de periode
waarin Baybaşin nog in Turkije verbleef. Zodoende zou het veronderstelde
vertalingsgeknoei wijzen op het verbloemen van de manipulatie van de
verkeersgegevens van dit tapgesprek.

234

Zie het derde aanvullend herzieningsverzoek van 16 maart 2016, novum 91, p. 37.
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Beoordeling

Met betrekking tot de beoordeling van het aangevoerde novum kan ik kort zijn. Het
twistpunt was, zoals de raadsvrouw ook zelf te kennen geeft, het gerechtshof al
bekend. Zonder nadere onderbouwing, heb ik in het aangevoerde novum dan ook
geen nieuw gegeven in de zin van art. 457 eerste lid, aanhef en onder c, Sv kunnen
ontwaren.

Niettemin heb ik de herzieningstolk gevraagd of Baybaşin in dit tapgesprek op enig
moment te kennen geeft zich in Istanbul te bevinden. De tolk heeft hierop als volgt
geantwoord:
“De tolk: Ja, dat zegt Baybaşin wel letterlijk. (…). De indruk die ik echter krijg,
vooral omdat Baybaşin erbij lacht en hoe hij de vraag van Necmettin over Apo
beantwoordt op een spottende en minachtende manier, is dat Baybaşin het
niet meent wanneer [hij] zegt in Istanbul te zijn.”235, 236
Reeds in feitelijke aanleg heeft de advocaat-generaal ter terechtzitting de stelling
betrokken dat Baybaşin in dit telefoongesprek zijn gesprekspartner, advocaat
Necmettin Yildiz, onder druk zette teneinde informatie van hem te verkrijgen, en
daarbij blufte over zijn, Baybaşin’s, aanwezigheid in Istanbul. Het argument van de
raadsvrouw, te weten dat uit dit telefoongesprek moet worden afgeleid dat
Baybaşin op het moment van spreken in Istanbul verblijft, gaat dus alleen op als
uitgesloten c.q. onwaarschijnlijk is dat Baybaşin ten opzichte van Yildiz blufte of
loog. Kennelijk is de raadsvrouw die overtuiging inderdaad toegedaan. De vraag is
waarop de raadsvrouw deze overtuiging baseert. Zelfs in een scenario waarin
Baybaşin uitsluitend doorgaat voor een zakenman (autoverkoper), is allerminst
zeker dat Baybaşin zich niet op enig moment bedient van bluf om zich in het
handelsverkeer te bevoordelen.

235

Zie het Verslag tolkwerkzaamheden d.d. 18 juli 2016, vraag 11, p. 36 en p. 39.
De verdediging is blijkens de schriftelijke reactie van 21 maart 2017 (p.16) op voornoemd verslag
alsmede blijkens het zesde aanvullend herzieningsverzoek van 19 juni 2017 (p. 19 en 22) van mening
dat de herzieningstolk met dergelijke uitlatingen “de grenzen van het vakgebied verre te buiten gaat”.
Zie mijn reactie hierop in de paragraaf ‘Reactie verdediging op nader onderzoek’, die kort samengevat
inhoudt dat een functioneel equivalente vertolking van brontaal naar doeltaal kan vergen dat de
vertolker enkele woorden wijdt aan de wijze waarop een uitlating is gedaan.
236
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Uitgaande van een alternatieve lezing, waarin Baybaşin omtrent zijn aanwezigheid
in Istanbul niet de waarheid spreekt, zou Baybaşin zich ten tijde van dit tapgesprek
A-4-34 wel degelijk in Nederland hebben kunnen bevinden. Daarvoor bestaan
overigens ook andere aanwijzingen, die ik thans successievelijk langsloop.

Tapgesprek A-4-34 is volgens het tapverbaal gevoerd op 1 december 1997, aanvang
om 20.45 uur. Daarbij belde Baybaşin uit via de mobiele-telefoonaansluiting 0651357183 (tap-lijn X-2) naar de Turkse aansluiting 0090-532317789. De JTSgegevens van dit tapgesprek vermelden als “jts-cellid” het nummer 204-08-447114845.237 Kortom, bij aanvang van tapgesprek A-4-34 legde het gsm-toestel van
Baybaşin volgens die JTS-gegevens radioverbinding met een KPN-basisstation met
het nummer 14845. Dit betreft een basisstation dat is gepositioneerd op het dak
van een pand aan de Ferdinand Bolstraat 321 te Amsterdam.238 Dit basisstation is
overigens goed zichtbaar vanaf de bar op de 23ste verdieping van het Okura-hotel.239
De verkeersgegevens vormen een zeer sterke aanwijzing dat de gebruiker van dit
gsm-toestel zich op dat moment in Amsterdam bevond (en dus niet in Istanbul).
Ter controle is ook onderzoek gedaan naar de verkeersgegevens van tapgesprekken
die zijn gevoerd met een ander aan Baybaşin toegeschreven gsm-toestel240 die
avond kort na het betwiste tapgesprek, meer specifiek om 21.32 uur en 21.37 uur.
Dat andere gsm-toestel legde daarbij radioverbinding met een Vodafonebasisstation op het Victorieplein 4 te Amsterdam, resp. met een Vodafonebasisstation aan de Apollolaan 2 te Amsterdam.

In de tweede plaats wijs ik op een kwestie die reeds ten overstaan van het
gerechtshof is bediscussieerd naar aanleiding van een rechtsmacht-verweer van de
zijde van de verdediging. Baybaşin belde volgens de JTS-gegevens van tapgesprek

237

Zie onder meer het onder 6.3 tot het bewijs gebezigde proces-verbaal van bevindingen van 9
december 1999 van de verbalisanten F.J. Reuvers en A. Smink, inhoudende dat de CELL-ID, de
identiteit van het basisstation waarover tapgesprek A-4-34 werd afgewikkeld, het nummer 14845
betreft.
238 Zie het proces-verbaal van bevindingen van de verbalisanten Van Beek en Van Dop van
29 juni 2016. Uit dit proces-verbaal volgt tevens dat de KPN-mast 14845 ook in 1997 al op deze locatie
stond opgesteld, aangezien bij verplaatsing van een basisstation hieraan een nieuw nummer zou zijn
toebedeeld.
239 Gelet op de sector (windrichting) waarop dit basisstation staat ingesteld, valt het Okura-hotel
binnen de ‘service-cell’ van dit basisstation. Overigens, op de eerste de beste foto die op internet is
te vinden van het uitzicht vanaf de bar op de 23ste verdieping van het Okura-hotel is dit gsmbasisstation zichtbaar op het dak van het pand aan de Ferdinand Bolstraat 321 te Amsterdam.
240 Dit betreft de mobiele aansluiting met nummer: 06-55382210, tap-lijn X-3.
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A-4-34 uit met een Nederlands (KPN) gsm-toestel dat in Nederland onder de tap
was gesteld (tap-lijn X-2). Indien met dit gsm-toestel in het buitenland zou zijn
getelefoneerd, zou het gesprek zeer waarschijnlijk niet kunnen zijn onderschept,
aldus wijzen berichten van KPN Security en BEN Security uit.241, 242

In de derde plaats wijs ik op het proces-verbaal en de daaraan gehechte bijlage van
IJzerman d.d. 10 april 1999 met betrekking tot de waarnemingen van het team dat
Baybaşin observeerde. Uit die bijlagen volgt dat Baybaşin op 25 november 1997 in
het Novotel te Breda aanwezig was en op 4 december 1997 in het Okura-hotel te
Amsterdam. Die observaties sluiten uiteraard een kortstondig verblijf in Istanbul op
1 december 1997 niet uit,243 maar maken dat wel minder waarschijnlijk.

Van de zijde van de verdediging wordt hiertegen ingebracht dat alle genoemde
verkeersgegevens zijn vervalst en dat de observatieverslagen, als die al op waarheid
berusten, niet relevant zijn omdat het telefoongesprek in werkelijkheid vóór
Baybaşin’s vlucht uit Turkije (1992) plaatsvond.244 Ik laat een en ander hier verder

241

Zie het proces-verbaal d.d. 7 mei 2002 van C. van Tent. Dit proces-verbaal en de faxberichten
waarop de inhoud van dit proces-verbaal is gebaseerd, zijn gehecht aan het bestreden arrest. De
faxberichten luiden als volgt.
Aan KPN Security legde Van Tent bij faxbericht van 7 mei 2002 de volgende vraag voor: “Indien een
verdachte niet in Nederland verblijft maar zich met zijn GSM in het buitenland bevindt, en daar gaat
bellen, dan heeft de tapkamer in die gevallen niet de mogelijkheid om de OUT CALLS te registreren.”
Daarop reageerde KPN Security diezelfde dag met een handgeschreven mededeling op de retourfax:
“Dit is correct; gesprekken gaan over het netwerk van de betr. buitenl. provider en niet over bijv.
netwerk KPN.”
Aan BEN Security legde Van Tent bij faxbericht van 7 mei 2002 de volgende stelling voor: “Indien de
verdachte niet in Nederland verblijft, dan ontvangt de tapkamer in Nederland (Arnhem 1997), geen
gesprekken. Dit gezien het feit dat de telefoon op dat moment niet in het Nederlandse netwerk
verblijft.”
BEN Security respondeerde als volgt bij faxbericht van gelijke datum: “Waar, voor 99%. Het komt
echter soms voor dat er gesprekken binnen komen die bij een buitenlandse operator zijn gevoerd.”
Deze informatie wordt overigens bevestigd door F. Fransen & J. Rijnders, Assessment of telephone
tones on audio files of intercepted communication in the report of Peller, d.d. 26 mei 2010, p. 1 en
p. 9 (figuur A.7).
Anders: Van de Ven, schriftelijke mededeling d.d. 4 mei 2002.
242 Zie het proces-verbaal van de terechtzitting van 7 mei 2002, p. 3-4. A-G Kolkert merkte ter zitting
op: “Deze in het buitenland gevoerde gesprekken kunnen in 99% van de gevallen niet worden getapt.
Alleen gesprekken binnen één kilometer van de grens zijn af te luisteren als het signaal wordt opgepikt
door een Nederlandse mast.”
243 In onderdeel 17 komt bovendien ter sprake dat Baybaşin op 1 december 1997 niet over
reisdocumenten beschikte.
244 In het vijfde aanvullend herzieningsverzoek van 12 juni 2017, p. 67-68, betoogt de raadsvrouw
bijvoorbeeld op basis van de bedoelde verkeersgegevens dat tapgesprek A-4-34 aantoont “dat een in
Turkije gevoerd gesprek kennelijk later kan worden gekoppeld aan verkeersgegevens van een
verbinding met een Amsterdame KPN-mast”. Dit argument veronderstelt dat Baybaşin in dit
tapgesprek de waarheid spreekt en zich daadwerkelijk in Istanbul bevond. Dat is nou juist de vraag.
Een nieuw gegeven ter onderbouwing van novum 91, derde aanvulling op het herzieningsverzoek,
heb ik in de vijfde aanvulling dan ook niet kunnen ontwaren.
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onbesproken omdat de mogelijkheid (en onwaarschijnlijkheid) van de manipulatie
van verkeersgegevens reeds in onderdeel 6 van deze conclusie uitvoerig aan de
orde is gekomen.

Ik houd het erop dat er sterke aanwijzingen zijn dat Baybaşin zich ten tijde van het
tapgesprek A-4-34 met Yildiz in Nederland (Amsterdam) bevond. Dit strookt met de
indruk van de herzieningstolk, te weten dat Baybaşin omtrent zijn verblijf in
Istanbul blufte, terwijl de tolk onbekend was met de verkeersgegevens van het
tapgesprek en met de implicaties daarvan. Van een aanwijzing dat het
geluidsmateriaal van A-4-34 een ver vóór 1997 in Turkije opgenomen tapgesprek
betreft en de taptolken een en ander hebben willen verbloemen, is dan ook geen
sprake. In het weglaten van voornoemde ‘ontlastende’ passage (“Ik ben in
Istanbul”) kan geen gegeven in de zin van art. 457, eerste lid, aanhef en onder c, Sv
worden gevonden.
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15.6. De heroïnezaak

Inleiding

Onder feit 4 in de bewezenverklaring heeft het hof in de heroïnezaak Baybaşin
– kort samengevat – veroordeeld voor het tussen 9 november 1997 tot en met
9 januari 1998 geven van instructies en het leggen van contacten ter voorbereiding
van de invoer van 20 kilogram heroïne naar Nederland alsmede voor de
voorbereiding tot uitlokking daartoe van (Nuri) Korkut. In de aanvraag tot
herziening en de daarop gebaseerde aanvullingen zijn in de nova 52, 68, 69, 70, 71,
en 72 ten aanzien van de gesprekken A-6-101, A-6-103 en A-6-104 diverse vormen
van (vermeend) vertalingsbedrog opgevoerd.

Ten aanzien van de tot het bewijs gebezigde tapgesprekken in de heroïnezaak heeft
het hof bij arrest onder 10.6.4 in het bijzonder het volgende overwogen:
“Uit de telefoontaps in dossier 6 leidt het hof af, gelet op de tijdstippen
waarop de daarin opgenomen gesprekken werden gevoerd en de informatie
die door de betrokken gespreksdeelnemers wordt uitgewisseld in combinatie
met onder andere de voor verdachte belastende verklaringen van M. Korkut
en Ilie Priescu (…) dat de telefoontaps betrekking hebben op het bewezen
verklaarde en de rol van de verdachte daarin.”

(1). Onjuiste vertaling in tapgesprek A-6-101, novum 68: “Ik denk dat als het goed
is, hij vannacht belt” versus “Is it good we call him tonight?”
Beschrijving

Onder novum 68 (in de tweede aanvulling op het herzieningsverzoek) is ten eerste
gewezen op een vorm van vertalingsgesjoemel inzake het inkomende (Engelse)
tapgesprek A-6-101, van 7 januari 1998.245 In dit telefoongesprek tussen Baybaşin
en Josh, dat volgens de verkeersgegevens dateert van 22.01 uur, spreken zij over

245

Dit tapgesprek is in paragraaf 11.10 van deze conclusie reeds uitvoerig besproken. Ik merk
bovendien andermaal op dat volgens justitie de gesprekspartner van Baybaşin ‘Josh’ Sreten Jocic
betreft.
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een aan Josh gelieerd persoon (volgens het hof: Priescu)246 die diezelfde avond,
over één à twee uur, naar een aan Baybaşin gelieerd persoon (volgens het hof:
Korkut)247 zal (moeten) bellen. De tot het bewijs gebezigde weergave van
tapgesprek A-6-101 luidt, voor zover relevant en met mijn onderstreping, als volgt:
“EG: Josh belt in met Huseyin Baybaşin. Josh vraagt of hij het nummer kan
krijgen. Josh wil alleen het telefoonnummer zonder landnummer. (Huseyin
vraagt in het koerdisch op de achtergrond; geef mijn bruine schrift/boekje).
H:
Heeft de vriend al gebeld....(vraagt weer in het koerdisch of hij zijn
boekje kan krijgen)....heeft de vriend met jou gebeld?
J:
Nog niet, nog niet...Ik moet hem bellen om 11.00 uur. Ik ga hem nu
bellen.
H:
Oke, ik begrijp wat je bedoelt. Ja (vraagt weer om zijn bruine
boekje)...wacht een ogenblikje...
J:
Hallo.... hallo....
H:
Kun je het opschrijven..?
J:
Ja, ik schrijf het nu op..!
H:
Als hij belt vanaf de plaats waar hij nu is....
J:
ja.
H:
dan moet hij bellen: 05424340879.( 00905424340879 ) (Josh herhaalt
het nummer.) Hoe laat denk je dat hij me zal bellen?
J:
Ik denk over 1 a 2 uur..
H:
1 a 2 uur...dus... als hij zegt,... eeh.
J:
Ik denk dat als het goed is, hij vannacht belt... Ze hebben een afspraak
en ze regelen het voor morgen.... ze komen het overeen hoe ze het doen
voor morgen oke?
H:
ja.. zij.. zij... als ze elkaar zien dan zullen zij met elkaar wel
spreken....Dus nu...eehh. Spreekt hij Duits?
(…)”
In de toelichting op het novum is gewezen op een onjuiste vertaling. De raadsvrouw
betoogt dat Josh in werkelijkheid op enig moment aan Baybaşin vraagt: “Is it good
we call him tonight?”. Dit in tegenstelling tot de weergave van de taptolken die de
betreffende passage als volgt hebben vertolkt: “Ik denk dat als het goed is, hij
vannacht belt…”. De raadsvrouw merkt hier het volgende over op:

246

Nog afgezien van de omstandigheid dat uit de op tapgesprek A-6-101 volgende tapgesprekken
inderdaad kan worden opgemaakt dat de ‘hij’ in dit gesprek Priescu is, identificeert de raadsvrouw
hem in de toelichting op novum 68 ook als zodanig.
247 Het in tapgesprek A-6-101 opgesomde telefoonnummer komt volgens de JTS-gegevens overeen
met het tegennummer van dat van Baybaşin (tap-lijn X-10) in tapgesprek A-6-102. Zodra Baybaşin zelf
het door hem opgesomde telefoonnummer belt, krijgt hij in tapgesprek A-6-102 (Oom) Nuri Korkut
aan de lijn. Korkut deelt (volgens het tapverbaal) in tapgesprek A-6-102 aan Baybaşin mee dat ‘die
vriend’ hem, Korkut, vijf minuten daarvoor heeft gebeld.
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“De ‘hij’ in deze onjuiste vertaling verwijst in de context van het gesprek naar
Priescu, die naar Baybaşin zal bellen. De onjuiste vertaling smeedt daarmee
een sterkere band tussen Priescu en Baybaşin dan in de originele opname te
horen is. Josh vraagt in werkelijkheid slechts of ‘we’, dat wil zeggen hijzelf
(Josh) en een andere persoon, ‘hem’, d.w.z. een derde persoon, mogen bellen.
In de foutieve taptolkenvertaling stelt Josh dat zijn Koerier Priescu, de ‘hij’ die
nacht Baybaşin zal bellen. Deze vertaling accentueert Baybaşin als spil van de
operatie: de koerier meldt zich bij Baybaşin. De taptolken helpen hier de
manipulanten met het toevoegen van een belastende zin aan de tekst.”248
Beoordeling

Na beluistering van het geluidsmateriaal kom ik tot het volgende Engelse transcript
(vanaf 1:21 minuut):
“H: .. he needs to dial direct [0542 .. 434 .. 0879].
[Josh herhaalt vervolgens het telefoonnummer in blokjes van vier, drie en
vier cijfers]
H:
Yeah, and ehh…around what time you believe he can call him?
J:
I think ehhh..about one two hour.
H:
one two hour, so … if he says he ehhhh
J:
I think is good he call him tonight. They have
H:
Yeah
J:
a meeting and ehhh they arrange for tomor…they … ehhh …. they agree
how to do okay?
H:
Yeah, if they they.. see each other then we.. they will talk each other.
So now ehhh is he speaking German?
J:
My friend speak German yes.
H:
That’s great, yeah, please tell him to talk to German to him, yeah?”
Anders dan de raadsvrouw hoor ik Josh duidelijk zeggen: “I think is good he call him
tonight”. Voor zover de raadsvrouw voorwendt dat Josh in de betreffende volzin
“we” (Engels) in de mond neemt, mist dat betoog feitelijke grondslag. De taptolken
worden hier niet alleen op basis van een onnavolgbare redenering, maar bovendien
onterecht beticht van vertalingsgesjoemel.

Ten overvloede merk ik op dat de interpretatie van de raadsvrouw van tapgesprek
A-6-101 berust op een verkeerde lezing van het tapverbaal. Anders dan de
248

Zie het tweede aanvullend herzieningsverzoek van 1 februari 2016, novum 68, p. 198-199.
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raadsvrouw betoogt kan – zelfs – uit de ‘foutieve taptolkenvertaling’ niet zonder
meer worden afgeleid dat de vriend (Priescu) die nacht naar Baybaşin zal bellen.
Aldus veronderstelt de raadsvrouw immers dat het door Baybaşin opgesomde
telefoonnummer Baybaşin’s eigen telefoonnummer betreft (dat hij niet uit zijn
hoofd kende), terwijl het onbetwiste tapgesprek A-6-102 uitwijst dat het
opgesomde telefoonnummer aan Korkut toebehoort. Kortom, Priescu zal Korkut
(moeten) bellen. Dit strookt ook met de voorafgaande vraag van Baybaşin aan Josh:
“Around what time you believe he can call him?”249
Ook de volgende passage laat weinig twijfel bestaan over de strekking van het
telefoongesprek, namelijk dat het Korkut was die door Priescu moest worden
gebeld voor overleg. Ik herhaal:
“J:
H:
J:
H:

I think is good he call him tonight. They have
Yeah
a meeting and ehhh they arrange for tomor…they … ehhh …. they agree
how to do okay?
Yeah, if they they see each other, then we.. they will talk each other.”

De inhoud van het Koerdische tapgesprek A-6-102, diezelfde avond om 22.31 uur,
tussen Baybaşin en Korkut maakt bovendien duidelijk dat de ‘vriend’ van Josh
(Priescu) binnen een half uur heeft gebeld naar Korkut, en dat is vrijwel
overeenkomstig het besprokene in tapgesprek A-6-101. In tapgesprek A-6-103, de
volgende dag om 11.16 uur, volgens het tapverbaal tussen Korkut en Baybaşin,
deelt Korkut aan Baybaşin mee dat Korkut ‘hem’ (inderdaad) heeft ontmoet, en dat
is op zijn beurt overeenkomstig het: “they see each other, then we.. they will talk
each other.”

249

De taptolken kwamen tot de volgende weergave: “Hoe laat denk je dat hij me zal bellen?”.
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(2). Weglaten ontlastende passage in tapgesprek A-6-103, novum 69: “Ehh renaz
merhaba”

Beschrijving

Onder novum 69 in de tweede aanvulling op het herzieningsverzoek is als vorm van
vertalingsgesjoemel ingebracht dat de taptolken een ontlastende passage uit
tapgesprek A-6-103, van 8 januari 1998, om 11.16 uur, hebben weggelaten. Uit de
weergave van het tapgesprek volgt naar het oordeel van het hof dat het
telefoongesprek tussen Baybaşin en Oom Nuri (Korkut) ziet op de invoer van twintig
kilogram heroïne in Nederland. In opdracht van de verdediging is door de
eerdergenoemde Ҫerçi tapgesprek A-6-103 andermaal vertaald. Deze nieuwe
vertaling van tapgesprek A-6-103 zou aantonen dat Baybaşin hier echter niet met
Korkut in gesprek was, maar met ene “Renaz”. Onder novum 69 is daarover het
volgende uiteengezet:
“Uit deze nieuwe vertaling blijkt dat op 18.800-19.857 seconden de
begroeting klinkt tussen Baybaşin en Korkut. Baybaşin zegt: “Ehh renaz
merhaba!” hetgeen betekent: “Ehhh Renaz, hallo!”. Renaz is een Koerdische
jongensnaam. Deze introductie geeft aan dat Baybaşin in dit gesprek niet
Nuri Korkut begroet, maar een persoon met de Koerdische achternaam
Renaz. Deze originele begroeting is in de tapverbalen van de taptolken
onvertaald gebleven, kennelijk om het hof niet in verwarring te brengen over
de ware identiteit van de gesprekspartner in dit gesprek. Aan het hof moest
immers het scenario worden gepresenteerd dat Baybaşin hier sprak met de
Koerdische drugshandelaar Nuri Korkut, die zich in Istanbul in het gezelschap
bevond van de Roemeense drugskoerier Ilie Priescu.(…)
Het hof is door het weglaten uit de vertaling van deze essentiële begroeting
misleid over de ware identiteit van Baybaşin’s gesprekspartner in dit gesprek.
In ieder geval is het hof met dit vertalingsgesjoemel de mogelijkheid
onthouden zich te realiseren dat dit als cruciaal gepresenteerde gesprek niet
werd gevoerd tussen Baybaşin en Korkut, maar tussen Baybaşin en een derde
persoon, Renaz, die geen rol speelt in het drugscenario.”250
De misleiding van het hof omtrent de ware identiteit van de gesprekspartner van
Baybaşin zou bovendien steun vinden in de omstandigheid dat Korkut bij de politie
en de rechter-commissaris zijn eigen stem niet heeft herkend in de hem

250

Zie het tweede aanvullend herzieningsverzoek van 1 februari 2016, novum 69, p. 200.
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voorgehouden gesprekken.251 Zonder nadere verwijzing in de aanvraag is, naar ik
vermoed, in dit kader ten eerste gewezen op de verklaring van Korkut die hij op
23 april 1998 in het kader van een rechtshulpverzoek in het huis van bewaring te
Istanbul

aflegde

in

het

bijzijn

van

zowel

Turkse

als

Nederlandse

politieambtenaren.252 Uit die verklaring volgt een algemene ontkenning door
Korkut van telefonisch contact met Baybaşin ten tijde van de heroïnedeal:
“VRAAG: Met betrekking tot de 43 kg. heroïne die u liet onderscheppen, is het
vastgesteld dat u voordat u het liet onderscheppen, u met Huseyin Baybaşin
heeft getelefoneerd en (…).
ANTWOORD: Ik heb met Huseyin Baybaşin geen gesprekken gevoerd. (…).”253
Verder heeft de raadsvrouw vermoedelijk het oog op de door Korkut, onder andere
in het bijzijn van rechter-commissaris mr. Sterk, te Istanbul afgelegde verklaring van
6 december 1999. Deze houdt onder meer het volgende in:
“Is gevraagd: Ik heb in januari niet, zoals wel wordt beweerd, met Huseyin
Baybaşin gesproken over Illia Peruscu [Ilia Priescu, D.A.]. Ik heb het niet gehad
over de komst van deze persoon, dat hij 170 duizend DM mee zou brengen,
dat ik hem de heroïne zelf zou geven en op welke manier ik dat zou doen. Het
gesprek dat mij als vraag wordt voorgehouden heb ik niet gevoerd, ik heb zelf
aan Illia [Ilia Priescu, D.A.] verkocht, ik verkoop zelf heroïne, ik heb de persoon
in een hotel leren kennen, hij wilde heroïne van me, ik heb er voor gezorgd en
het verkocht. Geen van de telefoongesprekken is door mij gevoerd. (…)
Men heeft mij de telefoontaps laten horen, dat is in april mei 1998 geweest,
hierbij was de Turkse politie, Nederlandse politie die zei dat ze van Interpol
kwamen en een tolk. Ze hebben me de telefoontaps laten horen, ik heb toen
gezegd dat de stem aan de telefoon niet van mij was en dat ik een dergelijk
gesprek niet had gevoerd. (…)”254

251

Zie het tweede aanvullend herzieningsverzoek van 1 februari 2016, novum 69, p. 200.
Zie het T-09 onderzoek, PV-nr. 9803027, dossier 6 (vervolg), proces-verbaal van verhoor getuigen
(Nuri Korkut) d.d. 23 april 1998, p. 1519-1520. Zie ook paragraaf 14.3.
253 Zie het T-09 onderzoek, PV-nr. 9803027, dossier 6 (vervolg), proces-verbaal van verhoor getuigen
(Nuri Korkut) d.d. 23 april 1998, p. 1519.
254 Zie p. 3 van de zich tussen de stukken van het dossier bevindende verklaring van Korkut, afgenomen
op 6 december 1999 in Istanbul door de Turkse rechter Sazi Öner, in aanwezigheid van onder meer
rechter-commissaris mr. Sterk.
252
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Beoordeling

Aan de hand van de vertaling van tapgesprek A-6-103 door Ҫerçi255 en na eigen
beluistering van het geluidsmateriaal, stel ik vast dat de opmerking van Baybaşin
“Ehh renaz, merhaba” niet in de tot het bewijs gebezigde vertolking van de
taptolken is opgenomen. Dientengevolge heb ik de herzieningstolk gevraagd deze
passage in het tapgesprek nog eens te beluisteren, te transcriberen en vervolgens
te vertolken.256 Uit het Verslag tolkwerkzaamheden citeer ik:
“Vraag 10: In het begin van het gesprek zegt Baybaşin tegen zijn Koerdische
gesprekspartner ‘Ehm, Renas, merheba.’(tijdscode 00:20). Wat betekent deze
zin?
De tolk: Ehm, Rênas, hallo’
Rênas is een jongensnaam. Het klinkt alsof Baybaşin iemand met de naam
Rênas begroet terwijl hij in gesprek is met NNman.”257
Anders dan de verdediging ingang wil doen vinden, valt hieruit op te maken dat het
telefoongesprek waarschijnlijk niet tussen Baybaşin en ene Rênas heeft
plaatsgevonden, maar dat Baybaşin gedurende zijn telefonisch contact met Korkut
daarnaast in levende lijve ook ene Rênas heeft begroet.

Daarnaast heb ik de tolk gevraagd of deze de stem van de gesprekspartner van
Baybaşin in tapgesprek A-6-103, door de taptolken aangemerkt als Oom Nuri, zou
kunnen herkennen in een ander tapgesprek. Hierop heeft de tolk bevestigend
geantwoord en te kennen gegeven zulks onder andere aan zijn tongval te kunnen.
Aansluitend heb ik de tolk verzocht te luisteren naar de tapgesprekken A-6-59 en
A-6-68, twee onbetwiste gesprekken, waarvan door de taptolken ook is
meegedeeld dat het telefoongesprekken tussen Baybaşin en Korkut betreft.258 Na

255

Zie de aan het tweede aanvullend herzieningsverzoek van 1 februari 2016 gehechte Appendix III:
Derksen, A-6-103, deel I: een nieuwe vertaling en een analyse - 16 argumenten voor manipulatie, d.d.
26 juni 2015, p. 5.
256 Zie het Verslag tolkwerkzaamheden d.d. 18 juli 2016, vraag 10, p. 43.
257 Zekerheidshalve merk ik ten overvloede nog eens op dat de herzieningstolk tijdens de nadere
werkzaamheden op geen enkel moment inzage heeft verkregen in de aangedragen nova.
258 Tapgesprek A-6-59 vond volgens de verkeersgegevens plaats op 20 december 1997 en tapgesprek
A-6-68 op 23 december 1997. Het onder novum 69 betwiste tapgesprek A-6-103 dateert van 8 januari
1998.
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beluistering van deze tapgesprekken heeft de tolk verklaard dat Baybaşin hierin
steeds met dezelfde persoon spreekt als in tapgesprek A-6-103.259
Om die reden houd ik het erop dat, ondanks de ontkenning van Korkut in feitelijke
aanleg, het onderhavige (Koerdische gedeelte van) tapgesprek A-6-103 wel degelijk
een telefoongesprek tussen hem en Baybaşin betreft. Bijgevolg lijkt de door de
herzieningstolk geschetste situatie waarin Baybaşin tijdens zijn gesprek met Korkut
ook en passant ene Rênas begroet, de meest waarschijnlijke verklaring voor
Baybaşin’s opmerking. Het weglaten van deze begroeting verandert dus niets aan
de strekking van tapgesprek A-6-103.

(3). Onjuiste vertolking in tapgesprek A-6-103, novum 72: “Heb jij iets te zeggen”
versus “Zegt hij wat?”

Beschrijving

Onder novum 72 (in de tweede aanvulling op het herzieningsverzoek) is
aangevoerd, met verwijzing naar Derksen’s analyse van het tapgesprek,260 dat de
taptolken een onjuiste vertolking zouden hebben opgenomen “waarmee een
inconsistentie binnen het gesprek wordt verhuld.”261 Het zou gaan om de door mij
onderstreepte zinsnede in de eerste alinea van de tot het bewijs gebezigde
weergave van tapgesprek A-6-103:
“EK/KG: Engels sprekende man (Geen Engelsman) belt in met Huseyin
Baybaşin en geeft de hoorn over aan Oom Nuri. Huseyin wordt door de beller
BROER genoemd. Oom Nuri en Huseyin begroeten elkaar. Hebben jullie elkaar
gezien/gesproken, vraagt Huseyin. Ja, wij hebben elkaar ONTMOET zegt Oom
Nuri. Heb jij iets te zeggen, vraagt Huseyin.
Vervolgens;
N: Ik heb niets te zeggen, maar hij heeft 170.000 bij zich…!”
De raadsvrouw en Derksen wijzen in dit verband op de andersluidende vertaling
van de onderstreepte passage, afkomstig van Ҫerçi, zijnde: “Zegt hij wat?”. Kortom,
259

Zie het Verslag tolkwerkzaamheden d.d. 18 juli 2016, p. 43, vraag 13.
Zie bijlage 103.2 gehecht aan de tweede aanvulling op het herzieningsverzoek, inhoudende:
Derksen, A-6-103, deel I: een nieuwe vertaling en een analyse - 16 argumenten voor manipulatie, d.d.
26 juni 2015’, argument 6, p. 9.
261 Zie het tweede aanvullend herzieningsverzoek van 1 februari 2016, novum 72, p. 206.
260
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in plaats van aan Korkut te vragen of hij wat te zeggen had, zou Baybaşin volgens
de verdediging aan Korkut hebben gevraagd of de persoon die zich bij Korkut
bevond en 170.000 DM bij zich had (Priescu) wat te zeggen had. In de aanvraag is
daarover het volgende opgemerkt:
“Derksen geeft in zijn analyse van het gesprek aan dat dit antwoord van
Korkut “Hij zegt niks” een in de context van het hof-scenario logisch gezien
uiterst onaannemelijk antwoord is. Priescu is naar Istanbul gekomen om
heroïne te kopen, en hij heeft inmiddels drie keer met Korkut gesproken (…).
Vanzelfsprekend heeft Korkut iets tegen Korkut gezegd. De vraag kan dus
contextueel niet over hem gaan, zo merkt Derksen op. De werkelijk gesproken
tekst wijst erop dat de “hij” waarover Baybaşin en ‘Korkut’ spreken, niet
Priescu is.”262
Beoordeling

Op de algemene vraag naar de inhoud van tapgesprek A-6-103 heeft de
herzieningstolk het volgende meegedeeld:
“Baybaşin merkt op dat NNman die persoon heeft ontmoet en vraagt wat hij
zegt. NNman zegt dat die persoon 170 duizend bij zich heeft.”263
Ik ga er op basis van deze vertolking van uit dat Baybaşin in de betwiste passage
niet heeft gevraagd naar wat Korkut had te zeggen, maar heeft geïnformeerd naar
de uitlatingen van de Engelssprekende man die zich in Korkut’s nabijheid bevond.
Dat daardoor, zoals Derksen heeft verwoord, het gesprek onbegrijpelijk is
geworden en “zo de link tussen de 170.000 DM en Priescu onverbroken blijft”, valt
echter niet in te zien. Wanneer de door de taptolken opgenomen vraag aan Korkut
“Heb jij iets te zeggen?” in samenhang wordt bezien met de direct daaraan
voorafgaande vraag “Hebben jullie elkaar gezien/gesproken?”, kan er geen
misverstand over bestaan dat Baybaşin geïnteresseerd is in hetgeen tussen Korkut
en Priescu is besproken. Die zienswijze vindt steun in de hierboven weergegeven
samenvatting van de passage door de herzieningstolk, waaruit volgt dat Baybaşin
niet zozeer wil weten of Priescu iets heeft gezegd, maar veeleer wil weten wat
Priescu dan te zeggen had. Deze informerende handelwijze van Baybaşin bij zijn

262
263

Zie het tweede aanvullend herzieningsverzoek van 1 februari 2016, novum 72, p. 206.
Zie het Verslag tolkwerkzaamheden d.d. 18 juli 2016, vraag 2, p. 40.
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vertrouweling Korkut is niet onbegrijpelijk, gezien zijn instruerende rol vanuit
Nederland ten aanzien van de zich in Turkije afspelende heroïnedeal. De
argumentatie van de raadsvrouw is dus niet steekhoudend.

(4). Onjuiste vertolking in tapgesprek A-6-103, novum 72: “Ik zei: het is 40.000”
versus “Ik zei: hoeveel duizend is dat”

Beschrijving

Ten aanzien van tapgesprek A-6-103 is onder novum 72, vierde voorbeeld,264
betoogd dat de taptolken de zinsnede “Ik zei: ‘het is 40.000’” onjuist hebben
vertolkt. In dit gesprek, waarin volgens het hof tussen Korkut en Baybaşin over de
hoeveelheid door Priescu uit te voeren drugs wordt gesproken, zou het volgens de
raadsvrouw in werkelijkheid zijn gegaan om in totaal 20 kilogram heroïne. Dit in
tegenstelling tot wat de weergave door de taptolken doet vermoeden, namelijk dat
het om “40.000” zou gaan, hetgeen volgens de raadsvrouw duidt op 40 kilogram
heroïne. Aldus zouden de taptolken “er 20 kilo zelf bij hebben verzonnen.”265 Ik
begrijp het novum zo dat dientengevolge naast de 20 kilogram van Priescu nooit
sprake kan zijn geweest van 20 kilogram in te voeren heroïne voor Baybaşin.266

De tot het bewijs gebezigde weergave van tapgesprek A-6-103 luidt, voor zover
relevant als volgt (vetgedrukt mijnerzijds, kapitalen van de taptolken):
“Oom Nuri en Huseyin Baybaşin begroeten elkaar. Hebben jullie elkaar
gezien/gesproken, vraagt Huseyin. Ja, wij hebben elkaar ONTMOET zegt Oom
Nuri. Heb jij iets te zeggen, vraagt Huseyin.
Vervolgens;
N:
Ik heb niets te zeggen, maar hij heeft 170.000 bij zich….!
H:
Ja, dat had ik al tegen jou gezegd….
(…)

264

Zie het tweede aanvullend herzieningsverzoek van 1 februari 2016, novum 72, p. 208.
Zie het tweede aanvullend herzieningsverzoek van 1 februari 2016, novum 72, p. 208.
266 Zie de onder 4.3 tot het bewijs gebezigde verklaring van Korkut, afgelegd op 13 januari 1998 bij de
Turkse politie, waarin hij verklaart 20 kilo spuitheroïne te hebben afgeleverd aan de Roemenen en hij
hen (de Roemenen) voorts zegt nog 20 kilogram te hebben.
265
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N:

H:
N:

H:
N:
H:
N:
H:
N:
H:

N:
H:
N:
H:
N:

Ja…ik zei tegen hem dat ik het nu zou dingessen, maar hij zegt; ik moet
‘dat’ dinges doen.. ehh…hij moet het beetje voor beetje dingessen,
weet je…(klein maken)…
Ehh…
Het zijn in een stuks (groot) en hij moet het klein maken…ntv..er moet
nog wat geverfd/gespoten worden..en hij moet wat verf nemen…hij
moet verf er overheen doen..weet je..
Jullie moeten maar samen met hem doen en hem helpen…zij hebben
het niet tegen mij gezegd, maar jullie moeten hem maar helpen..
ee, in orde oom…!
Ja…! KOMT DAT BINNEN EEN DAG KLAAR?
Wat?
Komt dat binnen een dag klaar/kan het binnen een dag geklaard
worden?
Ja, dat zal geklaard worden…
Ja…en buiten dat….wij hadden ook gezegd dat er 20.000 voor ons
gegeven zouden worden….heeft hij dat goed begrepen en is dat in
orde?
Het is in orde ja…!
Nee, ik bedoel of hij dat begrepen heeft?
Ehh..hoe bedoel je begrepen?
Ik bedoel….20.000 voor mij…je had 10.000 genomen en 10.000 zul je
vanavond nemen toch…voor mij….!
Ja..ja.. hij weet het. Ik heb het tegen hem gezegd. Ik zei; ik zal 20.000
aan jou geven…IK ZEI: HET IS 40.000….!”

In de toelichting op het novum is ter onderbouwing van het standpunt dat het in
totaal (slechts) om 20 kilogram gaat, gewezen op de bij het herzieningsverzoek
aangedragen nieuwe vertolking van Ҫerçi.267 Deze komt tot de volgende vertolking
van de hierboven door mij vetgedrukte passage:
“H:
(…)
H:
(…)
H:
N:

Ja, en heb je gezegd dat je hem 20.000 voor ons gaat geven. Heeft hij
dat begrepen of niet?”
Heeft hij het begrepen of niet?
Namelijk 20 duizend van mij….de 10 duizend die bij jou is en 10 duizend
die je in de avond gaat krijgen.
Ja, ja, ja ik heb het tegen hem gezegd,--weet dat ik eeh --20.000, weet
dat ik jou die geef. Ik zei hoeveel duizend is dat.”

267

Zie de aan het tweede aanvullend herzieningsverzoek van 1 februari 2016 gehechte Appendix III:
Derksen, A-6-103, deel I: een nieuwe vertaling en een analyse – 16 argumenten voor manipulatie, d.d.
26 juni 2015, p. 5.
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Aan de hand van deze nieuwe vertolking, die bovendien volgens de raadsvrouw
ondersteund wordt door Van Bruinessen, zou – anders dan uit de vertolking van de
taptolken – duidelijk worden dat het niet ging om 40 kilogram heroïne (waarvan 20
kilogram voor Baybaşin), maar om ‘slechts’ 20 kilogram in totaal. De belangrijkste
aanwijzing daarvoor zou gelegen zijn in het ontbreken van de aanduiding “40.000”
in de laatste regel van het voornoemde citaat.

Beoordeling

De herzieningstolk vertolkte desgevraagd (en voor zover relevant) dit tapgesprek
als volgt (onderstreping mijnerzijds):
“Baybaşin: Wel, verder, wat we hadden gezegd, 20 duizend voor..(onv).
Heeft hij dat ook begrepen, ok, is het niet?
NNman:
Ok, ja.
Baybaşin: Nee, hij het begrepen, toch?
NNman:
Ehm, hoezo begrepen?
Baybaşin: Dus, de 20 duizend voor mij, waarvan 10 duizend er bij jou is en
10 duizend hij van die andere vrienden krijgt, voor mij,
voor….(wordt onderbroken)
NNman:
Erê, erê, erê. Mi jê re go, ehm, mi jê re go. Mi go Kî sane kî ex,
ehm (bîst) hezar, sane Kî ez didime te, mi go 40 (çil) hezar e
NNman:
Ja, ja, ja. Ik heb aan hem gezegd, ehm, ik heb aan hem gezegd.
Ik zei, beschouw, ehm, die 20 duizend die ik aan je geef als 40
duizend.”268
Bovendien heb ik de herzieningstolk nog eens gevraagd in het bijzonder enkel het
laatste gedeelte van de voornoemde passage te vertalen. Hierop heeft de tolk
medegedeeld dat “het voor een vertaler heel moeilijk is om een zin in stukjes te
hakken” alsook dat door een dergelijke vertaling “de verbanden binnen de zin op
zodanige wijze geweld wordt aangedaan dat het eigenlijk niet de juiste vertaling
is.”269 Dat gezegd hebbende heeft de tolk de op zichzelf staande (betwiste) zinsnede
“mi go 40 çil hezar e” vertaald als: “Ik zei het is 40.000 duizend.”270 Ten slotte heeft

268

Zie het Verslag tolkwerkzaamheden d.d. 18 juli 2016, p. 41-42, vraag 3.
Zie het Verslag tolkwerkzaamheden d.d. 18 juli 2016, vraag 7 en 8, p. 43.
270 Uit de in de appendix III opgenomen vertaling door Ҫerçi volgt dat deze het laatste gedeelte van
deze passage heeft weergegeven als: “Ik zei hoeveel duizend is dat”.
269
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de tolk op mijn vragen aangegeven dat “çend hezar e ew” de vertaling naar het
Koerdisch is van “Hoeveel duizend is dat?”271
Daarmee staat de door de raadsvrouw voorgestelde vertaling van Ҫerçi (“hoeveel
duizend”) enerzijds tegenover die van de taptolken en de herzieningstolk
anderzijds. In de laatstbedoelde vertalingen wordt immers wel degelijk over “40
duizend” gesproken.272 Zonder nadere onderbouwing valt niet in te zien om welke
reden het andersluidende oordeel van Ҫerçi in deze zwaarder zou moeten wegen
dan dat van de taptolken en de herzieningstolk.273

Ten overvloede zij opgemerkt dat zelfs zonder vermelding van de frase “40 duizend”
uit de inhoud van het tapgesprek kan worden opgemaakt, zelfs óók uit de door de
raadsvrouw voorgestane vertolking daarvan door Ҫerçi, dat het tapgesprek
betrekking heeft op een grotere hoeveelheid dan 20 kilogram heroïne.274 Eerder in
het tapgesprek wordt immers gesproken over de transactie met Priescu.275 Als
duidelijk is dat een en ander voor hem kan worden geregeld, vraagt Baybaşin zijn
gesprekspartner Korkut vervolgens of hij hem, Priescu, wel heeft gezegd dat hij ook
“20.000” voor Baybaşin en de zijnen gaat meegeven.276 Vervolgens beschrijft
Baybaşin aan Korkut waaruit deze ‘20.000’ bestaat. Het aantal kilo’s voor Priescu
staat hier dus los van en moet hierbij nog worden opgeteld. Deze zienswijze, waarin
271

Zie het Verslag tolkwerkzaamheden d.d. 18 juli 2016, vraag 9, p. 43.
In de kern genomen behelst de discussie immers de vraag of de frase “çend hezar” (hoeveel
duizend) is uitgesproken zoals de raadsvrouw stelt, of de frase “çil hezar” (40 duizend), zoals het
oordeel van de taptolken alsook dat van de herzieningstolk luidt. Dat is een kwestie van fonetiek en
niet van semantiek.
273 Hier doel ik niet alleen op de omstandigheid dat de herzieningstolk ook hoort dat door Korkut
“40.000” is gezegd, maar ook op de andersluidende vertaling in het Koerdisch van de zinsnede
"Hoeveel duizend is dat”.
274 In de toelichting op het novum is nog gesteld dat de “oorspronkelijke tekst niet specificeert of het
om grammen, DM of dollars gaat”. Dit terwijl hierover bij de verdediging even later in de toelichting
op novum 71 geen twijfel lijkt te bestaan: “het aantal te verzenden kilo’s, 20 voor Priescu’ s baas Boban
of Josh en nog eens 20 kg extra voor Baybaşin zelf in Nederland”. Zie het tweede aanvullend
herzieningsverzoek van 1 februari 2016, novum 71, p. 202.
275 Ofschoon de Engelssprekende man zich niet voorstelt als Priescu kan uit de opbouw van de
voorafgaande tapgesprekken, vanaf tapgesprek A-6-67, worden opgemaakt dat Josh een vriend naar
Baybaşin zal sturen die naar Baybaşin’s “broer” zal gaan. Voorts kan uit de onder 4.6 tot het bewijs
gebezigde verklaring van Priescu worden afgeleid dat hij in 1993 aan Baybaşin werd voorgesteld en
deze hem naar een huis van hem bracht waar Baybaşin vervolgens ongeveer een maand verbleef,
hetgeen bevestiging vindt in de vertaling van het tweede gedeelte van tapgesprek A-6-103. Verder
verklaart Priescu bij de politie dat hij op 7 januari 1998 Turkije in reisde en diezelfde avond Korkut
belde. Vervolgens zouden Korkut en Priescu elkaar in de ochtend van 8 januari 1998 hebben ontmoet
en gezamenlijk Baybaşin hebben gebeld, hetgeen overeenkomt met de inhoud van tapgesprek A-6103, dat plaatsvond op 8 januari 1998, om 11.16 uur. Hieruit kan worden afgeleid dat de
Engelssprekende man in tapgesprek A-6-103 Priescu betreft.
276 In de vertolking door Çerçi wordt deze passage, waarin Baybaşin aan het woord is, als volgt
vertaald: “Ja, en je hebt gezegd je gaat hem 20.000 voor ons geven, heeft hij dat begrepen of niet?”.
Zie p. 4 van de appendix, gehecht aan het tweede aanvullend herzieningsverzoek van 1 februari 2016.
272
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Korkut aanvankelijk 40 kilogram heroïne, waaronder 20 voor Baybaşin, aan Priescu
wilde meegeven, vindt bovendien steun in de verklaring van Korkut dat hij (Ilie)
Priescu “alle heroïne, namelijk 40 kilogram, zou afleveren maar dat niet ging
vanwege de problemen met de auto.”277 In die auto zouden de Roemenen per slot
van rekening een geheime bergplaats hebben met een capaciteit van hooguit 20
kilogram. Hieruit heeft het hof afgeleid dat het in casu om in ieder geval twee
verschillende partijen heroïne van elk 20 kilogram ging.278 Zelfs wanneer was
komen vast te staan dat “40.000” een onjuiste vertolking betreft (hetgeen niet het
geval is), zou de strekking van het tapgesprek geen geweld zijn aangedaan.

277

Zie de processen-verbaal van bevindingen van politie, IRT NON van 22 september 1998, waarin
gevoegd zijn de in Turkije afgenomen processen-verbaal van verhoor van Korkut van 13 januari 1998
en van 16 januari 1998, die onder 4.3 en 4.4 tot het bewijs zijn gebezigd. Citaat afkomstig uit de laatste
alinea van de onder 4.4 tot het bewijs gebezigde verklaring.
278 In totaal heeft de Turkse politie volgens een daarvan opgemaakt proces-verbaal twee verschillende
partijen van ongeveer 20 kilogram heroïne inbeslaggenomen, en dat zijn naar ik begrijp (uit ’s hofs
bewijsmiddelen):
(1). op 9 januari 1998 aangetroffen in een geheime bergplaats tussen de achterbank en de
kofferruimte van de auto (langs de snelweg bij Edirne) waarin zich Ilie Priescu en Ion Stoichin
bevonden, een hoeveelheid van 21,2 kilogram heroïne inclusief verpakking (netto: 19,85
kilogram heroïne);
(2). op 10 januari 1998 (op aangeven van Nuri Korkut) in de woning van Cengiz Korkut te Istanbul in
twee dozen in totaal 24,5 kilogram heroïne inclusief verpakking (netto: 23,67 kilogram heroïne).
Zie hierover met name het arrest van het gerechtshof Den Bosch d.d. 30 juli 2002, p. 302-304, te
weten:
bewijsmiddel 4.9 (bijlage D-6-10 van politiedossier T-09 PV-nr. 9803027), zijnde het procesverbaal van inbeslagneming;
bewijsmiddel 4.10 (bijlage D-6-13 van politiedossier T-09 PV-nr. 9803027), zijnde een procesverbaal van bevindingen;
bewijsmiddel 4.11 (bijlage D-6-25 van politiedossier T-09 PV-nr. 9803027), zijnde een
expertiserapport van het politielaboratorium d.d. 14 januari 1998.
Het hof heeft hierover overwogen (r.o. 4.14, p. 308 van het bestreden arrest):
“Uit de tot bewijs gebezigde telefoongesprekken tussen de verdachte en Josh/Jocic en de tot bewijs
gebezigde verklaringen van Priescu leidt het hof af dat de partij heroïne, in beslag genomen onder
Priescu, de partij heroïne was, welke via de door Priescu genoemde Bekirovic bestemd was voor Jocic
en dat de in de woning van Cengiz Korkut aangetroffen partij van ongeveer 20 kilogram heroïne, zoals
daarvan blijkt uit de gebezigde bewijsmiddelen, de partij was welke niet voor Jocic, maar voor
verdachte was bestemd.”
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(5). Weglaten ontlastende passage in tapgesprek A-6-103, novum 72: “naar mijn
broer sturen”

Beschrijving

In het eerste voorbeeld van novum 72 is als vorm van (vermeend) ‘gesjoemel’
opgevoerd dat de taptolken hebben verzuimd te vertolken dat Baybaşin het geld
over een paar weken naar zijn broer zou sturen,279 terwijl Baybaşin’s broers in
januari 1998 al geruime tijd in Londen in plaats van in Istanbul zouden wonen. Ik
citeer uit de aanvraag:
“De taptolken zijn creatief genoeg om ook deze mogelijke contradictie
onvertaald te laten. Zij maken ervan: “Ik zal dat geld over een paar dagen
regelen en sturen, zegt Huseyin”. Het hof is hiermee doelbewust ontlastend
materiaal onthouden.”280
In zijn analyse van tapgesprek A-6-103 merkt Derksen hierover nog het volgende
op:
“Deze broer zit de taptolken dwars, omdat het geld of naar de verkeerde
plaats (Londen) wordt gestuurd, of al enkele jaren eerder verstuurd had
moeten worden. De broer wordt simpelweg uit de vertaling gehaald: “Ik zal
dat geld over een paar dagen regelen en sturen, zegt Huseyin.”
Zo is het zeer ontlastende dilemma van of verkeerde plaats of verkeerde tijd
verwijderd.”
Beoordeling

De verdediging baseert zich op de volgende passage uit het tapverbaal die in de
aanvulling van het bestreden arrest geheel is doorgehaald:
“Dat geld van die man was 280.000, zegt Oom Nuri. Ik moet dat andere geld
nog aan hem geven, zegt Oom Nuri. Ik zal dat geld over een paar dagen
regelen en sturen, zegt Huseyin.
N: Nee oom…ik zal het geld en een paar STUKS aan hem geven

279

Zie bijlage 103.2 gehecht aan het tweede aanvullend herzieningsverzoek, inhoudende Derksen’s
analyse ‘A-6-103, deel I: een nieuwe vertaling en een analyse- 16 argumenten voor manipulatie, 26
juni 2015’, argument 12 onder 11, p. 18.
280 Zie het tweede aanvullend herzieningsverzoek van 1 februari 2016, novum 72, p. 206.
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H: nee, ik zal wat geld sturen, het is niet nodig”
De herzieningstolk heeft de betreffende passage als volgt samenvattend
weergegeven (onderstreping mijnerzijds):
“Baybaşin stelt een vraag over de 170 duizend: Reikt het geld van die beste
man, die 170 duizend of moet ik iets regelen daarvoor/voor hen?
NNMan antwoordt hierop met: Wel, zijn geld komt neer op 280 duizend.
NNman zegt dat hij het geld zal geven.
Baybaşin zegt dat hij gaat kijken en dat hij het binnen een paar dagen naar
de NNman gaat sturen.
NNman zegt dat hij afhankelijk van het aantal, diens geld gaat betalen en dat
het niet hoeft (dat Baybaşin het doet).”281
Net zo min als in de vertolking van de taptolken, wordt in de vertolking van de
herzieningstolk gesproken over het zenden van geld aan een broer (in Londen). De
in de aanvraag geponeerde stelling is onjuist.282

(6). Weglaten ontlastende passage in tapgesprek A-6-104, novum 70: “Yes, I
would need to see you Adri”

Beschrijving

Onder novum 70 (in de tweede aanvulling op het herzieningsverzoek) is omtrent
tapgesprek A-6-104 betoogd dat “de taptolken ook dit gesprek volledig naar eigen
inzicht hebben samengevat en vertaald en dat daarbij het gehanteerde criterium
niet de waarheidsvinding betrof maar veeleer het verdoezelen van de waarheid
zoals deze uit de originele teksten naar voren kwam.”283 De tot het bewijs gebezigde

281

Zie het Verslag tolkwerkzaamheden d.d. 18 juli 2016, p. 40, vraag 2.
En zelfs als Baybaşin tegen zijn gesprekspartner Korkut zou hebben gesproken over “mijn broer”,
had dat niet tot een ander oordeel geleid. In overweging 7.2 heeft het hof immers uitdrukkelijk
overwogen “dat de term broer/oom veelvuldig wordt gebezigd in een relatie die door betrokkenen als
positief wordt beoordeeld en deel uitmaakt van eenzelfde groepering of lid van eenzelfde organisatie”.
Zie bijvoorbeeld tapgesprek A-3-14, waarin Baybaşin tegen Selim Isik zegt dat hij het moet overlaten
aan zijn broer, waarmee Baybaşin zichzelf bedoelt. ’s Hofs opvatting vindt bovendien steun in de
omstandigheid dat Baybaşin’s gesprekspartner Korkut hem, Baybaşin, direct aansluitend op de
omstreden passage aanspreekt met ‘Oom’.
283 Zie het tweede aanvullend herzieningsverzoek van 1 februari 2016, novum 70, p. 201.
282
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zakelijke weergave van tapgesprek A-6-104, van 8 januari 1998, om 13.30 uur, luidt
(met mijn onderstreping van het twistpunt en doorhaling door het hof) als volgt:
“EG: NN-man (die in eerdere gesprek samen met Oom Nuri was en die samen
met Huseyin Baybaşin gesproken heeft) belt in met Huseyin. NN-man zegt dat
hij de "broer" (verm. Oom NURI) van Huseyin rond 7 uur moet ontmoeten.
NN-man vraagt aan Huseyin of hij aan die "broer" kan vertellen dat de
afspraak naar 9 uur verzet moet worden. NN-man spreekt niet genoeg Duits
om de 'broer' dit duidelijk te maken. Huseyin zegt dat hij die boodschap wil
overbrengen en vraagt of de broer nu bij NN-man is. Dat is niet het geval. NNman heeft de broer al gesproken en een afspraak gemaakt voor 7 uur, die nu
verzet moet worden. Huseyin zit op dit moment in de auto en vraagt of NNman er voor kan zorgen dat de broer Huseyin belt. NN-man informeert of
verder alles goed gaat met Huseyin. Huseyin zegt dat alles goed gaat en dat
hij NN-man moet ontmoeten als hij terug komt. Huseyin vraagt of NN-man
"hem" vanavond ziet of morgenochtend. NN-man zegt dat hij "hem"
vanavond om 21.00 uur ziet en morgenochtend. Beiden nemen afscheid.”
De raadsvrouw voert aan dat tussen 1:14 en 1:17 minuut de volgende zinsnede,
waarin Baybaşin afscheid neemt van zijn gesprekspartner, onvertaald is gebleven:
“Yes, I would need to see you Adri, while I will see you after you come back,
yeh?”
Dientengevolge zou de gesprekspartner van Baybaşin in tapgesprek A-6-104 niet
Priescu zijn, maar ene “Adri”. Verder neemt de raadsvrouw tot uitgangspunt dat de
gesprekspartner van Baybaşin in zowel A-6-103 en A-6-104 dezelfde persoon is en
dat de gesprekspartner in dat gesprek ook niet Priescu maar ‘Adri’ is.

Beoordeling

De tot het bewijs gebezigde weergave van tapgesprek A-6-103 behelst een
samenvatting. Anders dan de raadsvrouw, tref ik in die zakelijke weergave ook de
verondersteld onvertolkte passage aan:
“Huseyin zegt dat alles goed gaat en dat hij de NN-man moet ontmoeten als
hij terugkomt.”
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Bij beluistering van deze passage rijst ernstige twijfel of Baybaşin op het beslissende
moment überhaupt “adri” heeft gezegd. Ik beluister (met name bij een vertraging
van het geluidsmateriaal) geen “adri” maar “I believe”. Baybaşin zegt volgens mij
(1:15 – 1:18 minuut):
“H:

Yeah, I would need to see you. I believe I will see you after you come
back, yeah?”

Ik wijs er bovendien op dat de gesprekspartner van Baybaşin in A-6-104 dezelfde
persoon betreft als in tapgesprek A-6-103.284 De onder 4.7 tot het bewijs gebezigde
verklaring van Priescu wijst immers uit dat hij de gesprekspartner van Baybaşin is
in tapgesprek A-6-103. Daaruit vloeit voort dat hij ook degene is met wie Baybaşin
in tapgesprek A-6-104 spreekt.285

(7). Onjuiste vertolking in tapgesprek A-6-104, novum 52 en 71: “my Deutsch is
not so good” versus “my Dutch is not so good”

Beschrijving

Onder novum 52, alsook onder novum 71, beide afkomstig uit de tweede aanvulling
op het herzieningsverzoek, is gewezen op ‘vertalingsgesjoemel’ in de vorm van een
onjuiste vertolking in tapgesprek A-6-104.286 Uit de tot het bewijs gebezigde
weergave van het tapgesprek blijkt dat de NN-man (Priescu),287 wederom inbelt en
aan Baybaşin vraagt zijn “broer” te vertellen dat de afspraak van zeven uur naar
negen uur moet worden verzet. Zelf zou de NN-man ontoereikend Duits spreken
om de “broer” dit duidelijk te kunnen maken. Op basis van het tijdens de
herzieningsprocedure verstrekte geluidsmateriaal zou volgens de raadsvrouw

284

Net als de raadsvrouw constateren ook de taptolken dat de gesprekspartner van Baybaşin in
tapgesprekken A-6-103 en A-6-104 dezelfde persoon betreft. In de weergave van gesprek A-6-104
wordt de NN-man door hen aangemerkt als degene “die in eerdere gesprek samen met Oom Nuri was
en die samen met Huseyin Baybaşin gesproken heeft.”
285 Zie het onder 4.7 opgenomen proces-verbaal van bevindingen van 22 september 1998, waarin is
gevoegd het in Turkije afgenomen verhoor van Priescu op 16 januari 1998.
286 Zie het tweede aanvullend herzieningsverzoek van 1 februari 2016, p. 129 (novum 52) alsmede p.
202 e.v. (novum 71).
287 Bij de beoordeling van novum 70 kwam reeds naar voren dat de NN-man Priescu betreft.
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echter zijn gebleken dat de NN-man in dit gesprek niet zegt dat zijn “Duits” niet zo
goed is, maar dat die kwalificatie geldt voor zijn “Dutch”. Ik citeer uit de aanvraag:
“In tapgesprek A-6-104 zegt “Priescu” dat zijn Dutch niet zo goed is. Dit vormt
tezamen met het feit dat hij in het gesprek door Baybaşin met Adri wordt
aangesproken, een keiharde aanwijzing dat deze tap-Priescu niet de in
Istanbul gearresteerde Priescu is. Deze opmerking van “Priescu” vormt mede
een aanwijzing voor het feit dat de tap-Korkut, die in de gesprekken door
Baybaşin met Renaz wordt aangesproken, niet de echte in Istanbul
gearresteerde Nuri Korkut is. Door vertalingsbedrog, te weten het vertalen
van “Dutch” in “Duits” en het onvertaald laten van de duidelijk genoemde
namen Adri en Renaz, is dit in belangrijke mate aan het hof onthouden.
Omdat de gesprekspartners van Baybaşin niet de echte in Istanbul
gearresteerde Priescu en Korkut zijn, vervalt hiermee tevens de in de
tapgesprekken A-6-103 en A-6-104 gelegde connectie van verzoeker met de
echte drugsdeal van de echte Priescu en de echte Korkut. Het hof is op dit
punt ernstig misleid.”288
De raadsvrouw betoogt in lijn hiermee dat tussen ‘de Priescu’ in gesprek A-6-104
en ‘de Korkut’ van tapgesprek A-6-103, anders dan de taptolken hebben
weergegeven, kennelijk in gebrekkig Nederlands (‘Dutch’) werd gecommuniceerd.
De gearresteerde Korkut sprak echter geen Nederlands. De gesprekken A-6-103 en
A-6-104 betreffen derhalve hoogstwaarschijnlijk telefoongesprekken tussen
Baybaşin en andere mensen, waardoor de door de taptolken gelegde connectie
tussen Baybaşin enerzijds en de bij de heroïnedeal betrokken ‘Priescu’ en ‘Korkut’
anderzijds zou komen te vervallen.

Beoordeling

Beluistering van het geluidsmateriaal van A-6-104 leert dat de NN-man (Priescu)
niet zegt “my Dutch is not so good”, maar: “my Deutsch is not so good”.289 Het
aangevoerde mist feitelijke grondslag.

In de toelichting op de nova wordt voorbijgegaan aan de omstandigheid dat de tot
het bewijs gebezigde weergave van tapgesprek A-6-104 geen ‘letterlijke’ betreft,

288

Zie het tweede aanvullend herzieningsverzoek van 1 februari 2016, p. 205.
In plaats van /dʌtʃ/ (datsj), of in geval van een gebrekkige uitspraak /dɘtʃ/ (dutsj), die worden
verwacht bij ‘Dutch’, hoor ik /dɔɪtʃ/ (doitsj), zoals in ‘Deutsch’.
289
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maar een zakelijke. Dat de taptolken “Deutsch” hebben vertolkt naar ‘Duits’ zonder
daarbij uitdrukkelijk op te merken dat de NN-man niet het Engelse woord voor
Duits, ‘German’, heeft gebezigd (maar het Duitse woord voor Duits), is gezien de
aard van deze weergave niet opmerkelijk.
De vertolking ‘Duits’ correspondeert overigens met de inhoud van de aan
tapgesprek A-6-104 voorafgaande tapgesprekken. Zo is in tapgesprek A-6-101, een
Engelstalig telefoongesprek tussen Baybaşin en Josh, besproken of de “vriend” van
Josh wel Duits (“German”) spreekt. Dit is kennelijk van belang, aangezien Korkut290
met de koerier van Josh (Priescu) Duits zal moeten spreken. Dat beiden elkaar in
het Duits toch niet goed blijken te verstaan, volgt uit hetgeen Priescu (NN) hierover
in tapgesprek A-6-104 tegen Baybaşin (H) opmerkt:
“H:
NN:
H:
NN:
H:
NN:
H:
NN:
H:
NN:
H:
N:

Hello.
Hello brother.
Hello, yes how are you?
Ehh, brother listen.
Yeah.
I have I have to see …. your brother er .. seven o'clock.
Yeah.
I cannot understand very good with him. Can you tell him that we see
each other 9 o'clock?
Tonight?
Yes yes.
Yeah, you want to see him at nine and he cannot understand that?
Yes, yes. I cannot to explain him because my Deutsch is not so good,
you understand? Haha.”

290

Dat het Korkut betreft valt af te leiden door tapgesprek A-6-101 in samenhang te bezien met
tapgesprek A-6-102. In dat laatste gesprek tussen Baybaşin en Korkut blijkt het telefoonnummer van
Korkut hetzelfde nummer te zijn als het telefoonnummer dat in de weergave van gesprek A-6-101 is
genoemd als het telefoonnummer dat “de vriend” van Josh na aankomst in Turkije moet bellen.
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15.7. De Marsil-zaak

Inleiding

Onder 10.6.5 heeft het hof in het bestreden arrest ten aanzien van de Marsil-zaak
onder meer het volgende overwogen:
“Uit de telefoontaps in dossier 8 leidt het hof af, gelet op de tijdstippen
waarop de daarin opgenomen gesprekken werden gevoerd en de informatie
die door de betrokken gespreksdeelnemers wordt uitgewisseld in combinatie
met voor verdachte belastende verklaringen van Mehmet Malkoc en Mehmet
Marsil, dat de telefoontaps betrekking hebben op het bewezen verklaarde en
de rol van verdachte daarin.
Uit de gebezigde bewijsmiddelen komt naar ’s hofs oordeel naar voren dat
verdachte heeft gepoogd Metin te bewegen het bedoelde misdrijf te begaan
door de combinatie van misbruik van gezag en het verschaffen van
inlichtingen.
Dat sprake is van misbruik van gezag blijkt uit de gebezigde bewijsmiddelen
nu daaruit naar voren komt dat Metin steeds aangeeft dat de uiteindelijke
beslissing om het bedoelde misdrijf uit te voeren bij verdachte ligt, waarna
verdachte diverse keren de opdracht daartoe herhaalt.”
Ten aanzien van het onder 5 bewezenverklaarde feit, de poging om Ihami Metin
aan te zetten tot de moord op Marsil en Malkoc, is gewezen op verschillende
vormen van ‘vertalingsgeblunder’, die in de nova 98 en 99 de revue passeren.

(1). Onjuiste vertolking in tapgesprek A-8-6, novum 98: “Het moet geklaard
worden” versus “Ik wil dat je ermee ophoudt”

Beschrijving

Onder novum 98 (in de derde aanvulling op het herzieningsverzoek) wijst de
raadsvrouw op een onjuiste, belastende vertolking van verschillende passages uit
tapgesprek A-8-6.291 In de weergave van dit tapgesprek, van 18 februari 1998, om
291

Zie het derde aanvullend herzieningsverzoek van 16 maart 2016, novum 98, p. 56. Zie voor de
specifieke passage waarop de raadsvrouw in het bijzonder het oog heeft: de laatste pagina van de tot
het bewijs gebezigde weergave van het tapgesprek.
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23.38 uur, waarin Ihami Metin vanuit een koffiehuis uitbelt naar Baybaşin terwijl
Marsil en Malkoc in aanwezigheid van Metin worden bedreigd met een
vuurwapen,292 duikt bij herhaling het woord ‘klaren’ op. In een inleidende
opmerking heeft de raadsvrouw daarover onder meer het volgende opgemerkt
(onderstreping mijnerzijds):
“Nieuw onderzoek naar wat er daadwerkelijk in het Koerdisch wordt gezegd
op het onderliggende audiomateriaal, toont echter aan dat hier sprake is van
een grove, al of niet opzettelijke vertaalfout. Dat de taptolken weinig kennis
hadden van de finesses van het Kurmançi is al eerder besproken; dat ze niet
terugdeinsden voor apert vertalingsbedrog eveneens. Of hier opzet of
domheid in het spel is, kan dus niet met zekerheid worden gezegd. Voor deze
herzieningsaanvraag is vooralsnog van belang dat er in werkelijkheid niet
wordt gesproken over ‘het moet geklaard worden’, maar dat verzoeker Metin
juist laat weten: “ik wil dat er een eind aan deze situatie komt”. Het hof is
hierover onjuist voorgelicht ofwel misleid.”293, 294
Ter onderbouwing van deze stelling is in de toelichting op het novum ten eerste de
vertolking van de door de raadsvrouw ingeschakelde tolk Ҫerçi aangehaald. Deze
zou hebben geconstateerd dat aan de door de taptolken vertaalde zinsnede “Ja
mijn zoon.. het moet geklaard worden” het Koerdische “Bira biquede” of simpelweg
“biquede” ten grondslag ligt.295 Ҫerçi oordeelt dat de betreffende zinsnede moet
worden vertaald als: “(Broer) hou er mee op.” Bovendien wijst de raadsvrouw op
een vertaling uit 2001 door dr. Turan van vertaalbureau Central Translations Ltd:
“Dit vertaalbureau vertaalde het Koerdisch dat de taptolken omzetten in
‘klaren’ in ‘to finish’. Turans vertaling van de KLAREN-zinnen luidde o.a.:
Metin: ‘Tell me shall I Finish it’ en
Baybaşin: ‘Yes lad, let it finish’.”296

292

Zie de verklaring van Malkoc van 1 april 1998, gevoegd als bewijsmiddel onder 5.3 van het
bestreden arrest. Meer toelichting op dit tapgesprek in paragraaf 13.5 van deze conclusie.
293 Zie het derde aanvullend herzieningsverzoek van 16 maart 2016, p. 56.
294 Het werkwoord ‘klaren’ komt meermalen in de tot het bewijs gebezigde vertaling van tapgesprek
A-8-6 voor. Uit de toelichting volgt dat het novum echter in het bijzonder ziet op een passage die is
weergegeven in de laatste tien regels van de transcriptie van het telefoongesprek.
295 Uit het Verslag tolkwerkzaamheden d.d. 18 juli 2016 volgt dat “Bira” broer betekent. Zie p. 5,
vraag 12.
296 Zie het derde aanvullend herzieningsverzoek van 16 maart 2016, p. 57.

1403
Onderdeel 15. Vertalingsbedrog

Conclusie inzake 11-02065 H

Ten slotte wijst de raadsvrouw op Derksen’s analyse van “bedrog en vervalsing in
de Marsil-zaak”,297 waarin hij een beroep doet op een grammaticale analyse door
Rizgar, die tot de volgende vertolking van Koerdisch in het Engels komt:
“I want it ends, I wish it ends, Let it end, etc.”298
Resumerend zou Baybaşin volgens de raadsvrouw zijn gesprekspartner Metin niet
hebben aangezet tot moord, maar juist gezegd hebben: “Ik wil dat je ermee
ophoudt”, aangezien het “zeer wel om een val van een hitteam zou kunnen gaan,
maar dat eerst moest worden uitgezocht”.299

Beoordeling

Ik

citeer

inzake

deze

passage

de

herzieningstolk

uit

het

Verslag

tolkwerkzaamheden:
“Baybaşin: (T) Ya oğlum, ehm… (K) Bira biqede, bira biqede..
Baybaşin: (T) Joh, mijn zoon, ehm… (K) Laat het klaar zijn, laat het rond
zijn….”300
Op mijn vervolgvraag naar de betekenis van “laat het klaar zijn”, heeft de tolk als
volgt geantwoord:
“Als u vervolgens gevraagd wordt wat ‘laat het klaar zijn’ betekent, wat is
dan uw antwoord daarop?
De tolk: In deze context en uit de sfeer die ik beproef in dit gesprek, krijg ik de
indruk dat men ergens vanaf wil komen.
Vraag 6. Als u de context benoemt, waar denkt u dan aan?
De tolk: Uit Baybaşins woordkeuze en intonatie beproef ik scepsis ten aanzien
van de echte bedoelingen van de personen die naar hem op zoek zijn en met
hem willen praten. Dus Baybaşin heeft sowieso zijn twijfels hierover, maar
297 Zie het derde aanvullend

herzieningsverzoek van 16 maart 2016 waaraan als bijlage 117 is gehecht:
Derksen, Meer van hetzelfde: bedrog en vervalsing in de Marsil-zaak, d.d. 3 maart 2016.
298 Zie het derde aanvullend herzieningsverzoek van 16 maart 2016, p. 58, en het e-mailbericht van
Rizgar van 1 maart 2016 gevoegd als bijlage 118. Terzijde merk ik op dat deze vertolking enige twijfel
doet rijzen aan de Engelse taalvaardigheid van Rizgar. “I want it ends” is m.i. geen correct Engels.
Bedoeld is: “I want it to end”, “I wish it ended”, of “I wish it would end”.
299 Zie het derde aanvullend herzieningsverzoek van 16 maart 2016, novum 98, p. 59.
300 Zie van het Verslag tolkwerkzaamheden d.d. 18 juli 2016, vraag 4, p. 50. ‘(T)’ staat voor een Turkse
zinsnede en ‘(K)’ voor een Koerdische. In het Aanvullend verslag tolkwerkzaamheden d.d. 13 april
2017, p. 4, heeft de tolk de vertaling “laat er een einde aan komen” aangehouden.
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wanneer [de] NN-man zegt dat de tweede persoon een ‘hond’ is, algemeen
bekende benaming voor een Grijze Wolf, extreem-rechtse Turk, herhaalt
Baybaşin meerdere keren achter elkaar dat het klaar moet zijn, met andere
woorden afgehandeld/geregeld moet worden.
Vraag 7. Wat bedoel u met “afgehandeld worden”?
De tolk: Dat je ergens vanaf wilt komen door het te regelen, er werk van te
maken.
Vraag 8. Als u wordt voorgelegd dat ‘ergens vanaf willen’ kan worden
geïnterpreteerd als ‘iemand uit de weg ruimen’ of geïnterpreteerd kan
worden als de huidige situatie waarin NNMan2 bij NNMan verblijft,
beëindigen, welke interpretatie lijkt u dan waarschijnlijker?
De tolk: Nu ik gesprek A-8-9 ook beluisterd heb, krijg ik de indruk dat Baybaşin
wil dat de situatie rond deze personen tot een einde gebracht wordt, in die
zin dat hij duidelijkheid wil over het waarom deze mensen hem willen
spreken.
Vraag 9. Kunt u aangeven of het werkwoord ‘biqede’ ook zou kunnen worden
vertaald met ‘klaren’?
De tolk: U bedoelt zoals ‘een klus klaren’? In dit opzicht vind ik dat juist een
betere vertaling dan mijn eigen vertaling. Er moet een klus geklaard worden.
Iets ‘qedandin’ (het infinitief) wil zeggen iets afmaken, afhandelen. Als iets
‘qediya’ (verleden tijd) is, dan is het af, klaar, afgehandeld, geregeld. Als iets
dus moet ‘biqede’ (toekomende tijd) dan betekent dat iets afgemaakt,
geregeld, geklaard moet worden. Het hele werkwoord is dan ‘qedan’: af zijn,
klaar zijn, geklaard, afgehandeld en geregeld zijn.”301, 302
Dit brengt mij tot het volgende overzicht van vertalingen van de door Baybaşin
gedane uitspraak in tapgesprek A-8-6 “Bira biqede, bira biqede”:
Taptolken:
Turan:
Ҫerçi:
Rizgar:
Herzieningstolk:

“Ja, mijn zoon…het moet geklaard worden. Laat het
geklaard worden”.303
“Yes lad, let it finish”.
“Broer, hou er mee op”.
“I want it ends. I wish it ends. Let it end”.
“(T) Joh, mijn zoon, ehm… (K) Laat het klaar zijn, laat
het rond zijn….”, en

301

Zie het Verslag tolkwerkzaamheden d.d. 18 juli 2016, vraag 5 e.v., p. 52.
Hoewel de raadsvrouw in haar reactie van 21 maart 2017, p. 13, alsook in het zesde aanvullend
herzieningsverzoek van 19 juni 2017, p. 15-16, op het Verslag tolkwerkzaamheden d.d. 18 juli 2016
als kritiek aanvoert dat de herzieningstolk “geen benul heeft van de grammaticale grondslag van de
gegeven vertaling”, staat in herziening niet ter discussie dat diens (grammaticale) vertolking van de
betwiste passage juist is.
303 Opvallend is dat deze tweede zinsnede in de aanvraag onterecht is weggelaten, terwijl daaruit juist
volgt dat de taptolken daarin, net als Rizgar, de aanvoegende wijs hebben gebruikt.
302
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“Laat er een einde aan komen”304
Kortom, géén van de tolken komt tot de in de aanvraag gepresenteerde vertolking
“Ik wil dat je ermee ophoudt”. Deze door de raadsvrouw voorgestane vertaling is
de vrucht van eigen interpretatie en wordt dan ook zonder grond naar voren
geschoven als hetgeen “daadwerkelijk in het Koerdisch is gezegd”.305

Over het werkwoord ‘klaren’ heeft het hof onder 7.8 het volgende overwogen:
“Het hof overweegt dat het door de verdachte Baybaşin gebruikte woord
“klaren”, gezien in onderling verband en samenhang met de overige ten deze
gebezigde bewijsmiddelen, niet anders kan worden verstaan dan als
“liquideren”. Dit oordeel van het hof vindt zijn bevestiging in het feit dat
blijkens de gebezigde bewijsmiddelen een en ander op deze wijze door Metin
en zijn mededaders begrepen is.”
Allereerst merk ik op dat de vertolkingen van Turan, Ҫerçi en Rizgar, die duiden op
een situatie die beëindigd moet worden of moet ophouden, niet onverenigbaar zijn
met ’s hofs interpretatie van hetgeen Baybaşin bedoelde met ‘biqede’, namelijk:
liquideren.

Bovendien wijst deze overweging uit dat het hof aan zijn oordeel dat Baybaşin en
Metin hebben gesproken over liquideren, anders dan in de aanvraag is gesteld,306
niet uitsluitend de omstreden vertolking van ‘biqede’ in ‘klaren’ ten grondslag heeft
gelegd, maar ook de context van het tapgesprek en de samenhang met de overige
bewijsmiddelen, met inbegrip van de verklaringen van Marsil en Malkoc. Hierbij sta
ik iets langer stil.
Ik wijs in dit verband ten eerste op het aan tapgesprek A-8-6 voorafgaande
tapgesprek A-8-3, van 18 februari 1998, om 22.59 uur. De tot het bewijs gebezigde
(onbetwiste) weergave van dit gesprek, ruim een half uur voor tapgesprek A-8-6,
laat zien dat Baybaşin op de hoogte is gesteld van de komst van een drietal
personen die het als huurmoordenaars op hem (zouden) hebben gemunt. Voorts
blijkt dat Baybaşin beschikt over een signalement van deze personen en dat hij de
twee mannen, die zich op dat moment in het restaurant bij Metin hebben gevoegd
304

Aanvullend verslag tolkwerkzaamheden d.d. 13 april 2017, p. 4.
Zie het derde aanvullend herzieningsverzoek van 16 maart 2016, novum 98, p. 59.
306 Zie het derde aanvullend herzieningsverzoek van 16 maart 2016, novum 98, p. 59.
305
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en naar Baybaşin hebben gevraagd (Marsil en Malkoc), ervan verdenkt een paar
van de zijnen te zullen gaan vermoorden. Afgesproken wordt dat Metin de mannen
naar een andere plek zal brengen waar hij hen kan fouilleren. Baybaşin zegt in
tapgesprek A-8-3 zakelijk weergegeven, onder meer het volgende:
“Huseyin zegt dat hij zeker weet dat zij nu voor hem gekomen zijn. Zij zullen
wel tegen hen gezegd hebben; jullie moeten nu het werk gaan klaren, aldus
Huseyin. Zij willen een paar van ons vermoorden, zegt Huseyin.”
Hieruit volgt dat Baybaşin wanneer hij het woord ‘klaren’ in de mond neemt, zelf
doelt op ‘vermoorden’.

Vervolgens kom ik weer terug bij tapgesprek A-8-6, tussen Baybaşin en Metin. Uit
de weergave van tapgesprek A-8-6 wordt duidelijk dat Metin en zijn kompaan de
twee mannen (Marsil en Malkoc) naar een afgeschermde ruimte achterin een café
annex koffiehuis hebben gebracht. Van daaruit is wederom gebeld met Baybaşin en
heeft Metin de identiteitsgegevens van de twee aan Baybaşin voorgelezen. Verder
vraagt Baybaşin meermalen naar het signalement van de twee mannen en
concludeert hij vervolgens dat de in het koffiehuis aanwezige mannen daaraan
voldoen. Vanaf dat moment wordt door Baybaşin en zijn gesprekspartner Metin
meermalen het woord ‘klaren’ in de mond genomen. De tot het bewijs gebezigde
vertolking van het tapgesprek behelst vanaf dat moment, voor zover relevant
(kapitalen in het origineel):
“H:
M:
H:
M:
H:
M:
H:
M:
H:
M:
H:

Maar het is beter, als het op een geschikte plaats gebeurt...
In orde, ik heb het begrepen..!
Goed, in orde...ja maar, het moet niet te rumoerig worden he..!
Wat?
Het moet niet te rumoerig worden...het moet niet te druk worden...!
Nee..nee..in orde.
Als er iemand jullie daar gezien heeft, dan moeten jullie daar weggaan
en naar een verre plaats komen/gaan..en dan pas..
In orde...wij zullen hen zo nemen en meenemen..!
Je moet zeggen: laten wij naar hem gaan....ja toch?
Zij hebben een auto bij zich....zij hebben ook een auto bij zich..!
ZODRA JULLIE BIJ HEN IN DE AUTO INSTAPPEN DAN MOETEN ER GEEN
DINGES VAN HANDEN en zo achterblijven he..!”
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Baybaşin geeft Metin dus duidelijke instructies over wat er nu juist vanaf het
moment van vertrek vanuit het koffiehuis nog zal moeten gebeuren, en daarbij
mogen (zo begrijp ik) geen vingerafdrukken achterblijven.
Vervolgens informeert Baybaşin of “het ook daar kan”. “Daar” is de plaats waar
Metin zich op dat moment met de mannen bevindt: het koffiehuis. Metin geeft aan
dat het daar niet kan. Kennelijk moet er nog iets gebeuren wat nu juist niet in de
ruimte achter het koffiehuis kan. De weergave vervolgt:
“H:
M:
H:
M:

Daar...de plaats de plaats van daar...is dat een geschikte plaats…kan
het daar?
Hier kan het niet...het is vlakbij mijn huis/woning..!
Mijn zoon, je had hen niet daar naar toe moeten brengen?
Wist ik veel, dat het zo zou gaan aflopen..!”

Daaropvolgend geeft Baybaşin aan dat de situatie die ‘geklaard’ of zoals in de
aanvraag is betoogd “beëindigd” moet worden, ook in de auto van de slachtoffers
zelf kan plaatsvinden (kapitalen in het origineel):
“H:

IN HUN AUTO KAN HET WEL, MAAR DINGES VAN HANDEN MOETEN ER
NIET ZIJN...!”

In deze uitspraak van Baybaşin ligt besloten dat er na de gebeurtenis in het
koffiehuis nog een vervolghandeling zal plaatsvinden, die cryptisch omschreven ook
in de auto zou kunnen plaatsvinden zolang er maar geen vingerafdrukken
achterblijven.
Verderop in het tapgesprek zegt Metin:
“M:
H:

Ja, maar…het kan zelfs zo zijn, dat als zij de auto nemen, dat zij dan
gaan vluchten…!
Ja, dat is mogelijk…..maar jouw gedrag moet niet te paniekerig zijn…zij
moeten het niet te weten komen/vermoedens hebben..”

Dergelijke uitlatingen passen niet bij het betoog (van de raadsvrouw) dat Baybaşin
Metin juist zou hebben verzocht direct een einde te maken aan de situatie in het
koffiehuis.307

307

In de aanvraag is in het licht van de snelheid waarmee de betreffende situatie zou moeten worden
beëindigd, gewezen op de analyse van Derksen die heeft betoogd dat wanneer iemand “Biqede”
gebruikt, men wil dat wat gaande is ‘nu meteen stopt’.

1408
Onderdeel 15. Vertalingsbedrog

Conclusie inzake 11-02065 H

Ten slotte benadrukt Baybaşin, anders dan in de aanvraag is gesteld, aan het einde
van het tapgesprek nog eens dat hij zich niet kan vergissen vanwege de hoeveelheid
gelijkenissen en toevalligheden:
“H:

JA, LAAT HET GEKLAARD WORDEN..GEKLAARD WORDEN..! Ehh. .Ik kan
mij niet vergissen...zo veel gelijkenissen/toevalligheden kunnen er niet
zijn..!”

Deze uitlating van Baybaşin strookt niet met de situatie waarin Baybaşin, zoals door
de raadsvrouw is betoogd, zich nog van een en ander wil vergewissen alvorens aan
te nemen dat Marsil en Malkoc onderdeel uitmaken van een ‘hit-team’ dat het op
hem heeft gemunt.
Deze zienswijze vindt steun in de daaropvolgende tapgesprekken A-8-7 en A-8-9,
waaruit duidelijk wordt dat Marsil en Malkoc de auto van Metin in hun eigen auto
volgen. Deze tapgesprekken, van 19 februari 1998, om 0.08 uur, respectievelijk 0.34
uur, houden verder, voor zover hier van belang, volgens het tapverbaal het
volgende in:
“TG: Huseyin Baybaşin belt uit met Ilhami Metin. Ben je samen met de
vrienden, vraagt Huseyin. Ja, zegt Metin. Zijn zij met hun eigen auto gekomen,
vraagt Huseyin. Ja, zegt Metin. (…) Het moet op een goede manier gebeuren
en er moet beslist geen paniek zijn, zegt Huseyin. Dat is goed, zegt Metin. Ik
bel later wel terug, zegt Huseyin. Dat is goed, zegt Metin.”
“TG/KG: Ilhami Metin belt weer in en spreekt met Huseyin Baybaşin. Huseyin
vraagt hoe het gaat. Goed, zegt Metin. Metin zegt dat zij nu op zoek zijn naar
een plaats. Er is geen plaats, maar wij blijven zoeken, zegt Metin. Jullie
moeten niet te veel rond blijven hangen, zegt Huseyin. Metin zegt dat zij
zullen blijven zoeken. De vriend die bij mij is, die zegt ook dat er te veel
mensen van af weten en dat er te veel mensen ons gezien hebben, aldus
Metin. Welke vriend, vraagt Huseyin. De vriend van EETPLAATS, zegt Metin.
Hij zei; Er zijn te veel mensen die hen daar gezien hebben en zo, aldus Metin.
Als HET GEBEURT, dan zal het later uitkomen, zegt Metin. Op het moment dat
jullie daar vandaan weggingen, heeft iemand jullie daar gezien dan, vraagt
Huseyin. Ja, iedereen heeft ons gezien, zegt Metin. Wat zeggen jullie nu zelf
dan, vraagt Huseyin. Wij zullen vanavond tegen hem zeggen dat er geen tijd
is en zullen zeggen; hij heeft iets anders te doen, zegt Metin. (…)”
Uit deze tapgesprekken volgt, anders dan de verdediging wil doen geloven, dat het
contact met Marsil en Malkoc inderdaad diezelfde avond is voortgezet en dat er
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volgens afspraak met Baybaşin nog iets met hen moest gebeuren. Dientengevolge
blijkt de door de taptolken gebezigde vertaling van ‘biqede’ met ‘klaren’ een
functioneel equivalent voor het Koerdisch gesproken (werk)woord. Dat het hof
‘klaren’ vervolgens heeft geïnterpreteerd als ‘liquideren’ komt mij overigens
geenszins onbegrijpelijk voor.

(2). Toevoegen belastende passage in tapgesprek A-8-6, novum 99: “Het kan ook
in de auto gebeuren”

Beschrijving

Onder novum 99 (in de derde aanvulling op het herzieningsverzoek) wijst de
raadsvrouw ten aanzien van tapgesprek A-8-6 op een andere vorm van
‘vertalingsgesjoemel’, zijnde het toevoegen van een belastende zinsnede.308 De
taptolken zouden Metin in hun vertolking op enig moment laten zeggen: “Het kan
ook in de auto gebeuren!” Ik citeer het tapverbaal:
“M: Ik weet ook niet hoe het moet…zij zijn er ook nog..! als wij hun auto
nemen en mee weggaan...ehh…en zullen richting dinges gaan...ergens naar
toegaan..! Dat zullen wij zo doen...en daarna…HET KAN OOK IN DE AUTO
GEBEUREN..!
H: In de auto van hen..?”
Ter onderbouwing is in de aanvraag gewezen op het standpunt van Turan en Ҫerçi.
Die komen tot het oordeel dat in de betreffende passage door Metin is gezegd:
“We kunnen ook met hun auto gaan”.309
Beoordeling

De herzieningstolk heeft deze passage als volgt vertolkt (onderstreping mijnerzijds):
“NNman: (K).. ew hene..Em bigirine ereba van derxinîne, hêla ewkê da hernê,
der va ki hernê, wer bikinê ondan sonra. Di nav erebê da jî dibî.
308
309

Zie het derde aanvullend herzieningsverzoek van 16 maart 2016, novum 99, p. 61.
Zie het derde aanvullend herzieningsverzoek van 16 maart 2016, novum 99, p. 61.
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NNman: ..zijn er…Als we hun auto van hier laten vertrekken, richting dinges
gaan, ergens naar toe, en daarna zo doen. Het kan ook in de auto.
Baybaşin: (K) Nav ereba wan da?
Baybaşin: In hun auto?
NNman: (K) E, ama, yanê ew icabinda erebê girtinse, direvin jî..(onv)
NNman: Ja, maar, dus het zou ook kunnen dat ze vluchten als ze de auto
nemen..(onv)” 310, 311
Uit de geciteerde passage kan worden opgemaakt dat de herzieningstolk tot vrijwel
dezelfde vertolking is gekomen als de taptolken. Zonder nadere onderbouwing valt
dan ook niet in te zien om welke reden meer gewicht zou moeten worden
toegekend aan de andersluidende versie van Turan en Ҫerçi.

Bovendien wijs ik op de tot het bewijs gebezigde weergave van tapgesprek A-8-6
een stukje verderop in het gesprek.312 Ik citeer (onderstreping mijnerzijds):
“M:
H:
M:
H:
M:

Wij zullen hem dan ergens naar toe brengen en daar is het dan in
orde…!
Ja...ja..
Jij moet het zeggen en later zal ik het geven….!
In hun auto kan het wel, maar dinges van handen moeten er niet zijn…!
In orde…in orde…(…)”

Indien op basis van de door de raadsvrouw bestreden zinsnede door de taptolken
“eigenhandig de suggestie voor een plaats van de moord in de vertaling is
gestopt”,313 dan constateer ik dat die suggestie net zo goed kan worden afgeleid uit
een door Baybaşin gedane onbetwiste uitspraak “In hun auto kan het wel”.

310

Zie het Verslag tolkwerkzaamheden d.d. 18 juli 2016, p. 56, vraag 10.
Uit de algemene samenvatting van tapgesprek A-8-6, van het Verslag tolkwerkzaamheden is op te
maken dat de betreffende passage terug te vinden is rond tijdscode 11:04 minuut. Zie vraag 2, p. 46.
312 Om precies te zijn betreft het de zevende pagina van de weergave van het tapgesprek die in de
aanvulling bewijsmiddelen rechts bovenin is genummerd als p. 2191.
313 Zie het derde aanvullend herzieningsverzoek van 16 maart 2016, novum 99, p. 61.
311
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(3). Weglaten ontlastende passage in tapgesprek A-8-9, novum 99: “Er is een auto
achter ons en we voelen ons niet op ons gemak”

Beschrijving

Bovendien is onder novum 99 naar voren gebracht dat de taptolken in tapgesprek
A-8-9 een potentieel ontlastende zin hebben weggelaten.314 In dit tapgesprek belt
Metin volgens de verkeersgegevens op 19 februari 1998 om 00.34 uur vanuit de
auto naar Baybaşin.315 Metin en zijn kompaan bevinden zich volgens het tapverbaal
op dat moment in hun auto in de richting van Utrecht met de auto van Marsil en
Malkoc in hun kielzog. Baybaşin en Metin bespreken dat “als het gebeurt, het later
uit zal komen” omdat teveel mensen hen samen met de twee mannen hebben
gezien. In de aanvraag is gesteld dat de taptolken de volgende uitspraak van Metin
uit de weergave van het gesprek zouden hebben weggelaten:
“Er is een auto achter ons en we voelen ons niet op ons gemak.”
Door het weglaten van deze opmerking zou het gerechtshof het scenario zijn
onthouden waarin Metin het gevoel had dat juist hij werd achtervolgd door
potentiële moordenaars. De raadsvrouw merkt daarover het volgende op:
“Het zijn hernieuwde aanwijzingen voor de intentie van de taptolken om de
rechter met een gekleurde vertaling en waar nodig puur vertalingsbedrog op
het verkeerde been te zetten. Het hof had hier geen weet van toen het deze
zaak moest beoordelen, erger, het hof was voorgespiegeld dat de vertalingen
het product waren van kundig, zorgvuldig en onafhankelijk tolkenwerk. Dat
hier geen sprake [van] was, is in de voorafgaande (sub)hoofdstukken
uitgebreid aan de orde geweest. Het ook in deze zaak weer opgedoken
vertalingsgesjoemel en –bedrog vormt hiervan de zoveelste bevestiging. Het
vormt het zoveelste novum dat tot herziening leidt.”316
Beoordeling

De herzieningstolk merkt desgevraagd over dit tapgesprek onder meer op:

314

Zie het derde aanvullend herzieningsverzoek van 16 maart 2016, novum 99, p. 61.
Aan dit tapgesprek is in paragraaf 13.5 reeds de nodige aandacht besteed.
316 Zie het derde aanvullend herzieningsverzoek van 16 maart 2016, novum 99, p. 61.
315
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“(tijdscode 6:57) Baybaşin zegt dat NNman moet zeggen: Er zit een auto
achter ons aan. We zijn niet tevreden over die auto.”317
Vervolgens heeft de herzieningstolk deze passage als volgt uitgewerkt:
“(tijdscode 6:57). Baybaşin zegt dat NNMan moet zeggen: Er zit een auto
achter ons aan. We zijn niet tevreden over die auto.
Baybaşin: Na, bê, bê, bê: Erebeki li pey me heye.
Baybaşin: Nee, zeg jij maar: Er zit een auto achter ons aan.
NNMan: He, he he.
NNMan: Ja ja ja.
Baybaşin: Em ji wê erebê ne razî ne.
Baybaşin: We zijn niet blij/tevreden met die auto. (tijdscode 6:57)”318
Hieruit volgt dat de ‘zogenaamd’ ontbrekende passage niet door Metin zelf is geuit,
maar hem door Baybaşin is aangereikt teneinde Marsil en Malkoc een verklaring
(smoes) te kunnen geven voor het afblazen van het (geveinsde) bezoek aan
Baybaşin.319

Ten overvloede heb ik de tolk ook gevraagd hoe de gesprekspartner van Baybaşin
in dit gesprek klonk. De tolk heeft daarop het volgende geantwoord:
“De tolk: Mijns inziens klinkt deze persoon alsof hij niet precies weet wat te
doen met deze situatie. Hij is niet boos of zenuwachtig. Hij is redelijk rustig
aan het overleggen over wat het beste is om te doen. Er valt niet direct een
opvallende emotie op in zijn stem.
Vraag 4. Als u gevraagd wordt of hij angstig of gestrest klinkt, wat is dan uw
antwoord?
De tolk: Hij klinkt mijns inziens niet angstig, maar zit misschien wel een beetje
in de stress over wat te doen in deze situatie. Over het algemeen hoor ik hem
rustig overleggen.”320
Deze zienswijze vindt ook steun in de samenhang met de rest van het
telefoongesprek. Daaruit blijkt immers dat Metin, nadat hij tot de conclusie is
gekomen dat teveel mensen hen met de twee mannen hebben gezien, zelfstandig
de plannen wijzigt en ‘hetgeen dat nog moet gebeuren’ twee dagen uitstelt:
317

Zie het Verslag tolkwerkzaamheden d.d. 18 juli 2016, vraag 2, p. 58.
Zie het Verslag tolkwerkzaamheden d.d. 18 juli 2016, vraag 7, p. 60.
319 Uit tapgesprek A-8-6 bleek immers al dat een en ander een opzetje was om de mannen vanuit het
koffiehuis mee te krijgen naar “een geschikte plaats” waar nog iets met hen moest gebeuren.
320 Zie het Verslag tolkwerkzaamheden d.d. 18 juli 2016, vraag 3 en 4.
318
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“Ja, ik zal een plaats noemen en zal hem daar zelf gaan ophalen, zegt Metin.
Ik zal er voor zorgen dat hij naar een plaats moet komen, die door mij
aangegeven zal worden en ik zal hem dan daar oppakken/meenemen, aldus
Metin. Ik zal het over twee dagen doen, zegt Metin.”321
Deze handelwijze lijkt me allerminst overeen te stemmen met die van een man die
bang is zelf geliquideerd te worden.

321

Zie de tweede helft van de tweede pagina van de tot het bewijs gebezigde weergave van
tapgesprek A-8-9 die rechtsbovenaan heeft meegekregen paginanummer 2196.
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15.8. Slotsom

Géén van de als nova gepresenteerde argumenten die de kwaliteit van de
vertolkingen in twijfel trekken is steekhoudend. De verdediging neemt bij herhaling
grote woorden als ‘vertalingsbedrog’, ‘geklungel’ en ‘gesjoemel’ in de mond, maar
de vereiste grondslag voor dergelijke kwalificaties blijkt telkenmale te ontbreken.
Daarbij valt een aantal punten op.

In verscheidene gevallen wordt de voor het novum opgevoerde bron onvolledig
en/of ondeugdelijk weergegeven doordat de raadsvrouw in de aanvraag selectief
en onvolledig citeert.322
Het heeft mij bevreemd dat ter onderbouwing van het “vertalingsgesjoemel” in ten
minste één geval in de toelichting is gewezen op “de dubieus gebleken reputatie
van de vertalers”, alsmede op de “na het arrest opgekomen aanwijzingen voor
technische manipulatie”,323 en dit zonder daarbij in het bijzonder de redenen op te
geven waarom het specifieke ‘vertalingsbedrog’ en de daaruit volgende misleiding
in casu tot een ander eindoordeel zouden hebben geleid.
Aan de hand van het Koerdische transcript in het Verslag tolkwerkzaamheden
alsook na eigen beluistering van de Engelse tapgesprekken kon in velerlei gevallen
worden vastgesteld dat beweerdelijke opzettelijke fouten in de vertalingen
simpelweg niet bleken te bestaan. Het novum is in die gevallen gegrond op
tekortschietende uitluistervaardigheden.324, 325
Ook onderbouwt de raadsvrouw in de toelichting op de aangedragen nova niet
waarom het oordeel van de door haar naar voren gebrachte deskundigen en ‘native

322

Zie bijvoorbeeld novum 3, 5 en 56 aangevoerd in de Öge-zaak, waarin de bevindingen van Van
Bruinessen en Rizgar met betrekking tot de ‘Baxçe/boxçe’-kwestie door de raadsvrouw veel stelliger
en zonder de door hen aangebrachte nuances naar voren zijn gebracht.
323 Zie bijvoorbeeld de toelichting op novum 91, p. 35.
324 Denk aan novum 72, ten aanzien waarvan aan de hand van de nadere tolkwerkzaamheden kon
worden vastgesteld dat Korkut wel degelijk over “40 duizend” spreekt.
Zie voorts het onder novum 72 genoemde eerste voorbeeld omtrent het zenden van het geld aan
“mijn broer”.
Zie daarnaast novum 99 waarin uit de beoordeling bleek dat, anders dan de raadsvrouw poneerde,
Metin niet zelf zei: “Er is een auto achter ons en we voelen ons niet op ons gemak”, maar dat deze
uitspraak hem door Baybaşin werd aangereikt als (potentiële) smoes waarmee een geveinsd bezoek
van Marsil en Malkoc aan Baybasin kon worden afgezegd.
En denk ten slotte aan novum 68 waarin na beluistering van het Engelse geluidsmateriaal kon worden
vastgesteld dat Baybaşin niet zegt: “Is it good we call him tonight?”, maar “I think is good he call him
tonight”.
325 Zie de in het licht van tapgesprek A-3-18 (novum 3 en 78 in verband met “I want him to deliver”)
en A-3-27 (novum 3 aangaande “car keys”) aangevoerde “onjuiste vertalingen”.
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speakers’ van meer waarde zou moeten zijn dan dat van de taptolken, ook ‘native
speakers’.326 Daarbij zij opgemerkt dat er niet zoiets bestaat als een ‘hoogste tolk’,
die met uitsluiting van anderen over een vertolking het laatste woord heeft. Het
gebrek aan een nadere motivering op dit punt wringt des te meer doordat de
bevindingen van de herzieningstolk ten aanzien van alle als “onjuist” aangedragen
weergaven in hoofdlijnen overeenkomen met die van de taptolken.327
Evenzeer is mij opgevallen dat in de aanvraag enkele nova strekken tot betwisting
van de weergave van de Koerdische gesprekken door de taptolken, terwijl de
daaraan ten grondslag liggende twistpunten in de kern bezien ook in feitelijke
aanleg de revue al hebben gepasseerd.328 Hoewel ik met de enkele constatering
daarvan had kunnen volstaan, heb ik in die gevallen ten overvloede nog eens
beargumenteerd waarom het bij herziening aangedragen gegeven ook op
inhoudelijke gronden geen kans van slagen zou hebben gehad.
Daarnaast constateer ik dat de verdediging de betwiste zinsneden in de aanvraag
steeds volledig afzondert van de samenhang binnen een passage of de context van
het gehele telefoongesprek. Om te kunnen beoordelen of werkelijk sprake is van
vertalingsbedrog, ontkomt men er echter niet aan de betwiste zinsnede in
samenhang te bezien met de rest van het telefoongesprek of de daaraan
voorafgaande dialogen. Zonder al te veel vooruit te lopen op de interpretatie van
bepaalde vertolkingen, kon in meer gevallen worden vastgesteld dat de betwiste
weergaven de strekking van het telefoongesprek geen geweld aandoen en aldus
een functioneel equivalent vormen voor de gesproken tekst.329

326 In paragraaf 15.2 heb ik gemotiveerd betoogd dat de drie taptolken als ‘native speakers’ beschikten

over een voldoende taalbeheersing om tot betrouwbare vertolkingen te kunnen komen.
327 In de Öge-zaak hoort de herzieningstolk in tapgesprek A-1-1 ook ‘baxçe’ in plaats van ‘boxçe’.
In de gijzelingszaak (de gijzeling van Mehmet Çelik) volg ten aanzien van tapgesprek A-4-34 uit de
weergave door de herzieningstolk dat Çelik dezelfde persoon is als de eerder met ‘Haci’ aangeduide
persoon.
In de heroïnezaak volgt uit het Koerdisch transcript en de daarbij behorende vertaling van tapgesprek
A-6-103 dat de tolk, net als de taptolken, hoort dat Korkut “40 duizend” zegt.
En in de Marsil-zaak prefereert de tolk de vertaling van de taptolken boven de eigen vertaling van het
werkwoord ‘biqede’.
328 Denk aan de ‘baxçe/boxçe’-kwestie aangevoerd onder novum 3, 5 en 56, alsmede aan de onder
novum 3 en 5 bestreden vertaling van de taptolken: “Oom dat ding…dat is geregeld/geklaard”. Denk
voorts ook aan gevallen waarin een onjuiste vertaling in feitelijke aanleg niet tot een discussie leidde,
maar wel bekend was, zoals geschetst in de beoordeling van novum 58, tweede aanvulling (Öge-zaak),
waarin bleek dat ook de RC-tolk al, net zoals de raadsvrouw, kwam tot de vertaling “Bel hen” (versus
de weergave door de taptolken “Bel mij”). Zie voorts de onder novum 3 en 81 uiteengezette onjuiste
vertaling: “hem koud maken”.
329 Zie bijvoorbeeld novum 60 waarin de vertaling “zij hebben één keer op hem geschoten” is
aangevochten. Zie ook novum 90 waarin in de zakelijke weergave de aanduiding “HACI dan wel
Mehmet Ҫelik” ter discussie is gesteld. En zie ten slotte bijvoorbeeld novum 98, waarin de door de
taptolken gebezigde vertaling met “klaren” is betwist.
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Tevens is mij bij de beoordeling van de nova die zien op het bewust “weglaten van
ontlastende passages” opgevallen dat de raadsvrouw bij herhaling voorbijgaat aan
de omstandigheid dat de inhoud van tapgesprekken zo nu en dan in samengevatte
vorm is weergegeven.330 Het in de aanvraag stellig naar voren gebrachte
“moedwillig” weglaten van passages lijkt daarmee op drijfzand te zijn gebaseerd.
Ten aanzien van de aangedragen argumenten inzake “het toevoegen van een
belastende zinsnede” acht ik een dergelijk argument van weinig waarde wanneer
blijkt dat de betreffende zinsnede wel degelijk, doch enkele seconden eerder is
uitgesproken,331 terwijl de strekking van het tapgesprek daardoor op geen enkele
manier geweld is aangedaan.
Ten slotte berusten de nova in verscheidene gevallen op een onjuiste lezing van het
bestreden arrest.332

Dit brengt mij tot het algehele eindoordeel dat geen van de in de Öge-zaak, de
Kentucky-zaak, de gijzelingszaak, de heroïnezaak en de Marsil-zaak aangevoerde
nova met betrekking tot de betrouwbaarheid van de tot het bewijs gebezigde
weergaven van de tapgesprekken, ongeacht of deze Engelse of Koerdische
gesprekken betreffen, tot herziening kan leiden. Hetzelfde geldt voor de aan het
(vermeende) vertalingsgesjoemel mede ten grondslag liggende nova inzake de
(on)kundigheid van de tolken.

In de aangedragen nova werd ter onderbouwing meermalen een beroep gedaan op
Derksen’s conclusies in ‘Verknipt bewijs’. Aangezien uit zijn analyses van de
Engelstalige tapgesprekken onder meer volgt dat hij, naar nu blijkt, onterecht wees
op een “onjuiste vertaling”333 en wel erg gemakkelijk op een “toegevoegde

330

Zie onder meer tapgesprek A-3-24 (novum 3) inzake “You have his statement and everything”
versus “he have his papers and everything?”, en tapgesprek A-3-27 (novum 3 en 84) met betrekking
tot “The problem is that we cannot buy this car from China”.
331 Zie tapgesprek A-3-18 (novum 3) inzake de passage: “En zijn dat mensen die jij vertrouwt?”.
332 Zie novum 60 waarin door de verdediging werd gesteld dat in tapgesprek A-1-5 aan de belastende
passage “dat het contract op de werkplaats is uitgevoerd” het voltooid deelwoord door de taptolken
is toegevoegd. Dit terwijl uit de nadere bewijsoverweging van het hof slechts volgt dat het hof heeft
overwogen dat “het contract op de werkplaats was”, welke passage, naast de voorgaande, ook
letterlijk in de weergave van de taptolken terugkomt.
333 Uit de beoordeling van novum 3 en 78 volgt dat de door Derksen aangedragen ontlastende
uitspraak “I want him to deliver”, anders dan door de raadsvrouw is voorgewend, niet in tapgesprek
A-3-18 voorkomt.
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belastende passage”,334 concludeer ik dat de vereiste uitluistervaardigheden van
Derksen tekort schieten.335
Kortom, voor zover in het herzieningsverzoek en de verschillende aanvullingen
daarop uitvoerig en in grove bewoordingen het doelbewuste bedrog door de
taptolken is verondersteld, constateer ik dat aan geen van de als zodanig
gepresenteerde nova ook maar een begin van een aanwijzing daarvoor valt te
ontlenen. Integendeel, aan de hand van de nadere tolkwerkzaamheden ten
behoeve van de herzieningsaanvraag, bleek mij dat de taptolken destijds, ondanks
het grote aantal te verwerken tapgesprekken en de hoge werkdruk, de
tapgesprekken steeds in een bruikbare vorm hebben vertolkt. Dit geldt ook voor de
bij herhaling bestreden ‘zakelijke weergaven’, waarin de taptolken telkens de
essentie van het tapgesprek ‘fit for purpose’ hebben weergegeven.336

Ik zie dan ook geen reden voor twijfel aan de juistheid van het oordeel van het
gerechtshof dat in het bestreden arrest is neergelegd in zijn overwegingen onder
10.3, en waarvoor het hof aansluiting heeft gezocht bij het oordeel van NFIdeskundige Broeders.

334

Na beluistering van tapgesprek A-3-18 werd duidelijk dat de zinsnede “En zijn dat mensen die je
vertrouwt” wel degelijk (enkele seconden eerder) in tapgesprek voorkomt.
335 Denk aan de ‘Dutch/Deutsch’-kwestie. Een ander voorbeeld betreft het in paragraaf 13.3
besproken geval in tapgesprek A-3-51 waarin Derksen de uitspraak “yesterday was Saturday” meende
te ontwaren, terwijl in werkelijkheid “Yesterday I was shattered” werd gezegd. Een derde voorbeeld
is Derksen’s stelling inzake tapgesprek A-6-104, waar hij “Adri” meende te kunnen waarnemen waar
Baybaşin in werkelijkheid “I believe” zegt.
336 Uit de in het arrest onder 10.3.10 opgenomen overweging volgt overigens dat het hof in algemene
zin geenszins heeft overwogen dat de weergaven destijds altijd volledig (of foutloos) waren (zie ook
overweging 7.4 onder e), maar enkel dat zij geen majeure afwijkingen van de gesproken tekst
behelsden.
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Onderdeel 16. Kwesties van bewijs
Volledige inhoudsopgave onderdeel 16:

16.1. Inleiding

16.2. De Öge-zaak
De mededaders zijn vrijgesproken of niet vervolgd
Inleiding
(1). Nuri Korkut is niet vervolgd voor de moord op Öge
Beoordeling (1)
(2). De mededader(s) zijn vrijgesproken van het samenzweren tot de
moord op Öge
Beoordeling (2)
De schriftelijke verklaring van Yavuztürk uit 1998
Beschrijving
Beoordeling
Baybaşin’s misverstand over de inhoud van tapgesprek A-1-1
Beschrijving
Beoordeling

16.3. De Kentucky-zaak
De bewijsvoering en inleiding op de nova
Bilocaties
Inleiding
Bilocatie 1
Bilocatie 2
Bilocatie 3
Beoordeling van drie bilocaties
Bilocatie van de showroom
Beoordeling van de vierde bilocatie
Het aantreffen van de verkeerde foto bij Ali Ahmadi
Beschrijving
Beoordeling
De verklaring van Kamyar Mahboub van 31 mei 1999
Beschrijving
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Beoordeling
De verklaringen van Malcolm Miatt en Larry Whitaker uit 2006
Beschrijving
Beoordeling

16.4. De gijzelingszaak
Çelik bestaat niet
Beschrijving
Beoordeling

16.5. De heroïnezaak
Belastende verklaringen zijn door marteling verkregen
(1). Een nieuwe getuigenverklaring van Priescu
Beschrijving
Beoordeling
(2, 3, 4 en 6). De rapporten van de VN en Amnesty International en de
arresten van het EHRM
Beschrijving
Beoordeling
(5). De verklaring Eren Keskin
Beschrijving
Beoordeling
(7). De verklaring van X1
(8 en 9). De verklaringen van Kazmali
(10). De verklaringen van X2
(11). De brief van het College van procureurs-generaal
Beschrijving
Beoordeling
(12). De klacht van Korkut over marteling is doelbewust verzwegen
Beschrijving
Beoordeling

16.6. Slotsom I
Terugblik
De bewijsconstructie
1420
Onderdeel 16. Kwesties van bewijs

Conclusie inzake 11-02065 H

16.7. De uitleg van de schriftelijk weergegeven inhoud van tapgesprekken
Het interpreteren van de gespreksinhoud
Alternatieve scenario’s
Inleiding
De Öge-zaak: een vluchteling-scenario in plaats van het liquidatiescenario
De Kentucky-zaak: autohandel-scenario in plaats van het liquidatiescenario
De gijzelingszaak
De Marsil-zaak
Uitleiding

16.8. Slotsom II
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16.1. Inleiding

De door de raadsvrouw gepresenteerde aanwijzingen voor de manipulatie van het
geluidsmateriaal en de verkeersgegevens van de tot het bewijs gebezigde
tapgesprekken zijn besproken in de onderdelen 3 tot en met 14. Daarin concludeer
ik dat er geen reden is voor twijfel aan de authenticiteit en de integriteit van het
door de raadsvrouw betwiste materiaal.
De argumenten voor bedrog aangaande de vertolking van de inhoud van de tot het
bewijs gebezigde tapgesprekken (‘vertalingsgesjoemel’) zijn besproken in
onderdeel 15. Anders dan de raadsvrouw ben ik van mening dat de vertolkingen de
gespreksinhoud geen geweld aandoen. De vertolkingen zijn functioneel equivalent
met het gesproken woord.

Ook de betrouwbaarheid van bewijsmateriaal dat niet uit (de schriftelijke weergave
van) tapgesprekken bestaat, wordt door de raadsvrouw aangevochten. De
raadsvrouw wijst in dit verband onder verscheidene nova op ‘onregelmatigheden’
in de afzonderlijke bewijsmiddelen en andere bewijskwesties in ’s hofs
bewijsvoering tegen Baybaşin.1 De argumenten die hierop betrekking hebben
komen thans aan bod.

Voor zover het nodig is om melding te maken van argumenten die in een
voorafgaand onderdeel (uitgebreid) aan de orde zijn geweest, volsta ik hierna
steeds met een verwijzing daarnaar. Evenals in onderdeel 14 ontkom ik er echter
niet aan om in enkele gevallen te verwijzen naar onderdelen die nog zullen volgen.
Dat betreft met name (1) de mededelingen van onderzoeksjournalist Aytekin c.q.
de verklaring van X1, (2) de verklaringen van X2, (3) de mededelingen van de
onderzoeksjournalist Kazmali c.q. van Necdet Menzir, en (4) de brief van het College
van procureurs-generaal. Ik heb ervoor gekozen om de daarop gebaseerde
argumenten (uitvoeriger) te bespreken in het onderdeel (18) over de gestelde
heimelijke samenwerking tussen het kernteam Noord- en Oost-Nederland (KNON)
en de Turkse autoriteiten.

1

Onder andere: herzieningsverzoek d.d. 18 april 2011, p. 81, inhoudende dat “in de zogenaamde
ontvoeringszaak helemaal geen sprake is geweest van een slachtoffer Mehmet Ҫelik of Haci Hasan.”
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16.2. De Öge-zaak

De mededaders zijn vrijgesproken of niet vervolgd

Inleiding

De raadsvrouw heeft onder novum 91 e.v. het volgende aangevoerd:
(1).

Nuri Korkut is niet vervolgd voor de moord op Öge;

(2).

Yavuz Yavuztürk (en Düzgün Dilaver Eren en Osman Katmer) zijn
vrijgesproken van het samenzweren tot de moord op Öge.

Deze nieuwe gegevens zijn onverenigbaar met de bewijsoverwegingen van het hof
omtrent het aandeel van Baybasin in de moord op Öge, aldus de raadsvrouw.2, 3

(1). Nuri Korkut is niet vervolgd voor de moord op Öge

Baybaşin is veroordeeld voor de moord op Öge en zou daartoe “instructies en/of
opdrachten met betrekking tot dat misdrijf [hebben] gegeven en laten geven aan
met name ene Yavuz en ene Korkut (...).”4 De raadsvrouw merkt op dat de
tapverslagen en tapgesprekken uit dossier 1 (de Öge-zaak) aan de Turkse
autoriteiten zijn overgedragen en dat ook in Turkije een strafrechtelijk onderzoek
naar deze moord is ingesteld. Zij stelt dat “noch deze uit Nederland ontvangen
stukken, noch het op grond daarvan in Turkije plaatsgevonden onderzoek naar de
moord heeft geleid tot een strafvervolging van Nuri Korkut (…).”5

Beoordeling (1)

Uit het door de raadsvrouw als bijlage gevoegde document van de Turkse
rechtbank te Bakirköy volgt dat Korkut in de Öge-zaak “niet voorkomt onder de
verdachten”6 en van hem “geen getuigenverklaring is aangetroffen.”7
2

Herzieningsverzoek d.d. 18 april 2011, p. 68-69.
De raadsvrouw heeft in dit kader ook aangevoerd dat Yavuztürk alle betrokkenheid bij de moord op
Öge heeft ontkend. Deze stelling komt hieronder nog aan bod.
4 Arrest gerechtshof Den Bosch d.d. 30 juli 2002, p. 17.
5 Herzieningsverzoek d.d. 18 april 2011, p. 69
6 Bijlage 53 bij het herzieningsverzoek d.d. 18 april 2011: document d.d. 4 mei 2005 van de rechtbank
nr. 1 voor zware strafzaken te Bakirköy.
7 Bijlage 53 bij het herzieningsverzoek d.d. 18 april 2011: document d.d. 4 mei 2005 van de rechtbank
nr. 1 voor zware strafzaken te Bakirköy.
3

1423
Onderdeel 16. Kwesties van bewijs

Conclusie inzake 11-02065 H

De enkele omstandigheid dat Korkut niet is vervolgd, noch als getuige een
verklaring heeft afgelegd in de Turkse strafzaak aangaande de moord op Öge, heeft
echter geen gevolgen voor de gronden voor de vervolging en/of de veroordeling
van Baybaşin. De bewijsoverwegingen van het gerechtshof komen met dit gegeven
dan ook niet in het gedrang.

(2). De mededader(s) zijn vrijgesproken van het samenzweren tot de moord op Öge

De raadsvrouw betoogt dat de vrijspraken door de Turkse rechter van (de overige
mededaders) Yavuz Yavuztürk, Düzgün Dilaver Eren en Osman Katmer een novum
vormen.8 Ter onderbouwing van haar stelling heeft de raadsvrouw als bijlagen een
vonnis en een proces-verbaal d.d. 13 oktober 2004 in de Turkse strafzaak
aangaande de moord op Öge overgelegd.
Bovendien voert de raadsvrouw aan dat de moord op Öge sowieso niet in verband
kan worden gebracht met Baybasin; het betrof namelijk geen ‘drugsmoord’, aldus
begrijp ik de raadsvrouw, die ik thans zelf aan het woord laat:
“In hetzelfde requisitoir liet de Turkse officier van justitie weten dat de zaak
Öge bovendien “een moord (---betreft---) die in Turkije is begaan en die niets
te maken heeft met de smokkel van verdovende middelen.” Ook dit nieuwe
gegeven was kennelijk uit het Turkse opsporingsonderzoek naar voren
gekomen. Het is een nieuw inzicht dat eveneens strijdt met de overwegingen
van het gerechtshof in relatie tot de Öge-zaak. In rechtsoverweging 13 van
het arrest laat het gerechtshof immers weten als uitgangspunt aan de
straftoemeting ten grondslag te leggen, dat: "de organisatie zich bezig (hield)
met drugsdelicten en daarnaast een geweldsafdeling (kende) die zorgde voor
de incasso van schulden en voor vergelding.” Hiermee volgde het gerechtshof
de suggestie van het dossier dat de door verzoeker gepleegde moord op Öge
een vergelding betrof van een niet aan de organisatie van verzoeker betaalde
drugsschuld. De officier van justitie in de strafzaak tegen Yavuztürk liet in
2004 weten dat dit een onjuiste aanname was. Hiermee vormt dit in de zaak
tegen Yavuztürk naar voren gebrachte feit, een tweede uit het Turkse
onderzoek naar voren gekomen weerlegging van de bewijsconstructie van
het gerechtshof in deze zaak en de daaraan ten grondslag liggende
aannames. (…).”9

8

Herzieningsverzoek d.d. 18 april 2011, p. 68. De verklaring van de Turkse politiefunctionaris X1
bevestigt de “conclusie van de Turkse officier”, aldus de raadsvrouw. Zie het herzieningsverzoek van
18 april 2011, novum 97, p. 73.
9 Herzieningsverzoek d.d. 18 april 2011, p. 70 (novum 94).
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Beoordeling (2)

De overgelegde Turkse processtukken wijzen uit dat als verdachten van de moord
op Öge werden aangemerkt Baybaşin, Yavuztürk, Eren en Katmer. Volgens het
proces-verbaal ter terechtzitting had de Turkse officier van justitie de Nederlandse
autoriteiten verzocht “om verdediging en bewijsmiddelen”10 in deze zaak.
Nederland heeft echter op grond van het ‘ne bis in idem’-beginsel geweigerd
uitvoering te geven aan dit (rechtshulp)verzoek.11 De Turkse officier van justitie
heeft vervolgens meegedeeld dat uit het Turkse dossier bleek dat Baybaşin de
moord op Öge door een persoon met de bijnaam ‘Silvanli Metin’ heeft laten plegen.
De Turkse officier van justitie stelde echter ook vast dat een aanwijzing voor het
verband tussen de genoemde Metin en Yavuztürk slechts daarin bestond dat zij met
elkaar gebeld hebben en Metin hem het volgende zou hebben gezegd: “ik heb de
man die zijn arm tegen jouw keel heeft gedrukt, gedood.”12
Omdat er geen ander bewijsmateriaal tegen Yavuztürk bestond en Yavuztürk
meedeelde dat ‘deze verklaring’13 onder druk van de politie was afgelegd, vroeg de
Turkse officier van justitie vrijspraak ten aanzien van (onder andere) Yavuztürk en
(blijkens het vonnis14) tevens afsplitsing van de zaak tegen Baybaşin.

De rechtbank oordeelde daarop dat de zaak tegen Baybaşin zou worden
afgescheiden en dat het bevel tot zijn gevangenhouding bij verstek op grond van
het dossier en de aanwezige bewijsstukken in stand zou worden gehouden. Voorts
sprak de rechtbank Yavuztürk en de genoemde medeverdachten op basis van hun
ontkennende verklaringen en bij gebrek aan bewijs vrij.15

Het proces-verbaal van de terechtzitting en het vonnis van de Turkse rechter wijzen
uit dat de bewijsvoering in de Turkse strafzaak tegen Yavuztürk en de genoemde
medeverdachten niet overeenkomt met de bewijsvoering in de (Turkse) strafzaak
10

Bijlage 55 bij het herzieningsverzoek d.d. 18 april 2011, proces-verbaal terechtzitting rechtbank te
Bakirköy d.d. 13 oktober 2004, p. 1.
11 Bijlage 55 bij het herzieningsverzoek d.d. 18 april 2011, proces-verbaal terechtzitting rechtbank te
Bakirköy d.d. 13 oktober 2004, p. 1.
12 Bijlage 55 bij het herzieningsverzoek d.d. 18 april 2011, proces-verbaal terechtzitting rechtbank te
Bakirköy d.d. 13 oktober 2004, p. 2.
13 Het is mij niet duidelijk op welke verklaring hier wordt gedoeld.
14 Bijlage 54 bij het herzieningsverzoek d.d. 18 april 2011, vonnis rechtbank te Bakirköy d.d. 13 oktober
2004, p. 3.
15 Bijlage 54 bij het herzieningsverzoek d.d. 18 april 2011, vonnis rechtbank te Bakirköy d.d. 13 oktober
2004, p. 3.
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tegen Baybaşin. De Turkse strafzaak tegen Baybaşin wegens de moord op Öge is
volgens de overgelegde processtukken bovendien niet geëindigd. Dat alleen al
wordt door de raadsvrouw miskend. Reeds om die reden kunnen de door de Turkse
rechter uitgesproken vrijspraken geen novum bijbrengen.16
Dat de moord op Öge een ‘drugsmoord’ betreft, heeft het hof niet aan zijn
bewijsoordeel ten grondslag gelegd. Het hof heeft het motief voor de moord
onbesproken gelaten. Dat de moord op Öge volgens de Turkse officier van justitie
niet heeft te maken met de smokkel van verdovende middelen, mist dus relevantie.

De schriftelijke verklaring van Yavuztürk uit 1998

Beschrijving

Onder de novum 96 maakt de raadsvrouw gewag van een voor Baybasin “direct
ontlastende verklaring” uit 1998 van Yavuztürk. Naar die verklaring zou Yavuztürk
zelf hebben verwezen op 10 en 11 januari 2008 in het bijzijn van Langendoen,17
maar ook in zijn op 1 juli 2002 als verdachte afgelegde verklaring bij de rechtbank
te Sinop. In de kern bezien verklaarde Yavuztürk volgens de raadsvrouw beide
keren zijn initiële verklaring uit 1998 onder druk en foltering te hebben afgelegd en
ondertekend.18 Voorts betoogt de raadsvrouw dat Yavuztürk in 1998 verklaarde
16

Overigens kan zelfs bij vergelijkbare bewijsconstructies de vrijspraak van een medeverdachte op
zichzelf geen novum bijbrengen. In iedere strafzaak zal de rechter zelfstandig en onafhankelijk het
bewijsmateriaal dienen te wegen.
Ik concludeerde dienaangaande op 9 april 2013, zie: ECLI:PHR:2013:391, onder 7.4: “Dat een
medeverdachte in een vergelijkbare bewijspositie op basis van hetzelfde materiaal door een andere
rechter is vrijgesproken, noopt er op zichzelf niet toe om de verdachte ook vrij te spreken. Elke
strafrechter heeft immers de taak om het bewijs zelfstandig te wegen. Om die reden kon in de situatie
van NJ 1983/650 de vrijspraak in hoger beroep van een mededader die anders dan de onherroepelijk
veroordeelde aanvrager tot revisie niet in de veroordeling had berust, niet kwalificeren als een nieuwe
omstandigheid van feitelijke aard die tot vrijspraak aanleiding kan geven (het oude novum). Afgezien
daarvan, indien in iedere divergerende rechtelijke beslissing op zichzelf een novum besloten ligt, mist
de in art. 457, eerste lid onder a Sv genoemde grond zelfstandige betekenis. Dat zal de wetgever niet
hebben gewild. (…)”
In deze herzieningszaak overwoog de Hoge Raad in HR 10 september 2013, ECLI:NL:HR:2013:673, r.o.
4.7: “Opmerking verdient nog het volgende. Zoals in de conclusie van de Advocaat-Generaal onder 7.4
is uiteengezet, vormt enkele vrijspraak van de medeverdachten van de aanvrager niet een gegeven als
hiervoor onder 4.1 bedoeld. In de tekst noch de geschiedenis van de totstandkoming van de
tegenwoordige herzieningsregeling zijn aanknopingspunten te vinden voor een dergelijke uitleg van
art. 457, eerste lid aanhef onder c, Sv. De gronden waarop de vrijspraak steunt kunnen onder
omstandigheden nochtans wel zo een gegeven opleveren. Te dezen is van dergelijke omstandigheden
niet gebleken.”
17 Langendoen is als feitenonderzoeker door de raadsvrouw ingeschakeld en met haar in 2008 naar
Turkije afgereisd om onder meer Yavuztürk te ondervragen over de moord op Öge.
18 Zie het herzieningsverzoek van 18 april 2011, novum 96, p. 72-73.
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nooit met Baybaşin over een moord te hebben gesproken. Deze ontlastende
verklaring is “kennelijk wel” in de Turkse strafprocedure ingebracht,19 maar de
Nederlandse rechter destijds onthouden, aldus de raadsvrouw.20 In onderlinge
samenhang bezien begrijp ik de nova zo dat kennisneming door het hof destijds van
de ontlastende verklaring uit 1998 volgens de raadsvrouw tot vrijspraak zou
hebben geleid.
De door de raadsvrouw bedoelde ontlastende verklaring van Yavuztürk uit 1998 is
niet door haar (alsnog) overgelegd.

Beoordeling

De beschuldiging dat de politie heeft verzuimd aan het gerechtshof een “direct
ontlastende” verklaring van Yavuztürk over te leggen, valt uiteen in drie
(veronder)stellingen:
(1).

er bestaat een schriftelijke politieverklaring van Yavuztürk uit 1998,
inhoudende (a) zijn ontkenning met Baybaşin telefonisch over de moord te
hebben gesproken, en (b) zijn mededeling dat (eerdere) bekentenissen
onder druk van marteling zijn afgelegd;

(2).

de Turkse politie heeft die schriftelijke verklaring van Yavuztürk uit 1998 vóór
de beëindiging van de Nederlandse strafzaak tegen Baybaşin aan de
Nederlandse politie doen toekomen, en

(3).

de Nederlandse politie heeft de Nederlandse rechter die schriftelijke
verklaring van Yavuztürk uit 1998 onthouden.

Kennelijk leidt de raadsvrouw de juistheid van stelling (3) af uit die van stelling (2),
en de juistheid van stelling (2) uit die van stelling (1), te weten de stelling dat er een
voor Baybasin “direct ontlastende verklaring” van Yavuztürk uit 1998 bestaat. Ter
onderbouwing van de stellingen (2) en (3) draagt de raadsvrouw echter geen enkele
aanwijzing aan, terwijl ook de juistheid van stelling (1) zeer kwestieus is.
Uit de aan het herzieningsverzoek gehechte verklaring van Yavuztürk uit 2008 volgt
namelijk, anders dan de raadsvrouw betoogt, geenszins dat reeds in 1998 een
schriftelijke verklaring tot stand was gekomen “waarin Yavuztürk ondanks de op

19

Zie novum 97. Hierin ligt besloten het oordeel van de raadsvrouw dat Yavuztürk in de Turkse
strafzaak mede op basis van deze verklaring zou zijn vrijgesproken.
20 Zie het herzieningsverzoek van 18 april 2011, novum 96, p. 73-74.Ter onderbouwing van deze
opmerkelijke gang van zaken voert de verdediging aan dat het KNON vanuit Turkije wel diverse andere
processen-verbaal ontving die in het zaaksdossier werden gevoegd.
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hem toegepaste marteling ontkende ooit met verzoeker over moord te hebben
gesproken, ook niet in de gesprekken die in Nederland als bewijs tegen verzoeker
zijn gepresenteerd.”21 Integendeel, uit Yavuztürk’s mededelingen aan Langendoen
kan m.i. slechts worden opgemaakt wat hij tegenover Langendoen verklaarde,
namelijk dat hij bij de politie tegen zijn wil een verklaring heeft getekend, (onder
meer) inhoudende dat hij door iemand (Metin) zou zijn gebeld die hem
mededeelde een man te hebben gedood.22 Uit de verklaring van Yavuztürk uit 2002
kan op gelijke voet slechts worden opgemaakt wat hij in 2002 tegenover de
rechtbank heeft verklaard.23 Dat er in 1998 een door hem ondertekende
ontkennende verklaring is opgesteld heeft Yavuztürk echter niet meegedeeld.

Bovendien is de bewijsvoering van Baybaşin’s aandeel in de moord op Öge
gebaseerd op de inhoud van de telefonische contacten tussen Baybaşin en
Yavuztürk waarvan de tot het bewijs gebezigde tapgesprekken blijk geven, en niet
op enige verklaring van Yavuztürk.24 Zonder nadere toelichting valt niet in te zien
op welke gronden de toegepaste bewijsconstructie door de vermeende verklaring
van Yavuztürk uit 1998 alsnog wordt ondergraven.

Baybaşin’s misverstand over de inhoud van tapgesprek A-1-1

Beschrijving

Onder novum 8 uit de eerste aanvulling en novum 59 uit de tweede aanvulling op
het herzieningsverzoek zet de raadsvrouw uiteen dat aan Baybaşin’s uitlating bij de

21

Zie het herzieningsverzoek van 18 april 2011, novum 96, p. 74.

22 Zie de tweede pagina van de door Langendoen opgetekende verklaring van Yavuztürk van 11 januari

2008, als bijlage 56 gehecht aan het herzieningsverzoek van 18 april 2011:
“Daarbij stond ik onder enorme druk tijdens de verhoren. Ze zeiden tegen mij: “Dit zijn gesprekken
tussen jou en Huseyin Baybaşin waarin hij jou een opdracht tot moord geeft”. Ik wist in ieder geval dat
dat niet kon kloppen. Dat heb ik ook gezegd. Ze hebben mij vervolgens zolang gemarteld, totdat ik
zoals gezegd werd gebroken door de komst van mijn vrouw, tante en zoontje. Toen heb ik getekend
wat ze maar wilden dat ik tekende. Ik heb toen een verklaring getekend dat ik door iemand zou zijn
gebeld die mij zou hebben meegedeeld een man te hebben gedood, terwijl dit niet waar was.”
23 Zie de als bijlage 57 aan het herzieningsverzoek gehechte verklaring d.d. 1 juli 2002 van Yavuztürk,
afgelegd als verdachte in de Turkse strafzaak ten overstaan van de rechtbank voor zware strafzaken
te Sinop, op instructie van de rechtbank te Bakirköy: “Ik betwist de aan mij voorgelezen verklaringen.
Mijn verklaring bij de politie heb ik onder druk afgelegd. Metin heeft niet tegen mij gezegd ‘we hebben
Sadik Sülleyman Öge vermoord’. Die verklaring is door de politie geschreven. Ik heb onder druk en
foltering ondertekend.”
24 Zie overweging 10.6.1 uit het arrest van 30 juli 2002, p. 28-29.
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rechter-commissaris van 13 januari 1999, inhoudende dat tapgesprek A-1-1 handelt
over “hetgeen in een krant verschenen is over de moord op Öge”, geen daderkennis
kan worden ontleend. Dit standpunt staat haaks op de volgende overweging van
het hof:
“Ook uit de telefoongesprekken na de moord blijkt van die betrokkenheid:
verdachte wordt op de hoogte gehouden van de uitvoering van de
opdracht. Als blijkt dat Öge op 9 november 1997 's middags om 16.25
uur in een theetuin in Istanbul wordt vermoord, wordt verdachte kort
daarna, om 17.16 uur, door Yavuz gebeld dat de "opdracht" in de tuin
was uitgevoerd, waarop verdachte verheugd reageert (tapgesprek A1-1). Tijdens het verhoor bij de rechtercommissaris op 13 januari 1999
met betrekking tot dit gesprek verklaart verdachte overigens dat hij
met iemand over deze moord heeft gesproken op een tijdstip dat nog
geen sprake kan zijn van publicatie in een krant, terwijl hij eerder in het
verhoor aangeeft dat het gesprek gaat over hetgeen in een krant is
verschenen over de moord op Öge. (…).”25
Ter onderbouwing van het in herziening betrokken standpunt is onder novum 8 een
viertal scenario’s beschreven op basis waarvan Derksen de vraag bespreekt welk
van deze vier scenario’s het meest waarschijnlijk is in het licht van de door Baybaşin
bij de rechter-commissaris gedane uitspraak.26 Dat zijn de volgende vier scenario’s
(ik parafraseer de raadsvrouw):
(1).

het scenario waarin Baybaşin een ‘medemoordenaar’ is en het juiste
telefoongesprek voor ogen heeft;

(2).

het scenario waarin hij onschuldig is en het juiste telefoongesprek voor ogen
heeft;

(3).

het scenario waarin Baybaşin ‘medemoordenaar’ is en het verkeerde
telefoongesprek voor ogen heeft;

(4).

het scenario waarin hij onschuldig is en het onjuiste telefoongesprek voor
ogen heeft.

Kort samengevat komt Derksen tot de conclusie dat de scenario’s (1) en (3) niet
waarschijnlijk zijn op de grond dat Baybaşin zich als medemoordenaar bij de
rechter-commissaris niet vrijwillig zou incrimineren. Voorts zou van scenario (2)
geen sprake kunnen zijn indachtig de werkelijke gespreksinhoud, namelijk een
25
26

Zie overweging 10.6.1 van het bestreden arrest.
Zie ook T. Derksen, Verknipt bewijs. De zaak Baybaşin, Leusden: ISVW Uitgevers 2014, p. 158-164.
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gesprek over vluchtelingen. Derhalve zou het resterende scenario (4) zeer wel
mogelijk zijn gezien de omstandigheid dat “onschuldige mensen vaak de neiging
hebben om mee te willen helpen om hun onschuld aan te tonen.” Resumerend leidt
novum 8 tot de slotsom dat Baybaşin geen daderkennis zou hebben gehad, maar
het waarschijnlijker is dat hij “ten tijde van zijn uitspraak over A-1-1 niet de juiste
inhoud van A-1-1 voor ogen had”. In de toelichting op novum 59 is daarvoor de
volgende verklaring gegeven:
“Het is onmogelijk dat Baybaşin het gesprek dat over vluchtelingen gaat voor
wie onderdak gezocht moest worden, zelf bij de rechter-commissaris heeft
kunnen uitleggen als een gesprek over de moord op Öge. Dat kan gewoon
niet kloppen. En de enig mogelijke verklaring voor het ontstane misverstand
moet dan ook zijn dat Baybaşin indertijd tijdens zijn verhoor bij de rechtercommissaris niet het gesprek zelf heeft kunnen beluisteren, maar hem de
transcriptie is voorgehouden van de foute vertaling door de taptolken zoals
hiervoor besproken.”27
Aldus zou Baybaşin’s ‘niet kloppende’ mededeling zijn oorzaak vinden in de onjuiste
vertolking van tapgesprek A-1-1 door de taptolken.

Beoordeling

Om te beginnen verwijs ik naar paragraaf 15.4 voor de onderbouwing van mijn
conclusie dat géén van de door de raadsvrouw aangedragen aanwijzingen voor
‘vertalingsgesjoemel’ inzake tapgesprek A-1-1 overeind is gebleven. De aan de nova
ten grondslag liggende premisse dat het tapgesprek, anders dan het hof heeft
aangenomen, over vluchtelingen gaat voor wie onderdak moet worden gevonden,
houdt geen stand.
In de tweede plaats berust het oordeel van Derksen, die na zijn evaluatie van vier
scenario’s concludeert dat scenario (4) het meest waarschijnlijk is, voornamelijk op
zijn aanname dat het onwaarschijnlijk is dat een “medemoordenaar” zich vrijwillig
zou incrimineren.
Lezing van het proces-verbaal van het verhoor van Baybaşin van 13 januari 1999 bij
de rechter-commissaris, ruim negen maanden na zijn aanhouding, leert dat

27

Zie het tweede aanvullend herzieningsverzoek van 1 februari 2016, novum 59, p. 155.
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Baybaşin met betrekking tot de Öge-zaak onder meer het volgende heeft
medegedeeld (onderstreping en vetgedrukt mijnerzijds):
“U houdt mij voor tapgesprek A-1-1 van 9 november 1997 om 17:16 uur.
U vraagt mij of ik met Yavuz spreek. Ik weet niet van wie de stem is met wie
ik spreek. Ik weet niet of ik de stem van Yavuz herken als ik hem hoor, omdat
ik maar beperkt contact met hem heb gehad. (…)
U vraagt mij waar het gesprek over gaat. Het gesprek gaat over hetgeen in
de krant verschenen is over de moord op Öge. U houdt mij voor dat in het
dossier staat dat Yavys [Yavuz, D.A.] pas op 10 november 1997 in een gesprek
aangaf dat de schrijvende pers aandacht besteedde aan de moord op Öge.
(…)
U houdt mij voor dat Öge vermoord is op 9 november om 16.25 uur en dat
volgens het dossier het gesprek op 9 november 17:16 uur gevoerd is. In die
tussentijd kan er geen sprake zijn van publicatie in de krant. Ik reageer hierop
met de vraag of er al vastgesteld is dat het gesprek in kwestie gevoerd is op
de aangegeven datum, namelijk 9 november.
De inhoud van het gesprek is niet juist vertaald. Ik zou het gesprek opnieuw
moeten beluisteren om U precies te kunnen aangeven waar het gesprek niet
juist vertaald is.”28
Aldus is zeer waarschijnlijk dat Baybaşin, anders dan de raadsvrouw en Derksen
betogen, zijn uitspraak over de inhoud van tapgesprek A-1-1 tijdens het RC-verhoor
d.d. 13 januari 1999 niet op de transcriptie van de taptolken baseerde, maar op
eigen beluistering van het geluidsmateriaal van tapgesprek A-1-1. Zodoende snijdt
de verdediging zich met de onderbouwing van het novum in de vingers. “De enig
mogelijke verklaring voor dit misverstand” is niet dat Baybaşin zich op de
geschreven weergave van het tapgesprek baseert. Er is geen reden voor twijfel aan
’s hofs kennelijke oordeel dat Baybaşin zich hier als opdrachtgever van de moord
simpelweg verspreekt omdat hij zich op dat moment niet realiseerde dat het
tapgesprek zo kort na de moord plaatsvond;29 vergissen is per slot van rekening
menselijk. Met dit scenario lijken de raadsvrouw en Derksen in hun analyse
überhaupt geen rekening te houden.

28

Zie Baybaşin’s verhoor bij de rechter-commissaris van 13 januari 1999, onder het kopje ‘Zaak Öge
Dossier 1’, p. 5-6. In dit proces-verbaal wordt ‘Öge’ steevast gespeld als “Oge”. Dat heb ik verbeterd.
29 Over het tijdstip van de moord gaan ’s hofs overwegingen onder 10.6.1 in het bestreden arrest
(p. 29), en onder 7.3, in de aanvulling bewijsmiddelen, p. 356-357. In het arrest staat het hof niet
uitdrukkelijk stil bij het tijdsverschil tussen Turkije (UTC+3) en Nederland (UTC+1), maar dat doet niet
af aan het oordeel dat op 9 november 1997 om 17.16 uur (Nederlandse tijd) nog geen Turkse kranten
kunnen hebben bericht over de moord op Öge.
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Een ‘versprekings-scenario’ vindt overigens steun in Baybaşin’s eerste reactie, na
confrontatie door de rechter-commissaris met zijn niet bestaanbare uitspraak.
Daarin betwist hij na beluistering immers niet de inhoud van tapgesprek A-1-1,
maar de datering van het tapgesprek. Eerst op 4 maart 1999, bijna twee maanden
later, op een moment dat Baybaşin bovendien al ruim een maand in het bezit is van
onder andere het geluidsmateriaal van tapgesprek A-1-1, voerde hij aan dat het
tapgesprek niet over de moord op Öge ging, maar over vluchtelingen die moesten
worden ondergebracht.30 Van ondermijning van de door het hof aangenomen
daderwetenschap is m.i. geen sprake.

30

Zie ook paragraaf 15.4, ‘(1). Onjuiste vertolking in tapgesprek A-1-1, novum 3, 5 en 56: “baxçe” of
“boxçe”’, onder ‘Beoordeling’.
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16.3. De Kentucky-zaak

De bewijsvoering en inleiding op de nova

Bij arrest van 30 juli 2002 heeft het hof de verdachte in de Kentucky-zaak (onder 2)
veroordeeld wegens — kort gezegd — de poging tot uitlokking van moord op
Kamyar Mahboub in Kentucky (Verenigde Staten) door daartoe inlichtingen te
verstrekken en een beloning in het vooruitzicht te stellen. Ten aanzien van de
Kentucky-zaak heeft het hof in het bijzonder, met weglating van verwijzingen, het
volgende overwogen (ik herhaal voor het leesgemak):
“10.6 Bespreking van de diverse bewezenverklaarde feiten
Rekening houdend met versluierd taalgebruik in de tot bewijs gebezigde
tapgesprekken, welke het hof als zodanig behoedzaam gebruikt en waaraan
het hof, gelet op de context waarin een en ander voorkomt en de samenhang
daarvan met de externe werkelijkheid, dat wil zeggen zich buiten de
tapgesprekken voordoende uit de bewijsmiddelen naar voren komende
feiten, die duidelijk maken waarop die tapgesprekken betrekking hebben,
inhoud geeft, overweegt het hof met betrekking tot het bewezenverklaarde
nog als volgt:
(…)
10.6.2 Dossier 3/Feit 2 ("Kentuckyzaak")
Uit de telefoontaps blijkt van de zeer initiërende rol van verdachte waar het
betreft de poging tot uitlokking van moord op K.C. Mahboub en anderen.
Na de moord op Berdirhan Isik neemt verdachte de zoektocht naar de
vermoedelijke dader Kaveh Mahboub over en schakelt hij criminele contacten
in om de broer van Kaveh Mahboub, genaamd Kamyar Cyrus Mahboub, te
laten liquideren. Met betrekking tot deze poging om Kamyar Cyrus Mahboub
te laten liquideren, heeft verdachte veelvuldig telefonisch contact gehad met
Selim Isik en (onder andere) Ali Akbar Ahmadi. Tegenover de rechtercommissaris heeft verdachte ook toegegeven dat hij met Selim (Isik) met
betrekking tot de vermissing en de dood van Berdirhan Isik diverse keren
contact heeft gehad.
Voorts leidt het hof uit de tapgesprekken af dat verdachte degene was die de
mensen in de Verenigde Staten aanstuurde om Mahboub te liquideren en hij
degene was die de benodigde informatie heeft verstrekt en gelden in het
vooruitzicht heeft gesteld om de liquidatie van Kamyar Cyrus Mahboub tot
stand te brengen.
De bedoeling van verdachte om K.C. Mahboub en anderen te doden, wordt
met name duidelijk uit de navolgende tapgesprekken:
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A-3-18: Hierin geeft verdachte aan dat hij eerst met de broer van degene die
een hele goede vriend van verdachte heeft vermoord wil afrekenen, hem af
wil maken. Deze woont in Kentucky.
A-3-24: Hierin geeft verdachte aan dat iemand naar de man in Kentucky moet
gaan en het contract met hem ondertekent. Gelet op het hiervoor vermelde
in tapgesprek A-3-18 en hetgeen hiervoor met betrekking tot dossier 1 is
overwogen ten aanzien van de term contract, moet worden verstaan dat het
hier gaat om een verzoek tot liquidatie van Mahboub.
A-3-27: Hierin wordt, hoewel wordt gesproken over auto's, duidelijk
gesproken over het lokaliseren van Mahboub. Verdachte vraagt daar of het
gaat om foto's van de auto of van het complex. Beide zegt Ahmadi. De foto
van de auto is nu in zijn bezit. De foto blijkt bijna hetzelfde, maar hij is wat
ouder. Verdachte vraagt dan: met baard en al? Ahmadi bevestigt even later,
terwijl hij aangeeft naar deze foto te kijken, dat hij een soort type
professorbaard met snor heeft. Bij de huiszoeking wordt bij Ahmadi een kopie
aangetroffen, waarop zowel de foto (met personalia) van Mahboub, als het
complex zijn afgedrukt.
A-3-37: Hierin geeft Ahmadi aan dat er op deze plaats (de werkplek van
Mahboub) 5 a 6 auto’s samen zijn. Hiermee wordt kennelijk bedoeld dat
Mahboub is omringd door andere personen, hetgeen overeenkomt met
hetgeen Mahboub vermeldt in zijn telefonische verklaring aan de rechtercommissaris d.d. 31 mei 1999, namelijk dat hij op advies van de politie nooit
ergens alleen naar toe ging, maar altijd in gezelschap was van anderen, ook
en met name op zijn werk.
Verdachte zegt als dat element aan het einde van het gesprek ter sprake
komt, dat ze dan meer auto's moeten kopen. Na beëindiging van dat gesprek
belt Ahmadi verdachte direct terug en gaat met het onderwerp verder
(tapgesprek 3-38). Verdachte geeft aan dat de mensen daar hun werk af
moeten maken, hoe dan ook. Als de mensen daar meer auto's tegelijk willen
kopen, dan moet dat maar, als dat tenminste de enige manier is.
Dit kan in verband met het voorgaande naar 's hofs oordeel niet anders
worden begrepen, dan als een opdracht dat niet alleen Mahboub, maar ook
de groep of groepen van personen die hem omringen, moeten worden
vermoord.”
De raadsvrouw vecht de bewijsvoering in de Kentucky-zaak aan op basis van een
aantal

‘nieuwe’

getuigenverklaringen

alsmede

een

tweetal

feitelijke

omstandigheden waarvan het hof ten tijde van het bestreden arrest niet op de
hoogte zou zijn geweest.31

31 Voor zover in het herzieningsverzoek in novum

101 Dahan’s verklaring uit 2006 aanleiding geeft “de
basis aan de bewezenverklaring van het hof voor dit feit te laten vervallen”, volsta ik met de volgende
opmerking. Dahan’s verklaring dat (1) tapgesprek A-3-24 tussen hem en Baybaşin een zakelijk en
politiek karakter had en zo ook de omstandigheid (2) dat het tapgesprek uit meer telefoongesprekken
is samengesteld, is in paragraaf 11.12 alsook paragraaf 13.3, ‘novum 80’, aan de orde geweest. Anders
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Bilocaties

Inleiding

In de derde aanvulling op het herzieningsverzoek presenteert de raadsvrouw, met
verwijzing naar Derksen, onder novum 86 een viertal ‘bilocaties’ die in strijd zouden
zijn met de door het hof aangenomen toedracht, waarin Ali’s mannen in Kentucky
op zoek waren naar het beoogde slachtoffer, Kamyar Mahboub, terwijl Ali op dat
moment (uitsluitend) in Londen verbleef. Die ‘bilocaties’ houden in dat Ali’s
mannen zich niet tegelijkertijd in Kentucky en in Londen kunnen hebben bevonden.
Hetzelfde geldt voor de ‘showroom’ die in de door het hof aangenomen toedracht
zou staan voor “de campus van de universiteit, de aanvankelijk beoogde
liquidatieplaats”.32
De raadsvrouw zet in de aanvraag drie ‘bilocaties’ uiteen ten aanzien van Ali’s
mannen.33

Bilocatie 1

De eerste bilocatie vindt zijn grondslag in het tot het bewijs gebezigde tapgesprek
A-3-51 en houdt – kort gezegd – in dat Ali aan Baybaşin meedeelt “contact te
hebben gehad met die vrienden en één van hen te hebben ontmoet.”
Deze ontmoeting zou, in het licht van het liquidatie-scenario, betekenen dat Ali de
mannen derhalve in Kentucky zou hebben ontmoet, hetgeen onmogelijk is omdat
Ali op dat moment in Londen verbleef. Om die reden stellen de raadsvrouw en
Derksen zich op het standpunt dat deze ontmoeting “aldus in Londen of omgeving”
moet hebben plaatsgehad, hetgeen “een bilocatie van de mannen impliceert.”

dan de raadsvrouw betoogt, leidt Dahan’s verklaring uit 2006 niet tot het ernstige vermoeden dat het
hof destijds tot een andere einduitspraak zou zijn gekomen.
32 Zie het derde aanvullend herzieningsverzoek van 16 maart 2016, novum 86, p. 24-25. Zie ook
T. Derksen, Verknipt bewijs. De zaak Baybaşin, Leusden: ISVW Uitgevers 2014, p. 236-239.
33 Ik laat hier buiten beschouwing de veronderstelling van de raadsvrouw dat deze mannen in
opdracht van Baybaşin en Ali auto’s kochten en verkochten in Kentucky. De voorgaande onderdelen
van deze conclusie wijzen immers uit dat in de tot het bewijs gebezigde tapgesprekken versluierend
(in code) wordt gesproken. Zie onderdeel 13 met betrekking tot gespreksinhoudelijke aanwijzingen
voor manipulatie, alsmede onderdeel 15 inzake het aangenomen ‘vertalingsgesjoemel’.
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Bilocatie 2

Een gelijksoortig argument wordt aangedragen op basis van tapgesprek A-3-52,
waarin Ali aangeeft “een uur geleden een vriend te hebben ontmoet tegen wie hij
heeft gezegd dat ze de juiste auto moeten pakken.” Ook deze ontmoeting tussen
Ali, die zich op dat moment in Londen bevond, en de vriend “impliceert een tweede
bilocatie van de mannen in Kentucky.”34

Bilocatie 3

Ten slotte hebben de raadsvrouw en Derksen gewezen op tapgesprek A-3-53,
waarin Ali aan Baybaşin vertelt “dat hij vandaag naar het huis van een van hen gaat
om hem te ontmoeten.” Vervolgens zou Ali in het daaropvolgende tapgesprek
A-3-54 aan Baybaşin hebben medegedeeld:
-

dat hij met zijn vriend gesproken heeft en de situatie heeft uitgelegd;

-

dat zij hem morgenavond een definitief antwoord geven over de auto en de
onkosten die ze willen hebben.

Ook deze ontmoeting zou een ‘bilocatie’ opleveren, aangezien “de mannen van [Ali]
Ahmadi volgens het liquidatiescenario op dat moment nog in Kentucky bezig waren
met hun vermeende opdracht om Mahboub te vermoorden, ofwel ‘de auto te
kopen’.”35

Beoordeling van drie bilocaties

Zonder nadere toelichting begrijp ik het novum zo dat deze tegenstrijdigheden
volgens de raadsvrouw niet verenigbaar zijn met het door het hof aangenomen
liquidatie-scenario en de bewijsconstructie waarop dat scenario steunt.36

34

Zie het derde aanvullend herzieningsverzoek van 16 maart 2016, novum 86, p. 25. Zie ook
T. Derksen, Verknipt bewijs. De zaak Baybaşin, Leusden: ISVW Uitgevers 2014, p. 237-238.
35 Zie het derde aanvullend herzieningsverzoek van 16 maart 2016, novum 86, p. 25. Zie ook
T. Derksen, Verknipt bewijs. De zaak Baybaşin, Leusden: ISVW Uitgevers 2014, p. 238.
36 De transcriptie van tapgesprek A-3-51 is slechts gedeeltelijk tot het bewijs is gebezigd. De passage
waarop de eerste bilocatie is gebaseerd maakt van de bewijsvoering geen deel uit. Hetzelfde geldt
voor het in verband met de derde bilocatie aangehaalde tapgesprek A-3-54, dat überhaupt geen
onderdeel van de bewijsvoering vormt. Voor de overige wel tot het bewijs gebezigde passages geldt
dat de raadsvrouw de bilocaties baseert op gespreksinhoud die het hof reeds bekend was.
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Mij is echter onduidelijk waarop de raadsvrouw en Derksen hun standpunt baseren
dat uit de aangehaalde gesprekspassages moet worden afgeleid dat alle
(veronderstelde) ‘huurmoordenaars’, althans Ali’s mannen, tussentijds steeds naar
Londen zouden zijn afgereisd of zich de gehele tijd in Londen hebben bevonden, en
in elk geval steeds niet in Kentucky. De aanwezigheid van een contactpersoon (“één
van hen”) in Londen is bijvoorbeeld geenszins onwaarschijnlijk.

Bilocatie van de showroom

Voor de (vierde) bilocatie met betrekking tot de showroom citeer ik uit de
toelichting op novum 86:
“Binnen het liquidatie-scenario staat de auto voor Kamyar Mahboub [en] de
showroom voor de campus van de universiteit, de aanvankelijk beoogde
liquidatieplaats. Op 15 januari 1998 (tapgesprek A-3-53) vraagt Baybaşin
waarom Ahmadi niet zelf naar de showroom gaat: “We hebben geen tijd
meer”. Aangezien Ali er vanuit Londen snel naartoe kan gaan, ligt de
showroom kennelijk niet in Kentucky of Canada, maar ergens in de buurt van
Londen. Dit vormt een vierde bilocatie binnen het liquidatiescenario.”37
Beoordeling van de vierde bilocatie

Ik citeer de betreffende gesprekspassage uit het proces-verbaal38 van politie:
“Huseyin [Baybaşin] vraagt, waarom Ali er zelf niet heengaat. Ali antwoordt
dat dat geen zin heeft, omdat wanneer hij zelf in de “showroom” is niemand
hem kan vertellen of het (de auto) de juiste kleur e.d. heeft. Als het nodig
mocht zijn, dan vindt Huseyin het goed dat Ali er heen gaat. We hebben geen
tijd meer, aldus Huseyin.”39
Anders dan de raadsvrouw en Derksen doen voorkomen, vormt deze passage geen
reden voor de aanname dat Ali, die in Londen verblijft, zich “kennelijk dichtbij de
showroom bevindt.”40 In Baybaşin’s mededelingen dat er “geen tijd meer is”, en dat

37

Zie het derde aanvullend herzieningsverzoek van 16 maart 2016, novum 86, p. 25. Zie ook
T. Derksen, Verknipt bewijs. De zaak Baybaşin, Leusden: ISVW Uitgevers 2014, p. 238-239.
38 De transcriptie van tapgesprek A-3-53 is slechts gedeeltelijk tot het bewijs is gebezigd. De passage
waarop de bilocatie is gebaseerd, is géén onderdeel van de bewijsvoering.
39 Zie p. 444 uit het zaaksdossier met betrekking tot de Kentucky-zaak.
40 Zie T. Derksen, Verknipt bewijs. De zaak Baybaşin, Leusden: ISVW Uitgevers 2014, p. 239, waarin
Derksen het volgende schrijft:
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hij het, indien nodig, goed vindt dat Ali zelf naar ‘de showroom’ vertrekt, ligt
hoogstens besloten dat hij op korte termijn Ali’s vertrek (naar Kentucky)
noodzakelijk acht. Klaarblijkelijk wil Baybaşin (volgens deze transcriptie), als een en
ander daar niet vlot, dat Ali dan zelf maar poolshoogte gaat nemen.

Het aantreffen van de verkeerde foto bij Ali Ahmadi

Beschrijving

Onder novum 88 is in de derde aanvulling op het herzieningsverzoek gewezen op
een tegenstrijdigheid in de nadere bewijsoverweging inzake het tot het bewijs
gebezigde tapgesprek A-3-27.41 Ik citeer andermaal uit het bestreden arrest:
“A-3-27: Hierin wordt, hoewel wordt gesproken over auto's, duidelijk
gesproken over het lokaliseren van Mahboub. Verdachte vraagt daar of het
gaat om foto's van de auto of van het complex. Beide zegt Ahmadi. De foto
van de auto is nu in zijn bezit. De foto blijkt bijna hetzelfde, maar hij is wat
ouder. Verdachte vraagt dan: met baard en al? Ahmadi bevestigt even later,
terwijl hij aangeeft naar deze foto te kijken, dat hij een soort type
professorbaard met snor heeft. Bij de huiszoeking wordt bij Ahmadi een kopie
aangetroffen, waarop zowel de foto (met personalia) van Mahboub, als het
complex zijn afgedrukt.”42
In de kern bezien betoogt de raadsvrouw dat de in de woning van Ali in Londen
aangetroffen foto van Kamyar Mahboub niet de foto betreft waarover in de A-3gesprekken wordt gesproken. De aangetroffen foto is een pasfoto, terwijl de foto
door de huurmoordenaars ergens buiten het universiteitscomplex zou zijn
genomen. Voor zover het hof deze foto “als bewijs van de in de Kentucky-zaak
actieve huurmoordenaars ziet, is het op het verkeerde been gezet, ofwel misleid.”43

“Met andere woorden, Ali zou naar de showroom kunnen gaan, want, zoals Baybaşin even later
uitlegt: ‘We hebben geen tijd meer’. Die showroom is kennelijk dichtbij. (…) binnen het liquidatiescenario staat de showroom, de liquidatieplaats, zowel in Kentucky als in de buurt van Londen.
Aangezien Ali er vanuit Londen snel naartoe kan gaan, ligt de showroom niet in Kentucky maar ergens
in de buurt van Londen.”
41 De overige tegenstrijdigheden die novum 88 behelst zijn al in de eerdere onderdelen behandeld. Ik
verwijs onder meer naar het in paragraaf 15.3 beschreven onvertaald gebleven ‘probleem met de
aankoop van een auto uit China’.
42 Zie overweging 10.6.2 uit het bestreden arrest, p. 30.
43 Zie het derde aanvullend herzieningsverzoek van 16 maart 2016, novum 88, p. 27.
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Beoordeling

De transcriptie van tapgesprek A-3-27 wijst uit dat Ali met betrekking tot ‘foto’s’
het volgende meedeelt:
(1).

Ali’s vrienden hebben hem een foto gestuurd en die heeft hij nu;

(2).

ze hebben ook foto’s van het complex gestuurd;

(3).

ze hebben de auto gevonden en er een foto van gemaakt;

(4).

Ali heeft die foto nu in z’n bezit en de foto lijkt hetzelfde, maar hij is wat
ouder;

(5).

op de foto is een soort type professorbaard met snor te zien.

Het hof heeft het tapgesprek klaarblijkelijk aldus uitgelegd dat Ali tijdens het
tapgesprek te kennen geeft dat hij beschikt over een foto van Kamyar Mahboub die
door de mannen ter plaatse in Kentucky (heimelijk) is gemaakt (de foto onder (3)).
Daarnaast legt het hof de transcriptie aldus uit dat Ali die foto heeft vergeleken (zie
(4)) met ander beeldmateriaal van dezelfde man. Het is in die lezing niet uitgesloten
dat Ali daarvoor de bij hem aangetroffen en tot het bewijs gebezigde pasfoto heeft
gebruikt (m.i. zeer vermoedelijk de foto onder (1)).
Deze zienswijze vindt steun in de omstandigheid dat zowel de pasfoto van Kamyar
Mahboub als de foto van het universiteitscomplex (m.i. de foto onder (2))
simpelweg afkomstig lijken van internet.44 Het zou voor de mannen van Ali derhalve
niet ingewikkeld zijn geweest om (ook) over dat beeldmateriaal te kunnen
beschikken.

Indien en voor zover het hof heeft bedoeld te overwegen dat de bij Ali aangetroffen
pasfoto (zeer vermoedelijk de foto onder (1)), de door de mannen heimelijk
gemaakte foto van Kamyar Mahboub betreft, d.w.z. de foto onder (3), acht ik dat
evenals de raadsvrouw niet waarschijnlijk. Echter, anders dan de raadsvrouw
ingang wil doen vinden gaat daarmee de bewijsconstructie niet onderuit. Het gaat
in die bewijsconstructie namelijk niet om welke foto precies, maar om het feit dat
er bij Ali in Londen een foto is aangetroffen van Kamyar Mahboub uit Kentucky die
helemaal geen auto (in Londen) had besteld.
44

Zie de aanvulling bewijsmiddelen van 30 december 2002 op het arrest van 30 juli 2002 onder 2.52.7. Zie ook paragraaf 13.4, novum 80, punt 1.
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De verklaring van Kamyar Mahboub van 31 mei 1999

Beschrijving

De raadsvrouw beroept zich onder novum 87, van het derde aanvullend
herzieningsverzoek, op Kamyar Mahboub’s verklaring van 31 mei 1999, afgelegd
ten overstaan van de rechter-commissaris. Daarin verklaarde hij volgens de
raadsvrouw over zijn beveiliging vanaf 12 december 1997. Ik citeer de raadsvrouw:
“Dit [de beveiliging, D.A.] gebeurde vanwege de alarmerende berichten van
het Nederlandse onderzoeksteam. Ondanks al deze beveiligingsagenten, die
gezien deze informatie op scherp stonden, heeft niemand ooit iets verdachts
gezien rondom de universiteit waar Mahboub werkte. Derksen noemt dit
opmerkelijk, omdat de gesprekken uit het dossier laten zien dat de mannen
waarover Ahmadi sprak ‘in de showroom’ waren geweest en met ‘hem'
hadden gesproken.45 Derksen concludeert op grond van deze analyse van alle
in het dossier voorradige gesprekken tussen verzoeker en Ahmadi over ‘de
mannen’: ‘‘De drie huurmoordenaars in Lexington zijn hoogstwaarschijnlijk
apocrief.”
Deze conclusie ziet Derksen bevestigd in het feit dat de FBI ‘the Dutch
suspicion’ achteraf zelf afdoet als ‘just nonsense’46 en er evenmin bewijs is
van ook maar één enkel schot in de periode dat de mannen van Ahmadi in de
maanden december en januari in Kentucky zouden hebben rondgelopen.”47
Een en ander zou – kort samengevat – de aanwezigheid destijds van een ‘hit-team’
in Kentucky twijfelachtig maken.

Beoordeling

De passage van de tot het bewijs gebezigde RC-verklaring van Kamyar Mahboub,
luidt, voor zover relevant en met doorhalingen afkomstig van het hof, als volgt:
“Op 12 december 1997 kwam detective Sorrell bij mij en stelde voor mij en
mijn familie inclusief mijn ouders onder bescherming te nemen (protective

45

Voetnoot D.A. Het tapgesprek dat inhoudt dat Ali’s mannen in de ‘showroom’ waren geweest
alsmede dat zij “met hem hadden gesproken”, betreft tapgesprek A-3-38.
46 Voetnoot D.A. Ik kom hieronder terug op de door Derksen en de raadsvrouw aan “de FBI”
toegeschreven mededelingen.
47 Zie het derde aanvullend herzieningsverzoek van 16 maart 2016, novum 87, p. 26.

1440
Onderdeel 16. Kwesties van bewijs

Conclusie inzake 11-02065 H

custody). De reden was dat de dreiging acuut was geworden. De informatie
die Sorrell verkregen had hield in dat de hitman inmiddels in Lexington was
gearriveerd en gereed was om toe te slaan.
De "protective custody" hield in dat mijn ouders mijn gezin en ikzelf naar een
geheime plaats in Lexington werden gebracht en daar beschermd werden.
De detective Sorrell stelde verder voor dat ik van baan zou veranderen en een
andere woonplaats zou kiezen. Ik heb toen geantwoord dat de aard van mijn
baan met zich bracht dat ik niet zomaar van baan kan veranderen. Als
hoogleraar moet ik ook bereikbaar zijn voor studenten en voor collega
hoogleraren. Ik werd vervolgens voorzien van een kogelvrij vest.
Op 17 december heb ik mijn ouders teruggezonden naar Iran om
veiligheidsredenen. Zelf ben ik toen naar vrienden gegaan in de VS buiten de
staat Kentucky. De reden dat ik onderdook was, dat ik voor mijn leven
vreesde.
(…)
Begin december werden er undercover politieagenten gestationeerd in de
omgeving van mijn woonhuis. Ik weet niet zeker of er ook undercover
politieagenten ingezet zijn die mijn kantoor […] observeren. Ik ga ervan uit
dat dit gebeurd is omdat heb op 12 december op het politiebureau gesproken
heb met Rebecca Langston van de Universiteitspolitie. Ik merkte toen op dat
zij goed ingevoerd was in de zaak. Ik leid hieruit af dat de Universiteitspolitie
eerder op de hoogte was gesteld en maatregelen had genomen.
U kunt hierover zekerheid krijgen door contact op te nemen met Correll. Hij
was degene die de activiteiten coördineerde in deze zaak. ”48
Op basis van Mahboub’s verklaring kan, anders dan de raadsvrouw doet
voorkomen,

niet

met

stelligheid

worden

aangenomen

dat

op

het

universiteitscomplex na 12 december 1997 actief (undercover) agenten zijn ingezet
ten behoeve van Mahboub’s beveiliging. Mahboub verklaarde immers over die
inzet geen uitsluitsel te kunnen geven en verwees daartoe naar detective Sorrell.
De

door

de

raadsvrouw

veronderstelde

aanwezigheid

van

“al

deze

beveiligingsagenten” mist dan ook feitelijke grondslag.
Bovendien sluit de eventuele aanwezigheid van undercoveragenten en/of
‘gebriefde’ universiteitspolitie niet uit dat Ali’s mannen zich onopgemerkt hebben
kunnen begeven op een universiteitscomplex waar de hele dag studenten,
professoren, docenten en andere medewerkers zoals schoonmakers en

48

Zie de aanvulling bewijsmiddelen in het bestreden arrest, onder 2.9, p. 175-178, voor Kamyar
Mahboub’s (telefonische) verklaring, afgelegd aan de rechter-commissaris d.d. 31 mei 1999.
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kantinemedewerkers rondlopen en dat bovendien “zeventien” in- en uitgangen
telt.49

Voor zover Derksen voor zijn stelling over de ‘twijfelachtige aanwezigheid’ van de
mannen in Kentucky bevestiging vindt in de afwezigheid van enig gelost schot, gaat
hij eraan voorbij dat ook in het scenario waaraan de bewezenverklaring uitdrukking
geeft, te weten een ‘poging uitlokking tot liquidatie’, geen schot gelost is.

Geen van de door de raadsvrouw aangedragen argumenten gaat dus op.

Ten slotte nog dit. De raadsvrouw en Derksen baseren zich ter onderbouwing van
het novum op Mahboub’s verklaring uit 1999 alsmede op de tot het bewijs
gebezigde tapgesprekken. Beide waren het hof in feitelijke aanleg bekend en
leveren dan ook geen ‘nieuw’ gegeven in de zin van de wet op.

De verklaringen van Malcolm Miatt en Larry Whitaker uit 2006

Beschrijving

Onder novum 102 wijst de raadsvrouw op een schrijven d.d. 1 juli 2006 van
Malcolm Miatt, volgens haar een FBI-medewerker in het Verenigd Koninkrijk.50
Deze zou als reactie op haar vragen – kort samengevat – hebben laten weten dat
hij destijds in contact stond met Baybaşin. Dit zou niet mogelijk zijn geweest
wanneer bij de FBI een onderzoek naar Baybaşin had gelopen. Verder zou navraag
door Miatt bij de FBI hebben uitgewezen dat “the Kentucky FBI official had no
knowledge about this case and that it was his strong belief that the Dutch suspicion
was just nonsense.”51

49

Zie het tapgesprek A-3-27, waarin Ali aan Baybaşin mededeelt “dat er zeventien manieren zijn om
er in en uit te komen”.
50 Zie bijlage 60, gehecht aan het herzieningsverzoek. In de aanvraag verwijst de raadsvrouw naar een
verklaring van Miatt van 3 juli 2006. Gezien de verwijzing naar bijlage 60 gehecht aan het
herzieningsverzoek, ga ik ervan uit dat het een verschrijving betreft en de raadsvrouw Miatt’s
verklaring van 1 juli 2006 heeft bedoeld.
51 Zie het herzieningsverzoek van 18 april 2011, novum 102, p. 78-79.
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Onder novum 75, in de derde aanvulling op het herzieningsverzoek, presenteert de
raadsvrouw een soortgelijk argument.52 Larry Whitaker, door Baybaşin bij verhoor
van 28 oktober 2015 aangeduid als “president van de buitenland afdeling van de
FBI” en in die hoedanigheid een van zijn contacten met verschillende
overheidsinstanties, zou bij schrijven van 2 mei 2006 de raadsvrouw hebben laten
weten “verzoeker volledig te hebben gecheckt in de Verenigde Staten vanwege de
voorgenomen besprekingen en dat dat geen enkele strafrechtelijke verdenking
opleverde.”53
Beide verklaringen zouden destijds “zeker tot vrijspraak in deze zaak hebben
geleid,” aldus de raadsvrouw.54

Beoordeling

Ik begin met de verklaring van een zekere Malcolm Miatt. Uit diens schrijven van
1 juli 2006 volgt niet eenduidig wat Miatt’s positie ten opzichte van de FBI nu
precies was. De raadsvrouw beschrijft hem als “medewerker”, en Derksen als “FBIagent”,55 terwijl uit Miatt’s schrijven enkel kan worden opgemaakt dat hij volgens
eigen zeggen een “ongoing relationship with the U.S. FBI” had sinds 1983.
Verder worden de bevindingen van de door Miatt – naar zijn mededeling –
benaderde FBI-medewerker uit Kentucky, op geen enkele manier gestaafd door
middel van onderliggende documenten.

Dan het bij Baybaşin’s verhoor van 28 oktober 2015 aangehechte e-mailbericht van
Whitaker. Dat luidt als volgt:
“Van: Lasha George [lasha_george@hotmail.com]
Verzonden: dinsdag 2 mei 2006 19:15
Aan: vanderplas@bsvdp.nl
Onderwerp: RE
From: Adéle van der Plas <vanderplas@bsvdp.nl>
To: <Lasha_george@hotmail. com>
Date: Sat, 21 Jan 2006 20.39.07 +0100
52

Zie het derde aanvullend herzieningsverzoek van 16 maart 2016, p. 5.
Zie Baybaşin’s verhoor bij de rechter-commissaris van 28 oktober 2015, onder 12, p. 5.
54 Zie het derde aanvullend herzieningsverzoek van 16 maart 2016, novum 75, p. 5, alsmede het
herzieningsverzoek van 18 april 2011, novum 102, p. 79.
55 T. Derksen, Verknipt bewijs. De zaak Baybaşin, Leusden: ISVW Uitgevers 2014, p. 53.
53
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Dear Ms. van der Plas,
I finally reached Special Agent Tim Tracy. He does not recall the victim
Professor Mahboud, nor does he know Special Agent James Riley or Detective
Greg Sorell. He does not rule out the possibility that information regarding
these individuals is available in the case file, but in any case he would not be
able to testify from his own personal knowledge or experience.
I spoke with MM [Malcolm Miatt? D.A.] this morning. He called from the UK
and advised that you had sent him a number of documents. We did not speak
of them in any detail on an open line, but I assume that they are the same
documents you sent to me via the lnternet.
One part of our discussion did remind me that some years ago when I first
began attempting to contact your client at his request, I had opened a case
file (preliminary investigation) to allow that effort and that a part of the
process was to query computer data bases to see if any outstanding wants or
warrants were in force within US jurisdiction. Since I went forward with my
attempts to establish contact, there were no warrants or wants at that time.
Since your client has been incarcerated since before my efforts began, there
is no possibility that he has done anything to cause issuance of a warrant
since my checks were conducted.
Regards Larry Whitaker
Attached you will find some documents regarding the case of Huseyin
Baybaşin. Next Monday you will receive some more.
Sincerely yours,
Adèle van der Plas” 56
In dit bericht valt het volgende op:
-

zo lijkt het bericht op het eerste oog niet aan de raadsvrouw te zijn gestuurd,
maar van haar afkomstig te zijn;

-

de e-mail dateert van 2 mei 2006 én van 21 januari 2006;

-

onderaan het bericht staat zowel de naam van Larry Whitaker (“Regards
Larry Whitaker”) als de naam van de raadsvrouw vermeld.

Op basis van deze tegenstrijdigheden zou de vraag kunnen rijzen of het hier wel
een authentieke e-mail betreft. Ten faveure van de raadsvrouw sluit ik de echtheid
56

Zie het proces-verbaal van Baybaşin’s verhoor bij de rechter-commissaris van 28 oktober 2015,
bijlage 3.

1444
Onderdeel 16. Kwesties van bewijs

Conclusie inzake 11-02065 H

van het bericht niet uit en zoek ik een mogelijke verklaring voor deze contradicties
in het ‘knip- en plakwerk’ van de verzender. Deze zou zijn reactie d.d. 2 mei 2006
weleens ‘geplakt’ kunnen hebben in het originele bericht van de raadsvrouw van
21 januari 2006.57

Vervolgens rijst de vraag wat de waarde van het e-mailbericht is. Daar plaats ik
vanwege het niet-verifieerbare karakter van het hotmailadres op naam van ene
‘Lasha George’ wel serieuze vraagtekens bij. Ook in dit geval is, net als bij de
verklaring van Malcolm Miatt, geen gebruik gemaakt van contactgegevens die
richting de FBI voeren, zoals een e-mailaccount van de FBI en/of gewaarmerkt
briefpapier. Bovendien licht ‘Lasha George’ op geen enkel moment zijn functie en
positie binnen de FBI toe. Ten slotte vinden ook zijn bevindingen geen bekrachtiging
in enig verifieerbaar document. Alleen al daardoor is kwestieus of deze Lasha
George c.q. deze Larry Whitaker namens de FBI spreekt of spreken.

Overigens, zelfs wanneer op basis van de brief van Miatt en de hotmail van ‘Lasha
George’ zou moeten worden aangenomen dat de FBI zich op het standpunt stelt
destijds onbekend te zijn met een aanleiding voor onderzoek naar Baybaşin, of
‘sterk te geloven’ dat de Nederlandse verdenking in de Kentucky-zaak “just
nonsense” was, doet dat op geen enkele manier af aan de gronden voor de
verdenking, vervolging en veroordeling van Baybaşin hier te lande, die de FBI
kennelijk onbekend waren.

57

Zie ook de tweede pagina van bijlage 3 gehecht aan Baybaşin’s verhoor bij de rechter-commissaris
van 28 oktober 2015, inhoudende een kort bericht van de raadsvrouw aan ene ‘Lasha George’ van
21 januari 2006.
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16.4. De gijzelingszaak

Çelik bestaat niet

Beschrijving

De raadsvrouw betoogt dat het slachtoffer in de gijzelingszaak tegen Baybaşin,
Mehmet Çelik, in feite niet heeft bestaan. Deze persoon zou zijn ontsproten aan de
verbeelding van de Turkse hoofdcommissaris Ferruh Tankuş.58 Deze stelling
onderbouwt zij met (1) de verklaring van X1, (2) het gegeven dat (volgens de
raadsvrouw) de verklaring van het “zogenaamde slachtoffer Mehmet Çelik, welke
door het gerechtshof als dragend voor het bewijs in de Aanvulling Bewijsmiddelen
is opgenomen, niet was ondertekend”,59 alsook (3) een document uit de Turkse
strafprocedure. Ik bespreek deze argumenten successievelijk.

Beoordeling

(1). De door de raadsvrouw bedoelde ‘verklaring van X1’ komt hieronder in
paragraaf 18.3 meer uitgebreid aan de orde. Die ‘verklaring van X1’ blijkt (aldaar)
in essentie niets anders dan hetgeen een Turkse advocaat, Aytekin, zegt te hebben
vernomen van een anonieme ‘klokkenluider’ bij de Turkse politie (X1), die thans
spoorloos is. Aytekin heeft deze klokkenluider naar zijn zeggen gesproken binnen
vier weken nadat de raadsvrouw deze Aytekin schriftelijk had verzocht om
informatie waarmee een herzieningsverzoek kon worden ondersteund. Er is geen
enkele waarborg dat deze ‘verklaring van X1’ de authentieke, door Aytekin
opgetekende verklaring betreft van een persoon die is wie hij zegt te zijn. Ik zal in
paragraaf 18.3 concluderen dat deze ‘verklaring van X1’ geen novum kan
bijbrengen.

58

Herzieningsverzoek d.d. 18 april 2011, p. 81-82 en het derde aanvullend herzieningsverzoek d.d. 16
maart 2016, p. 30-31.
59 Herzieningsverzoek d.d. 18 april 2011, p. 81.
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(2). De door de raadsvrouw bedoelde, in het Turks opgestelde schriftelijke
verklaring van Mehmet Çelik is inderdaad niet ondertekend.60 De Nederlandse
vertaling van die verklaring is door het hof tot het bewijs gebruikt.61
Ter weging van dit – overigens niet ‘nieuwe’ – gegeven is het van belang melding te
maken van het volgende. In het politiedossier bevindt zich een Turks proces-verbaal
van de doorzoeking van de hotelkamer van Mehmet Çelik, die wel degelijk door ene
Mehmet Çelik is ondertekend.62 Verscheidene door het gerechtshof voor het bewijs
gebezigde processen-verbaal en/of verklaringen maken melding van de persoon
van Çelik, waaronder het proces-verbaal van aanhouding,63 alsook de (bekennende)
verklaringen van de gijzelnemers,64 en de verklaring van de medegegijzelde
Alaaddin Nojahan.65 Voor zover ik weet worden deze verklaringen door de
raadsvrouw niet betwist.
Onder deze omstandigheden kan aan het enkele ontbreken van een handtekening
onder de tot het bewijs gebezigde verklaring van Çelik niet de gevolgtrekking
worden verbonden dat Çelik een fictief persoon betreft.

(3). In het derde aanvullend herzieningsverzoek voegt de raadsvrouw hieraan toe
dat onder andere uit het zittingsproces-verbaal van de 1e rechtbank voor de
Staatsveiligheid te Istanbul d.d. 10 december 1999 blijkt dat Çelik niet te vinden
was op het (door hem?) opgegeven adres. De raadsvrouw stelt dat “daarmee het
bestaan van Mehmet Çelik puur speculatie blijft.”66

Ter weging van dit – het hof bekende – gegeven moet in aanmerking worden
genomen dat Çelik volgens zijn verklaring uit Pakistan afkomstig is en vijftien dagen
vóór de gijzeling Turkije is binnengekomen. Dat hij werkelijk beschikte over een
vaste woon- of verblijfplaats in Turkije is in dat licht bezien niet bijster
waarschijnlijk. Dat hij in 1999/2000 niet aanwezig bleek op het door hem
60

Politiedossier T-09 PV-nr. 9803027, dossier 4 en 5, p. 824-827.
Arrest gerechtshof Den Bosch d.d. 30 juli 2002, aanvulling bewijsmiddelen 3.3-3.4, bijlage D-4-12.
62 Politiedossier T-09 PV-nr. 9803027, dossier 4 en 5, p. 846-847, proces-verbaal d.d. 1 december 1997.
63 Politiedossier T-09 PV-nr. 9803027, dossier 4 en 5, p. 805; zie arrest gerechtshof Den Bosch d.d. 30
juli 2002, aanvulling bewijsmiddelen 3.3-3.4, bijlage D-4-4.
64 Arrest gerechtshof Den Bosch d.d. 30 juli 2002, aanvulling bewijsmiddelen 3.3-3.4: proces-verbaal
van verhoor Reşat Aydoğan (politiedossier T-09 PV-nr. 9803027, bijlage D-4-13, p. 828 e.v.), van
Hikmet Derin (politiedossier T-09 PV-nr. 9803027, bijlage D-4-14, p. 834 e.v.), en van Azmi Derin
(politiedossier T-09 PV-nr. 9803027, bijlage D-4-15, p. 840 e.v.). Zie overigens ook de verklaringen van
de hoofdcommissarissen Bayindir (D-4-49, p. 920) en Cabuk (D-4-51, p. 929).
65 Arrest gerechtshof Den Bosch d.d. 30 juli 2002, aanvulling bewijsmiddelen 3.3-3.4, verklaring
slachtoffer Alaaddin Niroumand Nojahan, p. 2.
66 Derde aanvullend herzieningsverzoek d.d. 16 maart 2016, p. 31.
61
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opgegeven adres kan dan ook niet als een teken van het fictieve karakter van de
persoon Çelik worden beschouwd.
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16.5. De heroïnezaak

Belastende verklaringen zijn door marteling verkregen

Zoals eerder uiteengezet acht het gerechtshof Baybaşin (in de heroïnezaak)
schuldig aan – kort gezegd – het voorbereiden c.q. bevorderen van het binnen het
grondgebied van Nederland brengen van ongeveer twintig kilogram heroïne.67 Ilie
Priescu en Ion Stoichin waren naar ’s hofs oordeel twee koeriers. Nuri Korkut betrof
de door Baybaşin aangestuurde leverancier van de heroïne in Turkije, die de
heroïne op zijn beurt had betrokken van Hamza Kameri, terwijl Sreten Jocic het
transport (en de koeriers) mede regisseerde, aldus begrijp ik het hof.68

De raadsvrouw stelt dat de voor Baybaşin belastende en tot het bewijs gebezigde
getuigenverklaringen van Korkut,69 Kameri70 en Priescu71 door marteling zijn
verkregen. Dit verweer wordt in herziening niet voor het eerst gevoerd. De stelling
van de raadsvrouw is tijdens het strafproces tegen Baybaşin uitgebreid aan bod
gekomen. Het preliminaire verweer hieromtrent luidde onder meer als volgt.
“Verklaringen in het dossier afgelegd in Turkije door getuigen in de
heroïnezaak (feit 4) zijn verkregen door dwang en marteling. Een
onafhankelijke medische rapportage over de lichamelijke gesteldheid van
door de Turkse politie gehoorde getuigen is niet mogelijk.”72
67

Arrest gerechtshof Den Bosch d.d. 30 juli 2002, p. 18.
14.3 en in paragraaf 15.6 (onder (4). ‘Onjuiste vertolking in tapgesprek A-6-103, novum
72: “Ik zei: het is 40.000” versus “Ik zei: hoeveel duizend is dat”’), heb ik de heroïnezaak reeds meer
uitgebreid toegelicht. Volgens het gerechtshof draait deze zaak om twee partijen heroïne van
ongeveer twintig kilogram elk. De tweede partij heroïne, aangetroffen in de woning van Cengiz Korkut,
zou zijn bestemd voor Baybaşin, aldus oordeelde het gerechtshof, terwijl de in de auto van Priescu en
Stoichin inbeslaggenomen partij heroïne was bestemd voor Sreten Jocic (Josh).
69 Arrest gerechtshof Den Bosch d.d. 30 juli 2002, p. 297-299 en p. 302:
bewijsmiddel 4.3 (bijlage D-6-22 van politiedossier T-09 PV-nr. 9803027), verklaring Nuri Korkut
van 13 januari 1998;
bewijsmiddel 4.4 (bijlage D-6-23 van politiedossier T-09 PV-nr. 9803027), verklaring Nuri Korkut
van 16 januari 1998 (ten overstaan van officier van justitie Salihoglu);
de bekennende verklaring van Korkut ten overstaan van de Turkse rechter Zeyrek d.d. 16 januari
1998, bewijsmiddel 4.8 (bijlage D-6-39 van politiedossier T-09 PV-nr. 9803027).
70 Arrest gerechtshof Den Bosch d.d. 30 juli 2002, p. 299-300, bewijsmiddel 4.5 (bijlage D-6-31 van
politiedossier T-09 PV-nr. 9803027), verklaring Hamza Kameri van 14 januari 1998.
71 Arrest gerechtshof Den Bosch d.d. 30 juli 2002, p. 300-302:
bewijsmiddel 4.6 (bijlage D-6-33 van politiedossier T-09 PV-nr. 9803027), verklaring Ilie Priescu,
bijgenaamd Dino, van 14 januari 1998;
bewijsmiddel 4.7 (bijlage D-6-34 van politiedossier T-09 PV-nr. 9803027), verklaring Ilie Priescu
van 16 januari 1998 (ten overstaan van officier van justitie Salihoglu);
de bekennende verklaring van Priescu ten overstaan van de Turkse rechter Zeyrek d.d. 16 januari
1998, bewijsmiddel 4.8 (bijlage D-6-39 van politiedossier T-09 PV-nr. 9803027).
72 Arrest gerechtshof Den Bosch d.d. 30 juli 2002, p. 12.
68 In paragraaf
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Het gerechtshof heeft dit verweer onder meer als volgt verworpen:
“Dat verklaringen afgelegd in de heroïnezaak zouden zijn verkregen door
dwang en marteling kan, voor zover deze stelling al juist zou zijn, het
openbaar ministerie niet worden aangerekend, nu die verhoren hebben
plaatsgevonden in Turkije en zijn afgenomen door Turkse politieambtenaren.
Ter terechtzitting is niet aangevoerd of aannemelijk geworden dat door of
vanwege het openbaar ministerie opdracht zou zijn gegeven om getuigen te
martelen of onder druk te zetten of dat het openbaar ministerie wist of
redelijkerwijs had moeten weten dat de betreffende getuigenverklaringen
door marteling of dwang waren verkregen.”73
De bewijsoverweging van het gerechtshof luidt voor zover in dit verband relevant
als volgt:
“Uit de telefoontaps in dossier 6 leidt het gerechtshof af, gelet op de
tijdstippen waarop de daarin opgenomen gesprekken werden gevoerd en de
informatie die door de betrokken gespreksdeelnemers wordt uitgewisseld in
combinatie met onder andere de voor verdachte belastende verklaringen van
[N.] Korkut en Ilie Priescu, afgelegd op 13 respectievelijk 14 januari 1998
tegenover de Turkse politie, op 16 januari 1998 tegenover officier van justitie
Salihoglu en op 16 januari 1998 tegenover rechter Zeyrek, deze laatste voor
zover zij inhouden in hoeverre de eerdergenoemde verklaringen juist zijn, dat
de telefoontaps betrekking hebben op het bewezen verklaarde en de rol van
de verdachte daarin.
Dat de tot bewijs gebezigde verklaringen van Korkut en Priescu niet als
zodanig bruikbaar zijn, omdat ze onder druk (marteling) tot stand zijn
gekomen, zoals dit door de verdediging is gesteld, is uit het onderzoek ter
terechtzitting niet aannemelijk geworden.
In de eerste plaats wijst het gerechtshof er op dat in die verklaringen niet
wordt gerept over dwang of marteling. Voorts wijst het gerechtshof in dit
verband op het verslag van medisch onderzoek d.d. 30 april 1998, opgemaakt
door forensisch geneeskundige Fatima Öztürk, bijlage D-6-40, dossierpagina
1490, inhoudende:
(…)74

73
74

Arrest gerechtshof Den Bosch d.d. 30 juli 2002, p. 16.
Zie arrest gerechtshof Den Bosch d.d. 30 juli 2002, p. 31.
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Het door de verdediging impliciet ingenomen standpunt dat deze in Turkije
opgemaakte medische verklaring niet is/kan zijn opgemaakt in
onafhankelijkheid, legt het gerechtshof als onvoldoende onderbouwd en ook
overigens niet aannemelijk geworden, terzijde.
Voorts blijkt er ruimte te zijn geweest om terug te komen op eerdere
verklaringen, zoals blijkt uit de verklaring van Korkut tegenover de Turkse
rechter en uit de verklaring van Priescu tegenover de Turkse officier van
justitie.
Ook de verklaring van Hamza Kameri, afgelegd tegenover de Turkse politie
op 14 januari 1998, acht het gerechtshof bruikbaar voor het bewijs.
Weliswaar stelt Kameri tegenover eerdergenoemde Turkse rechter op 16
januari 1998, dat hij niet zo'n verklaring afgelegd heeft, dat hij gedwongen
was om de verklaring te tekenen en dat de inhoud niet klopt, maar
onderbouwt dit, terwijl het toch om een zeer gedetailleerde verklaring gaat,
niet, terwijl voorts uit eerdergenoemd medisch onderzoeksrapport van
F. Özturk ook ten aanzien van Kameri niet blijkt van beschadiging als gevolg
van mishandeling. De impliciete stelling van de verdediging dat ook deze
verklaring onder drukmarteling tot stand is gekomen, is naar 's gerechtshofs
oordeel niet aannemelijk geworden.
Dat door of vanwege de Nederlandse justitie vóór februari 1998
onderzoeksinformatie (bijvoorbeeld tapgesprekken en niet zijnde de door de
advocaat-generaal bij repliek beschreven sturingsinformatie van de
Nederlandse politie aan de Turkse politie (7 januari 1998) verstrekt over
Priescu) voor zover hier van belang, op basis waarvan de Turkse justitie
onderzoekshandelingen zou hebben verricht (bijvoorbeeld door die
tapgesprekken voor te houden aan Nuri Korkut zoals deze dit aan verdachte
telefonisch meldt) zou zijn verstrekt, welke hier zijn beslag zou hebben
gekregen, is naar 's gerechtshofs oordeel niet aannemelijk geworden. Het
gerechtshof gaat hierbij uit van de verklaringen van de betrokken
Nederlandse justitiefunctionarissen, terzake afgelegd of overgelegd in het
vooronderzoek en/of ter terechtzitting bij het gerechtshof (Van Schaik,
Klunder, Hillenaar en Van Raay, zoals aangegeven door de advocaatgeneraal bij zijn repliek).
Dat Korkut in januari 1998 tegenover verdachte telefonisch aangeeft met
tapgesprekken te zijn geconfronteerd door de Turkse politie, ziet het
gerechtshof als een poging van die Korkut om zich in te dekken tegenover
verdachte met betrekking tot het feit dat hij is doorgeslagen en verdachte
heeft belast. Het gerechtshof houdt de verklaring van Korkut in zoverre voor
onwaar.”75

75

Arrest gerechtshof Den Bosch d.d. 30 juli 2002, p. 30-32.
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De raadsvrouw heeft in het herzieningsverzoek diverse nova76 gepresenteerd “die
de aanname van het gerechtshof dat de bewijsdragende getuigenverklaringen van
Korkut en Priescu niet door marteling zijn verkregen, tegenspreken.”77 Dat zijn de
volgende:
(1).

een (nieuwe) getuigenverklaring d.d. 30 mei 2005 van Ilie Priescu;

(2).

een rapport d.d. 27 januari 1999 van de Verenigde Naties;

(3).

een rapport d.d. 8 november 2001 van Amnesty International;

(4).

een rapport d.d. 1 augustus 2005 van Amnesty International;

(5).

een verklaring d.d. 23 maart 2006 van Eren Keskin, advocaat en voorzitter
van een Turkse mensenrechtenorganisatie;

(6).

drie uitspraken van het EHRM in zaken tegen Turkije;

(7).

de verklaring van X1;

(8).

de verklaring van Burhan Kazmali d.d. 11 januari 2008;

(9).

de e-mail van Burhan Kazmali d.d. 11/12 december 2007 met de verklaring
van Necdet Menzir;

(10). de verklaring van X2.

In de tweede aanvulling op het herzieningsverzoek voegt zij hieraan het volgende
novum toe:
(11). de brief van het College van procureurs-generaal;78
(12). de klacht van Korkut is doelbewust verzwegen.

Ik bespreek deze argumenten achtereenvolgens.

(1). Een nieuwe getuigenverklaring van Priescu

Beschrijving

Uit de getuigenverklaring van Priescu d.d. 30 mei 2005, die hij in de zaak Jocic heeft
afgelegd, blijkt volgens de raadsvrouw dat hij is teruggekomen op zijn voor

76

Herzieningsverzoek d.d. 18 april 2011, p. 84-85.
Tweede aanvullend herzieningsverzoek d.d. 1 februari 2016, p. 183
78 Tweede aanvullend herzieningsverzoek d.d. 1 februari 2016, p. 185.
77
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Baybaşin belastende verklaring.79 Priescu verklaart thans bij eerdere verhoren niet
te hebben verklaard dat Baybaşin betrokken was bij het heroïnetransport, noch dat
de heroïne voor Baybaşin bestemd is geweest.80 De raadsvrouw stelt dat Priescu
tot deze verklaring is gekomen op de grond dat hij “indertijd verschrikkelijk [is]
gemarteld en gedwongen [is] te ondertekenen wat de Turkse politie in de verklaring
had gezet.”81

Ik citeer uit de verklaring die Priescu op 30 mei 2005 heeft afgelegd:
“Roemeense tolk: In de eerste verklaring wijst hij [Priescu, D.A.] er op dat er
toevoegingen zijn gedaan en dat hij het nu niet meer zegt… door hen, de
Turken, na de martelingen. Vervolgens zijn de Nederlandse autoriteiten
gekomen. Omdat hij zich werkelijk vrij voelde om te zeggen zoals hij zich
voelde, heeft hij gezegd dat hij hem niet kende en dit is echt de waarheid om
te onderstrepen wat hij zegt, zo heeft hij het gezegd. Ik heb hem nooit
gekend.”82
Beoordeling

Kort gezegd verklaarde Priescu in de strafzaak tegen Jocic dat hij onmiddellijk na
zijn aanhouding voor de heroïnezaak is gemarteld en daarna zijn eerste verklaring
heeft afgelegd. Hij zou echter nooit iets over Baybaşin hebben verklaard, “dat
hebben zij [de Turkse politie, D.A.] opgeschreven na de marteling en ze hebben er
dingen aan toegevoegd.”83 Voorts zou hij op een later moment tegen de
Nederlandse autoriteiten hebben gezegd dat hij Baybaşin niet kende.

79 Indien als grond voor herziening

wordt opgevoerd dat een getuige wiens verklaring ten laste van de
aanvrager tot het bewijs is gebruikt op die belastende verklaring is teruggekomen, is het aan de
aanvrager tot herziening om aannemelijk te maken dat en waarom een getuige op een belastende
verklaring terugkomt.
Zie HR 13 januari 2015, ECLI:NL:HR:2015:46: “5.2.1. De Hoge Raad begrijpt de aanvraag aldus dat deze
vooral steunt op de stelling dat de getuige (betrokkene 1) is teruggekomen op zijn – door het
gerechtshof tot het tenlastegelegde gebezigde – de aanvrager belastende verklaringen afgelegd
tegenover de politie onderscheidenlijk ten overstaan van het gerechtshof ter terechtzitting in hoger
beroep en dat de huidige aanvraag tot herziening zich daarin onderscheidt van de eerdere vragen.
5.2.2. Bij de beoordeling van deze stelling dient te worden vooropgesteld dat een aanvrager bij zijn
aanvraag tot herziening aannemelijk moet maken dat en waarom een getuige op een hem belastende
verklaring terugkomt.”
80 Herzieningsverzoek d.d. 18 april 2011, p. 86.
81 Herzieningsverzoek d.d. 11 april 2011, p. 86-87.
82 Priescu, verklaring d.d. 30 mei 2005, p. 12.
83 Priescu, verklaring d.d. 30 mei 2005, p. 9.
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Het verhoor bij de Nederlandse autoriteiten waaraan Priescu refereert, vond plaats
op 7 december 1999 ten overstaan van rechter-commissaris mr. Sterk. Ik citeer het
relevante gedeelte (mijn onderstreping):
“Is gevraagd: Ik heb bij de rechtbank gezegd dat ik niet bij mijn verklaring die
ik heb afgelegd bij de politie bleef, omdat deze is afgenomen zonder dat er
een goede tolk aanwezig was en omdat de politie mij martelde en mij onder
druk zette. Om die reden zijn die verklaringen niet juist, ze hebben mij
gedwongen deze te ondertekenen, ze lieten me zelfs een foto zien en zeiden:
“Je kent deze persoon, zeg wie het is. Ze zetten me voortdurend onder druk,
omdat ik hem niet kende, heb ik geantwoord dat ik het niet wist.”84
Het gerechtshof was in 2002 derhalve bekend met de gewijzigde stellingname van
Priescu en wist ook dat Priescu op een later moment, maar nog tijdens het
onderzoek naar Baybaşin heeft verklaard dat hij zijn eerdere, voor Baybaşin
belastende verklaringen niet naar waarheid en onder druk c.q. marteling heeft
afgelegd. Priescu heeft in 2005 zijn in 1999 ingenomen stellingname slechts
herhaald.
Een ‘nieuw’ gegeven vormt de verklaring van Priescu d.d. 30 mei 2005 derhalve
niet.

(2, 3, 4 en 6). De rapporten van de VN en Amnesty International en de arresten
van het EHRM

Beschrijving

Een rapport van de speciale rapporteur voor de mensenrechten van de VN toont
volgens de raadsvrouw aan dat in Turkije martelingen systematisch en op grote
schaal voorkwamen.85 Zij stelt dat het rapport een beschrijving geeft van de wijze
waarop de getuigen in deze zaak zijn gedwongen een van te voren geprepareerde
verklaring te ondertekenen. Het gerechtshof zou hiervan niet op de hoogte zijn

84

Verklaring Priescu d.d. 7 december 1999, p. 3.
Bijlage 65 bij het herzieningsverzoek: rapport Special Rapporteur Commission on Human Rights of
the UN, d.d. 27 January 1999, sub 60.
85
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geweest.86 Hetzelfde geldt voor de rapporten van 8 november 200187 en 1 augustus
2005 van Amnesty International en de door de raadsvrouw aangehaalde arresten
van het EHRM uit 2002, 2004 en 2005.88

Beoordeling

Ik deel dit standpunt van de raadsvrouw niet. Het VN-rapport en de andere door de
raadsvrouw opgesomde bronnen van informatie over harde verhoormethoden die
door Turkse politieambtenaren – in strijd met art. 3 EVRM – (zouden) worden
toegepast,89 bevatten in essentie geen nieuwe kennis. De raadsvrouw maakte het
gerechtshof daarop zelf reeds attent, onder meer tijdens haar pleidooi op 7 mei
2002. Ik citeer de raadsvrouw:
“Een rapport van 19 februari 2002 van Amnesty International over Turkije
schrijft onder andere:
While the organization welcomes some elements of this law, it remains
concerned that “the Turkish government hasn’t introduced sufficient
safeguards for freedom of expression and effective measures against the
persistence of torture in custody.” (…) “The practice of torture remains
widespread and systematic in Turkey. “Amnesty International stated. “Law
number 4744 failed to fully combat two of the major factors contributing to
this heinous practice: long detention by police or gendarmerie and
incommunicado detention of people held under the scope of (t)he State
Security Courts.”
(productie IV-3)”90
Het hof heeft in het bestreden arrest uitgebreid aandacht besteed aan de stelling
dat de genoemde verklaringen door marteling zouden zijn verkregen. Het
gerechtshof achtte dat in dit geval niet aannemelijk.91 Daarbij nam het hof kennelijk
mede in aanmerking dat twee van de drie tot het bewijs gebruikte bekennende
verklaringen van Priescu en Korkut waren afgelegd ten overstaan van een officier
86

Herzieningsverzoek d.d. 18 april 2011, p. 88.
Ik merk op dat het rapport van 8 november 2001 van Amnesty International niet inhoudelijk wordt
besproken in de nova hieromtrent en slechts aan bod komt in de opsomming van de nieuwe feiten
over de getuigenverklaringen onder novum 110.
88 Zie novum 117. De drie uitspraken betreffen EHRM 22 oktober 2002, nr. 32574/96 (Algür t. Turkije),
EHRM 8 januari 2004, nr. 32578/96 (Colak & Filizer t. Turkije), en EHRM 26 oktober 2004, nr. 44093/98
(Çelik & Imret t. Turkije).
89 Zie daarover ook: K. Martens, Harde verhoormethoden en artikel 3 EVRM (doctoraalscriptie Tilburg),
Tilburg 2013.
90 Proces-verbaal terechtzitting gerechtshof Den Bosch d.d. 7 mei 2002, p. 75.
91 Arrest gerechtshof Den Bosch d.d. 30 juli 2002, p. 30-32.
87
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van justitie, respectievelijk ten overstaan van een rechter, terwijl Priescu en Korkut
bij die gelegenheden geen beklag deden over de martelingen die zij zouden hebben
moeten ondergaan.

(5). De verklaring van Eren Keskin

Beschrijving

De raadsvrouw stelt dat het rapport van de Turkse arts Fatima Öztürk
d.d. 16 januari 1998, die heeft gerapporteerd dat zij bij Korkut, Kameri en Priescu
geen tekenen van mishandeling had aangetroffen,92 thans onbetrouwbaar moet
worden geacht. Zij baseert deze stelling op een door haar overgelegde verklaring
van Eren Keskin, (advocaat) en van de “organisatie voor de rechten van de mens,
[het] hoofd van de afdeling Istanbul.”93, 94
Keskin schrijft, in antwoord op een mij onbekend gebleven brief van de raadsvrouw
aan Keskin, dat zij twijfels heeft over het door de raadsvrouw toegestuurde rapport
van dokter Öztürk aangaande de getuigen in de heroïnezaak. Keskin verklaart dat
rapporten van het gerechtelijk laboratorium, waaraan Öztürk is verbonden en die
over martelingen door de politie moet rapporteren, een overheidsinstelling betreft
en daarom niet als onafhankelijk kan worden aangemerkt. Bij medische
onderzoeken naar aanwijzingen van foltering aan het lichaam van verdachten is de
politie vaak aanwezig waardoor een gedegen onderzoek onmogelijk zou zijn. Keskin
verklaart dat een aantal van haar cliënten weliswaar waren gefolterd, maar dat de
desbetreffende rapporten van het gerechtelijk laboratorium daarvan geen melding
hadden gemaakt.95
De raadsvrouw brengt te berde dat Keskin “een rapport bij [sluit] van mevrouw
Fatima Öztürk van de medische gerechtelijke dienst te Istanbul die een cliënt van
Keskin direct na ernstige marteling onderzocht. Het rapport vermeldt dat Öztürk

92

Arrest gerechtshof Den Bosch d.d. 30 juli 2002, p. 31 (bijlage D-6-40 van politiedossier T-09 PV-nr.
9803027).
93 Bijlage 68 bij het herzieningsverzoek d.d. 18 april 2011: verklaring Keskin d.d. 23 maart 2006.
94 Over Keskin is het een en ander te vinden op het internet. Ze is een Turkse advocate,
mensenrechtenactiviste, vicepresident van de ‘Turkish Human Rights Association’ en voormalig
president van de afdeling Istanbul van deze organisatie. https://en.wikipedia.org/wiki/Eren_Keskin.
Zie ook Amnesty International: https://www.amnesty.org/en/get-involved/take-action/w4r-turkeyeren-keskin/
95 Bijlage 68 bij het herzieningsverzoek d.d. 18 april 2011: verklaring Keskin d.d. 23 maart 2006.
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geen sporen van marteling heeft kunnen vinden.”96 Keskin schrijft in haar
aanvullende brief dat “de rapporten van het gerechtelijk laboratorium die ik aan U
heb gestuurd betrekking [hebben] op mijn cliënten. Hoewel zij tijdens hun
voorarrest veelvuldig zijn gefolterd is op dezelfde wijze een rapport dat er “geen
tekenen van klappen of geweld aanwezig zijn” is afgegeven.”97 Ik merk op dat alleen
de aanvullende brief van Keskin is vertaald, de rapporten niet. Het eerste rapport
is blijkens een stempel kennelijk afkomstig van een andere arts dan Öztürk. De
stempel op het tweede rapport vermeldt wel de naam ‘Öztürk’.

Beoordeling

Kortom, in eerste instantie schrijft Keskin dat zij het rapport van Öztürk
onbetrouwbaarheid acht, omdat Öztürk werkzaam is bij een – niet-onafhankelijke
– overheidsinstantie, te weten het gerechtelijke laboratorium.98 Bij haar
aanvullende brief legt Keskin (vermoedelijk) één rapport over van Öztürk waarin zij
zou hebben gerapporteerd dat Keskin’s cliënt geen sporen van marteling
vertoonde, terwijl marteling naar Keskin’s mededeling wel zou hebben
plaatsgehad.
Indien Keskin met juistheid heeft geschreven dat haar cliënt tijdens het verhoor is
gemarteld en indien Öztürk ten aanzien van dat individu heeft gerapporteerd dat
zij geen sporen van marteling heeft aangetroffen, kan daaruit worden afgeleid dat
de afwezigheid van sporen van marteling bij medisch onderzoek niet garandeert
dat er ook werkelijk niet is gemarteld. Die conclusie vormt echter geen ‘nieuw’
gegeven.

96

Herzieningsverzoek d.d. 18 april 2011, p. 89-90.
Bijlage 68 bij het herzieningsverzoek d.d. 18 april 2011: aanvullende brief van Keskin en twee
rapporten van het gerechtelijk laboratorium d.d. 23 maart 2006. Ik merk op dat de eerste brief én de
aanvullende brief van Keskin op 23 maart 2006 zijn gedateerd. In de aanvullende brief noemt Keskin
echter 17 oktober 2005 als datum van de brief waarop deze brief een aanvulling vormt.
98 Ik wijs in dit verband op het proces-verbaal van de terechtzitting d.d. 25 maart 2002, in het als
bijlage gevoegde requisitoir, p. 24:
“Ook uit het medisch onderzoek blijkt niets van enige vorm van beschadiging door mishandeling. Het
medisch rapport, p. 1490, blijkt te zijn ondertekend door de arts Fatma Öztürk. Ik wijs er op dat in de
zaak Gyasettin Baybaşin ook verweren zijn gevoerd m.b.t. geweld tegen gedetineerden. In die zaak
heeft toen een medische verklaring van dezelfde arts een rol gespeeld: zie p. 4909 waarvan ik een
kopie als bijlage hierbij voeg. De verdachte in die zaak gaf toen aan deze arts een moedig persoon te
vinden, omdat die het bleek aan te durven letsel ook werkelijk te melden. De verklaring van die
geslagen getuige is in de zaak Gyasettin dan ook niet voor het bewijs gebruikt. Ik meld dit voorval
omdat deze zelfde arts dus bij Korkut geen enkel letsel heeft geconstateerd.”
97
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(7). De verklaring van X1

De raadsvrouw stelt dat uit de verklaring van X1 blijkt dat “de in Turkije in verband
met drugs aangehouden Roemenen en Nuri Korkut indertijd zonder tolk en onder
dwang – te weten, zoveel slaag dat zij van angst niet meer konden praten – door de
bazen van X1 opgestelde verklaringen (hebben) ondertekend.”99

Zoals gezegd komt de verklaring van X1 in paragraaf 18.3 meer uitgebreid aan bod.
Ik overwoog over de verklaring van X1 hiervoor reeds dat en om welke redenen die
verklaring geen novum bijbrengt.

(8 en 9). De verklaringen van Kazmali

De raadsvrouw stelt dat uit de verklaring van onderzoeksjournalist Burhan Kazmali
blijkt dat Necdet Menzir, voormalig hoofd van de politie te Istanbul (1992 – 1995),
alsmede voormalig minister van Transport, hem tijdens een interview zou hebben
meegedeeld dat hij de verklaring van X1 voor 50% kon bevestigen. Zij betoogt dit
niet met zoveel woorden, maar ik neem aan dat de raadsvrouw bedoelt te betogen
dat Menzir daarmee bevestigde dat de getuigen in de heroïnezaak hun verklaringen
onder dwang van marteling hebben afgelegd en dat die verklaringen derhalve
onbetrouwbaar moeten worden geacht.100

De mededelingen van Kazmali bespreek ik in paragraaf 18.3. Ik concludeer onder
andere dat het (vermeende) interview van Kazmali met Menzir op zichzelf, gezien
de weg waarlangs die het dossier heeft bereikt, onvoldoende grond vormt voor de
stellingen die daarop zijn gebaseerd. Bovendien zou Menzir aan Kazmali hebben
verklaard dat hij “50%” van de verklaring van X1 kon bevestigen. Welk gedeelte dat
is, blijft onduidelijk.

99

Herzieningsverzoek d.d. 18 april 2011, p. 85.
18 april 2011, p. 87. Bijlage 9 bij het herzieningsverzoek d.d. 18 april 2011:
verklaringen van B. Kazmali (e-mailbericht van 12 december 2007 en een video-verklaring d.d. 11
januari 2008).
100 Herzieningsverzoek d.d.
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(10). De verklaringen van X2

De raadsvrouw werkt in de nova aangaande de marteling niet uit hoe de verklaring
van X2 kan bijdragen aan de onderbouwing van de stelling dat de genoemde
getuigenverklaringen door marteling zijn afgedwongen.
Overigens, de verklaring van X2 bespreek ik in paragraaf 18.3 meer uitgebreid. Ik
concludeer onder andere dat de verslaglegging van de gesprekken met de persoon
die door de verdediging als X2 wordt aangeduid op zichzelf niet als novum kan
hebben te gelden. Gelijk ten aanzien van X1, is er aangaande de mededelingen van
X2 geen waarborg dat het de authentieke verklaring betreft van een persoon die is
wie hij zegt te zijn.

(11). De brief van het College van procureurs-generaal

Beschrijving

De brief van het College van procureurs-generaal d.d. 10 maart 1998 wordt
besproken in paragraaf 18.6. Deze brief vormt voor de raadsvrouw namelijk ook
een aanwijzing voor de (onrechtmatige) samenwerking tussen Nederlandse en
Turkse politiefunctionarissen in de zaak Baybaşin. De (vermeende) samenwerking
en samenspanning in de zaak Baybaşin komt in onderdeel 18 uitgebreid aan bod.

In dit kader memoreert de brief volgens de raadsvrouw echter ook dat de
mensenrechtensituatie in Turkije op een aantal punten tekortschiet en dat de
rechtshulp met Turkije, ondanks het ‘interstatelijk vertrouwen’, daarom extra
waarborgen verlangt.101 Het Openbaar Ministerie heeft het gerechtshof in de zaak
Baybaşin “serieus misleid”102 over het Turkse gebruik om verklaringen met behulp
van martelingen af te dwingen, aldus de raadsvrouw.103 De raadsvrouw betoogt dat
het Openbaar Ministerie de plicht had het gerechtshof te vragen de in Turkije
afgelegde verklaringen van Priescu en de andere getuigen daarom uit te sluiten van

101

Tweede aanvullend herzieningsverzoek d.d. 1 februari 2016, p. 185.
Tweede aanvullend herzieningsverzoek d.d. 1 februari 2016, p. 186.
103 Tweede aanvullend herzieningsverzoek d.d. 1 februari 2016, p. 185.
102
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het bewijs.104 De raadsvrouw stelt dat “het ernstige vermoeden zeker
gerechtvaardigd is dat het gerechtshof met kennis van de brief van mr. Ficq niet tot
afwijzing zou zijn gekomen van het beroep van verzoeker op de nietontvankelijkheid van het openbaar ministerie.”105

Beoordeling

Ik deel dit standpunt niet. Ik bespreek hieronder in paragraaf 18.6 dat het
gerechtshof Den Bosch onderzoek heeft verricht naar de rechtmatigheid van de
vergaring van bewijsmateriaal in Turkije, met inbegrip van de verklaringen van
Priescu, Korkut en Kameri. Het gerechtshof heeft hiervan blijk gegeven in zijn
arrest.106 Er is geen aanleiding om te veronderstellen dat de in algemene
bewoordingen gestelde inhoud van de brief van het College van procureursgeneraal het hof zou hebben gebracht tot een ander oordeel dienaangaande.

(12). De klacht van Korkut over marteling is doelbewust verzwegen

Beschrijving

De raadsvrouw stelt onder novum 65 dat het Openbaar Ministerie het gerechtshof
heeft misleid “over het feit dat één van de gemartelde medeverdachten in Turkije,
Nuri Korkut, tijdens zijn verhoor op 23 april 1998 in een Turkse gevangenis
tegenover de Nederlandse rechercheurs al klaagde over de ondergane
martelingen.”107 Zij voert hiertoe aan dat uit een recente verklaring van Çetinkaya
blijkt dat hij Korkut tijdens dit verhoor onder andere hoorde zeggen dat hij “veel
klappen”108 had gehad. Korkut zou dat aan de Nederlandse autoriteiten hebben
verteld en bij hen een klacht hebben ingediend, maar daarmee zou niets zijn
gedaan.109 De raadsvrouw citeert Çetinkaya hieromtrent als volgt:

104

Tweede aanvullend herzieningsverzoek d.d. 1 februari 2016, p. 187.
Tweede aanvullend herzieningsverzoek d.d. 1 februari 2016, p. 186, novum 65.
106 Ik citeerde reeds aan het begin van dit onderdeel de betreffende bewijsoverweging uit het arrest
gerechtshof Den Bosch d.d. 30 juli 2002, zie p. 30-32.
107 Tweede aanvullend herzieningsverzoek d.d. 1 februari 2016, p. 186.
108 Tweede aanvullend herzieningsverzoek d.d. 1 februari 2016, p. 186.
109 Tweede aanvullend herzieningsverzoek d.d. 1 februari 2016, p. 186.
105
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“Hij verklaarde: “Ik ben toen meegegaan, maar ik heb niet getolkt bij het
verhoor. Er is toen besloten, dat wanneer je de tapgesprekken had vertaald,
je het verhoor niet kon doen. Ik ben wel meegegaan om de boel soepel te
laten verlopen.” Cetinkaya herinnert zich het verhoor nog goed en vertelt
beeldend: “Kus heeft gezegd dat hij veel klappen heeft gehad. Ik zeg u nu Kus
is Korkut. Hij zei ook dat de papegaai op de kamer van de baas van Narcotica
zei: “Je liegt, je liegt!” Hij zei ook dat hij gemarteld was. Dat heeft hij ook
tegen de Nederlandse autoriteiten gezegd. (---) We zijn hem in de gevangenis
gaan horen. Zijn verhoor is in het dossier gekomen. Hij heeft nog een klacht
ingediend bij de Nederlanders omdat hij zo gemarteld was door de Turken.
(---) Nuri heeft bijna een half uur gejankt, door de martelingen die hij
ondergaan had. Dat is mij bijgebleven.” Maar met die klacht heeft het
Nederlandse team niets gedaan, aldus Cetinkaya. Men zei: “dat het op Turks
grondgebied was en dat zij er niets mee te maken hadden.”110
De Nederlandse autoriteiten die bij dit verhoor aanwezig waren hebben deze klacht
“doelbewust” niet in het proces-verbaal van verhoor opgenomen, noch is
daaromtrent een afzonderlijk proces-verbaal opgemaakt. Zij zouden daarmee
bovendien in strijd hebben gehandeld met de hierboven besproken brief van het
College van procureurs-generaal, aldus de raadsvrouw.111

Beoordeling

De passages uit de RC-verklaring van Çetinkaya waarop de raadsvrouw zich in dit
kader baseert, luiden meer volledig als volgt. Op 12 september 2014 verklaarde
Çetinkaya (op een vraag van de raadsvrouw, onderstreping mijnerzijds):
“Een Turkse politieman (X1 zie bijlage 10, p. 1 bij herzieningsverzoek) heeft
verklaard, dat Baybaşin ook in Turkije werd afgeluisterd. Wat is u daarvan
bekend?
Het enige dat ik zelf heb meegemaakt was met die 40 kilo, toen is Baybaşin
getapt in Turkije. Op het moment dat ik vanuit de tapkamer belde, zei Sahin:
Bedoel je dit gesprek. Dat gesprek was tussen Nuri Kus en Baybaşin. Toen wist
ik ook zeker dat ze aan het tappen waren. Ik herkende de stem van Baybaşin.
Ik had dat gesprek niet, dat was het rare. Ik had dat niet op onze lijn en heb
dat ook teruggekoppeld. Toen is gezegd dat hij meerdere nummers had. U,
mr. Aben vraagt of dat gesprek is opgevraagd. Nee, Jan de Bruin wilde daar
niet te veel mee doen. We hebben ook niet naar de nummers gevraagd. We
110
111

Tweede aanvullend herzieningsverzoek d.d. 1 februari 2016, p. 186.
Tweede aanvullend herzieningsverzoek d.d. 1 februari 2016, p. 187.

1461
Onderdeel 16. Kwesties van bewijs

Conclusie inzake 11-02065 H

waren wel blij, want dat hele gedoe van 40 kilo zouden we toch gaan
opvragen. Later zijn er dus wel gesprekken geweest tussen Baybaşin en Kus.
Kus heeft gezegd dat hij veel klappen heeft gehad. Ik zeg u nu, Kus is Korkut.
Hij zei ook dat de papegaai op de kamer van de baas van Narcotica zei: “Je
liegt, je liegt!” Hij zei ook dat hij gemarteld was, dat heeft hij ook tegen de
Nederlandse autoriteiten gezegd. We zijn hem later namelijk gaan horen in
Turkije. Dat was met politiemensen, niet met de rechter-commissaris. Dat
was in het kader van rechtshulp. Ik was bij dat verhoor. We zijn hem in de
gevangenis gaan horen. Zijn verhoor is in het dossier gekomen. Hij heeft nog
een klacht ingediend bij de Nederlanders omdat hij zo gemarteld was door de
Turken.”
Op 3 oktober 2014 stelde de raadsvrouw Çetinkaya bij de rechter-commissaris de
volgende vraag:
“U wees mij vorige keer op een verhoor van Nuri Korkut door de Nederlandse
politie in de gevangenis in Istanbul. U was daarbij (pv verhoor d.d. 12
september 2014 sub 41). Ik heb dat verhoor erbij gezocht. Het vond plaats op
23 april 1998, dus een kleine maand na de arrestatie van Baybaşin in
Nederland. Kan dat kloppen?”112
Daarop antwoordde Çetinkaya:
“Dat kan kloppen.”113
Kort daarna vroeg de raadsvrouw:
“U gaf op 12 september jl. aan: “Ik was bij dat verhoor. We zijn hem in de
gevangenis gaan horen. Zijn verhoor is in het dossier gekomen. Hij heeft nog
een klacht ingediend bij de Nederlanders omdat hij zo gemarteld was door de
Turken.” Is die klacht toen opgenomen in het proces-verbaal van verhoor? Zo
nee, wat is er met die klacht gebeurd?”
Daarop verklaarde Çetinkaya:
“Er is niets met die klacht gedaan, dat weet ik wel. De Nederlandse politie zei
dat het op Turks grondgebied was en dat zij er niets mee te maken hadden.
Ik meen dat die delegatie van politieambtenaren dat zei. De namen weet ik

112

Bijlage ‘resterende vragen voor de getuige (...) ÇETINKAYA d.d. 3 oktober 2014’, vraag 32, bij
Çetinkaya, proces-verbaal van verhoor d.d. 12 september en 3 oktober 2014.
113 Çetinkaya, proces-verbaal van verhoor d.d. 12 september en 3 oktober 2014, sub 27 (het gedeelte
van het proces-verbaal van verhoor op 3 oktober 2014).
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niet meer. Ik noem u Willem Loermans? U noemt Van Brakel, M.IJ. De Bruin,
drie Turken. Ik ben toen meegegaan, maar ik heb niet getolkt bij het verhoor.
Er is toen besloten, dat wanneer je de tapgesprekken had vertaald, je het
verhoor niet kon doen. Ik ben wel meegegaan om de boel soepel te laten
verlopen. U laat mij het proces-verbaal zien. Bij dit gesprek ben ik als
toeschouwer aanwezig geweest. Van Brakel was daarbij aanwezig. Nuri heeft
bijna een half uur gejankt, door de martelingen die hij ondergaan had. Dat is
mij bijgebleven. Die namen die er opstaan kunnen kloppen. De Bruin is een
vrouw. U vraagt mij naar de delegatie. Volgens mij zijn er meer mensen
meegegaan en moesten er nog meer mensen gehoord zijn, onder andere
Roemenen. Niet alleen Nuri. Ik was er als toeschouwer en Kocer heeft
getolkt.”114
In de eerste plaats merk ik op dat de raadsvrouw een deel van de verklaring van
Çetinkaya uit zijn verband trekt, te weten de door mij onderstreepte passage: “Kus
heeft gezegd dat hij veel klappen heeft gehad. (…) gemarteld was,”. Anders dan de
raadsvrouw betoogt, heeft dit deel geen betrekking op enig verhoor van Korkut in
Turkije. Wat Çetinkaya daarin beschrijft heeft hij opgevangen in (een aantal)
Nederlandse tapgesprekken tussen Korkut en Baybaşin.115 Pas daarna spreekt
Çetinkaya over een verhoor van Korkut in Turkije in aanwezigheid van Nederlandse
verbalisanten en hemzelf.
Aangenomen dat Çetinkaya daarbij inderdaad doelde op het verhoor van Korkut in
Turkije op de dag van 23 april 1998,116 en aangenomen dat Korkut toen inderdaad
melding maakte van martelingen onder druk waarvan zijn bekentenis tot stand zou
zijn gekomen, had het de politie niet misstaan om daarvan bij proces-verbaal
separaat melding te maken ingeval een dergelijke mededeling zou ontbreken in het
proces-verbaal van dat verhoor dat door de Turkse politie was opgemaakt.

Echter, niet valt in te zien om welke reden aan het gestelde verzuim om iets met de
klacht van Korkut te doen rechtsgevolgen (hadden) moeten worden verbonden in
de strafzaak tegen Baybaşin. Evenzo valt niet in te zien om welke reden dit gestelde
verzuim thans tot herziening van de veroordeling zou moeten leiden.

114

Çetinkaya, proces-verbaal van verhoor d.d. 12 september en 3 oktober 2014, sub 41 (het gedeelte
van het proces-verbaal van verhoor op 12 september 2014) en sub 32 (het gedeelte van het procesverbaal van verhoor op 3 oktober 2014).
115 Met name tapgesprek A-6-168. Deze passage is reeds besproken in paragraaf 14.3 (novum 51 en
66 uit het tweede aanvullend herzieningsverzoek d.d. 1 februari 2016).
116 Zie het T-09 onderzoek, PV-nr. 9803027, dossier 6 (vervolg), proces-verbaal van verhoor getuigen
(Nuri Korkut) d.d. 23 april 1998, p. 1519-1520. In die schriftelijke verklaring maakt Korkut geen
melding van martelingen die hij zou hebben moeten ondergaan.
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Indien het de raadsvrouw in het bijzonder te doen is om (na herziening alsnog)
bewijsuitsluiting te bewerkstelligen geldt dat het gerechtshof ten tijde van de
berechting bekend was met het gewijzigde standpunt van Korkut, te weten dat zijn
bekentenissen onder druk van marteling tot stand waren gekomen. Juist om die
reden heeft het gerechtshof aan die stelling de nodige aandacht besteed.117

117

Ten overstaan van het gerechtshof Den Bosch voerde de raadsvrouw op dit punt (reeds) verweer.
Proces-verbaal terechtzitting d.d. 25 maart 2002, in de als bijlage gevoegde ‘pleitnotities mr. A.G. van
der Plas inzake Baybaşin’, p. 90-92:
“Hetzelfde legt Nuri Korkut uit aan mr. Sterk op 6 december 1999 bij zijn rogatoire verhoor (vgl. p. 2
van het pv van het betreffende verhoor):
Van deze verklaringen accepteer ik de verklaring bij de politie niet. Ook bij de rechtbank heb ik gezegd
dat mijn verklaring bij de politie niet juist is. Want de politie had in die verklaring vermeld dat ik de
drugs in opdracht van Hüseyin Baybaşin had gekocht met de bedoeling deze naar hem te sturen, dat
is niet juist. De politie heeft me onder druk gezet en heeft me twee, drie dagen in bewaring gehouden.
Twee dagen hebben ze met me rondgereisd: ‘Haal de heroïne tevoorschijn, geef het aan ons’, drongen
ze aan. Daarna ben ik naar het bureau narcotica gebracht, daar ben ik gemarteld, ik ben geslagen, ze
hebben hier geen rapport van opgemaakt, ik heb de verklaring die ze hebben opgesteld ondertekend.
(…).
De aanwijzingen dat de verklaringen van Korkut en Priescu c.s. onder vergaande dwang inclusief
marteling door de Turkse politie zijn afgelegd, zijn talrijk. U hebt hierop geen enkele wezenlijke
controle. Verdrag en wet en jurisprudentie in Nederland gebieden derhalve ook deze zogenaamd cliënt
belastende verklaringen geheel van het bewijs uit te sluiten.”
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16.6. Slotsom I

Terugblik

De door de raadsvrouw aangevoerde argumenten vormen om uiteenlopende
redenen géén grond om aan te nemen dat de hier besproken bewijskwesties het
gerechtshof tot een ander oordeel zouden hebben gebracht.
De ter ontkrachting van de bewijsvoering in de Öge-zaak aangevoerde argumenten
zijn ontoereikend onderbouwd118 en onwaarschijnlijk van aard.119 Ook in de
Kentucky-zaak blijken de gepresenteerde aanwijzingen feitelijke grondslag te
missen,120 te weinig onderbouwd121 en/of geen ‘nieuw’ gegeven in de zin van
art. 457, eerste lid, aanhef en onder c, Sv op te leveren.122 De raadsvrouw en
Derksen houden enkel rekening met de door hen gepresenteerde scenario’s.123
Daarnaast valt op dat de raadsvrouw bij herhaling de bewijsmiddelen uit de context
licht en daarmee de samenhang in de bewijsvoering buiten beschouwing laat.124

118

De in novum 96 en 97 gepresenteerde “direct ontlastende” verklaring van Yavuztürk uit 1998
ontbreekt in het verzoek en de daarop volgende aanvullingen.
119 Dat de uitvoerig gemartelde Yavuztürk het bij de Turkse politie toch voor elkaar zou hebben
gekregen om een Baybaşin direct ontlastende zinsnede op te laten tekenen in het onder dwang door
hem ondertekende verhoor, komt mij weinig waarschijnlijk voor.
Door als enige verklaarbare reden voor Baybaşin’s ‘misverstand’ aangaande de inhoud van tapgesprek
A-1-1 aan te voeren dat hij zich moet hebben gebaseerd op een onjuiste vertolking van de taptolken
gaat de raadsvrouw voorbij aan de mogelijkheid van een verspreking door Baybaşin, waarmee hij
daderwetenschap in de Öge-zaak demonstreerde.
120 Denk aan de in novum 86 onterecht veronderstelde aanwezigheid van de ‘showroom’ in Londen.
Voorts bleek de in de toelichting op novum 87 veronderstelde aanwezigheid ‘van allerlei
beveiligingsagenten’ in december 1997 op het universiteitscomplex niet uit de verklaring van Kamyar
Mahboub te kunnen worden opgemaakt en feitelijke grondslag te missen.
121 De nova 102 en 75 waarin de ‘verklaringen’ van Malcolm Miatt en Larry Whitaker zijn aangehaald
kenmerken zich onder meer door een gebrek aan verifieerbare contactgegevens.
122 Zie novum 86 uit het derde aanvullend herzieningsverzoek, waarin de veronderstelde bilocaties
enkel zijn gebaseerd op de tot het bewijs gebezigde tapgesprekken. Zie ook novum 87 uit het derde
aanvullend herzieningsverzoek, waarin een beroep is gedaan op de tot het bewijs gebezigde verklaring
van Kamyar Mahboub van 31 mei 1999.
123 Zie novum 88 en de veronderstelde bilocaties van Ali’s mannen in Kentucky, waarin op basis van
hetgeen door de raadsvrouw is aangevoerd niet kan worden uitgesloten dat de ‘Kentucky-mannen’
beschikken over een vast contactpersoon in Londen, waarmee ook Ali in verbinding staat. Zie voorts
novum 87 waarin de raadsvrouw het scenario negeert dat Ali’s mannen zich op het
universiteitscomplex hebben kunnen begeven zonder dat de beveiliging daarop acht heeft geslagen.
124 Denk aan de in novum 88 naar voren gebrachte omstandigheid dat het hof de bij Ali aangetroffen
foto heeft verward met de foto die de mannen in Kentucky van Kamyar zouden hebben gemaakt. De
betrokkenheid van de mannen in Kentucky volgt, anders dan de raadsvrouw betoogt, niet enkel uit
de bestreden overweging waarnaar de raadsvrouw verwijst, maar ook uit de verschillende tot het
bewijs gebezigde tapgesprekken, waarin Ali en Baybaşin meermalen over de mannen spreken.
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De bewijsconstructie

Onderdeel van ’s hofs bewijsvoering zijn verscheidene verklaringen van de
verdachte,125 verklaringen van medeverdachten,126 getuigenverklaringen,127
processen-verbaal van bevindingen van (Nederlandse) verbalisanten,128 Turkse
processen-verbaal alsmede een gerechtelijk rapport129 en een verslag van medisch
onderzoek,130 een informatierapport van de Metropolitan Police131 en enkele

125

Zie in de aanvulling bewijsmiddelen onder 1.1 ten behoeve van de Öge-zaak Baybaşin’s verklaring,
zakelijk weergegeven, van 13 januari 1999. Zie voorts in de Kentucky-zaak onder 2.3 en 2.4 verdachte’s
zakelijk weergegeven verklaringen van 30 maart 1998 alsmede die van 14 januari 1999. Zie voorts
onder 5.12 Baybaşin’s verklaring van 25 februari 1998 gebezigd in de Marsil-zaak.
126 Zie in de Kentucky-zaak de onder 2.9 van de aanvulling bewijsmiddelen van 30 december 2002
opgenomen zakelijk weergegeven verklaring van Ali Ahmadi van 3 oktober 2001. Zie verder in de
heroïnezaak onder 4.3 en 4.4, zakelijk weergegeven de verklaringen van 13 en 16 januari van Nuri
Korkut. Onder 4.5 de verklaring van Hamza Kameri van 14 januari 1998 en onder 4.6 en 4.7 de
verklaringen van Priescu afgelegd op 14 en 16 januari 1998.
127 Zie ten behoeve van de Kentucky-zaak onder 2.9 de zakelijk weergegeven verklaring van Kamyar
Mahboub. Zie in de Marsil-zaak onder 5.3 en 5.7 de verklaring van Malkoc van 1 april 1998, alsmede
3 april 1998. Zie onder 5.8 de op 21 januari 1998 afgelegde verklaring van Marsil.
128 Zie in de aanvulling bewijsmiddelen van 30 december 2002 onder 1.2 alsmede 1.5 ten behoeve van
de Öge-zaak het zakelijk weergegeven stamproces-verbaal van IJzerman, leider onderzoek, van
22 september 1998. Zie voorts onder 1.3 ook een proces-verbaal van bevindingen van IJzerman van
22 september 1998. Zie in de Kentucky-zaak onder 2.5 in samenhang met 2.7 het door IJzerman
opgestelde het stamproces-verbaal (relaas) van 22 september 1998 waarin verwezen is naar de bij Ali
Ahmadi aangetroffen documenten, waaronder een pasfoto en de werkgegevens van Kamyar
Mahboub alsmede de bij de Spaanse politie afgenomen verklaringen van Selim Isik en Ismail Isik. Ten
slotte is onder 2.7 bijgevoegd een samenvatting van de oprichtingsstatuten en de documenten van
de Franse kamer van Koophandel en Industrie van Lyon en de griffie van de Rechtbank van Koophandel
van Lyon met betrekking tot de firma Kimoz waarvan Kaveh Mahboud de directeur was. Zie voorts ten
behoeve van de Kentucky-zaak onder 2.6 een proces-verbaal van 30 juni 1998 van verbalisanten
Huuskes en Jeroense, respectievelijk financieel coördinator en projectrechercheur, inzake de
uitvoering van een rechtshulpverzoek in Londen. Zie in de heroïnezaak verder onder 4.12 een
verklaring van 22 januari 1999 van IJzerman, leider onderzoek, zakelijk weergegeven, inhoudende de
vaststelling van de identiteit van Sreten Jocic. Zie in de Marsil-zaak onder 5.6 de kennisgeving
inbeslagneming waaruit volgt dat tijdens een huiszoeking bij Baybaşin een kopie van het paspoort van
Marsil is aangetroffen. Zie in de Marsil-zaak onder 5.9 een proces-verbaal van bevindingen van
4 juni 1998 opgemaakt door verbalisanten Jeroense en Reuvers inzake het voorleggen van een
fotoserie aan Malkoc. Zie 5.10 voor een proces-verbaal van verbalisant Reuvers van 12 augustus 1998,
inhoudende een fotoconfrontatie voorgelegd aan Marsil.
129 Zie met betrekking tot de Öge-zaak de aanvulling bewijsmiddelen van 30 december 2002 onder
1.9, inhoudende, zakelijk weergegeven, de vertaling van Turkse processen-verbaal inzake de liquidatie
van Öge evenals een gerechtelijk rapport van de faculteit Geneeskunde betreffende de verwondingen
van Öge. Zie in de gijzelingszaak onder 3.3 Turkse processen-verbaal, inhoudende de verklaring van
het slachtoffer en een medeslachtoffer, een proces-verbaal van aanhouding en inbeslagneming,
enkele processen-verbaal van verhoor van medeverdachten, alsook twee processen-verbaal van
getuigenverhoren. Zie in de heroïnezaak onder 4.8 een Turks proces-verbaal opgemaakt door
I. Zeyrek, rechter, inhoudende de bekennende verklaringen van Korkut en Priescu van 16 januari 1998.
Zie voorts onder 4.9 een Turks proces-verbaal van inbeslagneming van ruim twintig kilo heroïne. Zie
onder 4.10 het Turks proces-verbaal van aanhouding en huiszoeking bij Cengiz Korkut waarbij ruim
twintig kilogram heroïne werd aangetroffen. Onder 4.11 een Turks expertiserapport van ‘de directie
politie-laboratorium criminaliteit’, inhoudende dat de inbeslaggenomen stoffen heroïne betreffen. Zie
in de Marsil-zaak een Turks proces-verbaal van een aan Marsil voorgelegde fotoconfrontatie.
130 Zie ten behoeve van de heroïnezaak, p. 31 van het arrest, inhoudende het verslag van onderzoek
van 30 april 1998 opgemaakt door forensisch geneeskundige Fatima Öztürk.
131 Zie met betrekking tot de Kentucky-zaak de aanvulling bewijsmiddelen van 30 december 2002
onder 2.7 Het betreft een informatierapport van de Metropolitan Police.
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krantenberichten.132 Niettemin is ’s hofs bewijsoordeel voor het belangrijkste deel
gefundeerd op de (schriftelijk weergegeven) inhoud van een aanzienlijke reeks
tapgesprekken. Het hof overwoog dienovereenkomstig:
“Over het belang van (de betrouwbaarheid van) de afgeluisterde
telefoongesprekken bestaat in deze procedure geen verschil van inzicht.
Dit hof heeft al tijdens de regiezitting van inmiddels ruim een jaar geleden,
namelijk d.d. 18 juli 2001, het volgende standpunt ingenomen: "Met
betrekking tot het verzoek aangaande de opgenomen telefoongesprekken is
het hof van oordeel dat de telefoongesprekken in de onderhavige zaak een
zeer belangrijke rol spelen. Het zijn weliswaar niet de enige, maar wel de
belangrijkste bewijsmiddelen en het is daarom noodzakelijk dat daaraan de
nodige aandacht wordt besteed.”133
In het bestreden arrest heeft het hof uitvoerig en consciëntieus inzicht gegeven in
zijn oordeel (1) dat het geluidsmateriaal van de tapgesprekken authentiek en
integer is, en (2) dat de taptolken de essentie hebben weergegeven van hetgeen
door de gespreksdeelnemers is besproken.134 Deze door het hof aldus beantwoorde
vraagpunten zijn in het voorgaande aan de orde gekomen. Daarin heb ik
geconcludeerd dat géén van de technische of gespreksinhoudelijke argumenten
voor de hypothese van manipulatie van het geluidsmateriaal alsmede de
verkeersgegevens van de tapgesprekken steekhoudend is. Hetzelfde geldt voor de
door de verdediging aangedragen argumenten inzake de kundigheid van de
taptolken en de betrouwbaarheid van hun vertolkingen. Thans mag m.i. worden
aangenomen dat de vertolkingen van de inhoud van de tot het bewijs gebezigde
tapgesprekken corresponderen met de werkelijkheid die wordt weerspiegeld in het
geluidsmateriaal en de verkeersgegevens van de tapgesprekken. Er is m.i. geen
reden voor twijfel aan de juistheid van ’s hofs oordeel ter zake.

Bovendien motiveert het hof in nadere bewijsoverwegingen op welke wijze (de
schriftelijke weergave van) de onderschepte telefoongesprekken per zaak moeten
worden uitgelegd en welke toedracht daaruit moet worden afgeleid. Ook die
gevolgtrekkingen van het hof worden door de raadsvrouw aangevochten. In het
herzieningsverzoek en de aanvullingen is met een beroep op de analyses van
132

Zie ten behoeve van de Öge-zaak onder 1.4 van de aanvulling bewijsmiddelen een tweetal Turkse
krantenartikelen uit de ‘Sabah’ en de ‘Hürriyet’.
133 Zie het bestreden arrest van 30 juli 2002, rov. 10.3.1.
134 Zie de overwegingen 10.3.2 tot en met 10.3.13.
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Derksen meermalen betoogd dat het hof concrete passages uit de tapgesprekken
semantisch onjuist heeft uitgelegd,135 dat het hof het met de interpretatie van de
tot het bewijs gebezigde tapgesprekken bij het foute eind had, dan wel niet het
meest voor de hand liggende scenario heeft aangenomen.136 Kort samengevat
zouden de door de verdediging voorgestane alternatieve scenario’s “zinvoller” en
“begrijpelijker” interpretaties van de gespreksinhoud zijn.137

Dit geeft aanleiding voor een bespreking van de laatste set als zodanig
gepresenteerde nova, die de vraag opwerpen of het hof de correct vertolkte inhoud
van authentieke tapgesprekken al dan niet juist heeft begrepen.

135 Zie bijvoorbeeld

het tweede aanvullend herzieningsverzoek van 1 februari 2016, novum 57, p. 146.
De raadsvrouw wijst hier op de omstandigheid dat “de vertaling ‘tuin’ ook in termen van semantiek
verkeerd is.” Zie verder de tweede aanvulling novum 61, p. 167, inhoudende dat uit het besprokene
kan worden geconcludeerd “dat de gebeurtenis [de gebeurtenis uit A-1-1, D.A.] vreedzaam is
afgelopen”. Zie verder ook het derde aanvullend herzieningsverzoek van 16 maart 2016, novum 79,
p. 14, waarin gewezen is op semantische onzin ten aanzien van gesprek A-3-24.
136 Zie onder meer het derde aanvullend herzieningsverzoek van 16 maart 2016, novum 98, p. 59,
inhoudende dat het hof op basis van het werkwoord ‘klaren’ onterecht tot een liquidatie-scenario
komt.
137 Zie bijvoorbeeld in de Öge-zaak het eerste aanvullend herzieningsverzoek van 26 februari 2015,
novum 7, p. 4, alsook 24-25.
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16.7. De uitleg van de schriftelijk weergegeven inhoud van tapgesprekken

Het interpreteren van de gespreksinhoud

Met betrekking tot het interpreteren van de tapgesprekken past een notie van
algemene aard. Uit de eerdere onderdelen volgt immers dat de raadsvrouw bij
herhaling de door haar betwiste passages uit tapgesprekken enkel op zichzelf
staand en aldus te beperkt leest, terwijl die gesprekspassages in veel gevallen pas
kunnen worden begrepen binnen de context van een heel telefoongesprek en/of
een reeks van telefoongesprekken.
Ik illustreer dat aan de hand van een eerder beschreven voorbeeld met betrekking
tot de Kentucky-zaak.138 In tapgesprek A-3-27 deelt Ali de Iraniër op enig moment
aan Baybaşin het volgende mede:
“But the problem is, you cannot tell us go and buy this car from China because
there is no such car in China.”139
Zonder te beschikken over enige contextinformatie kan de gedachte postvatten dat
Ali hier letterlijk spreekt over Baybaşin’s onmogelijke opdracht om over te gaan tot
aanschaf van een zich niet in China bevindende auto. Dat wordt wellicht anders als
men zich realiseert dat Ali hieraan voorafgaand herhaaldelijk bij Baybaşin aandringt
om met meer gegevens van de auto, bij voorkeur ‘het huisadres’, over de brug te
komen. Bovendien moet in aanmerking worden genomen dat diezelfde Ali, net voor
de geciteerde passage ook het volgende mededeelt:
“But like this you are just telling us to go and ehhh find somebody in the
ocean.”
In het licht van de inhoud van het hele telefoongesprek, wordt het
vanzelfsprekender Ali’s uitspraak met betrekking tot de onvindbare auto in China,
niet letterlijk te interpreteren, maar dusdanig dat Ali bedoelt over te brengen dat
het vinden van de gezochte persoon – zonder meer informatie – zoeken is als naar
een speld in een hooiberg. Alternatief voorgestelde scenario’s kunnen dan ook niet

138

Zie hiervoor de beoordeling van novum 3 en 84 in paragraaf 15.3.
Ten behoeve van de bespreking van novum 3 en 84 merkte ik al op dat de verdediging in het
herzieningsverzoek onjuist citeert, te weten: “But the problem is that we cannot buy this car from
China because there is no such car in China.”
139
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enkel hun basis vinden in de op zichzelf staande lezing van een uit haar context
getrokken zinsnede.

Alternatieve scenario’s

Inleiding

In de kern bezien heeft de verdediging, mede ter onderbouwing van verschillende
andere nova,140 met een beroep op de diverse analyses van Derksen,141 een aantal
alternatieve scenario’s voorgesteld voor de toedracht die door het hof uit de
inhoud van de tapgesprekken is afgeleid.142 Daarbij vormt steeds Baybaşin’s
leidende rol als zakenman in het omvangrijke (legale) handelsimperium van zijn
familie het uitgangspunt. Kort samengevat, destilleer ik uit het herzieningsverzoek
en de aanvullingen daarop de volgende alternatieve lezingen.

De Öge-zaak: een vluchteling-scenario in plaats van het liquidatie-scenario

In de Öge-zaak is ten eerste als “zinvoller”143 alternatief voor het door het hof
aangenomen liquidatie-scenario een ‘vluchteling-scenario’ gepresenteerd. Daarin
zouden Baybaşin en de zijnen onderdak hebben gegeven aan vluchtelingen.144 Deze
meer ‘begrijpelijke’ lezing bouwt onder meer voort op een als ‘vertalingsgesjoemel’

140

Denk aan de onderbouwing van gepresenteerde gespreksinhoudelijke aanwijzingen voor
manipulatie alsmede aan de aangevoerde argumenten voor het ‘vertalingsbedrog’.
141 Zie T. Derksen, Verknipt bewijs. De zaak Baybaşin, Leusden: ISVW Uitgevers 2014. Zie ook: Derksen,
Analyse van de overwegingen van het hof in de Öge-zaak, d.d. 19 oktober 2015, alsmede Derksen,
Meer van hetzelfde: bedrog en vervalsing in de Marsil-zaak, d.d. 3 maart 2016.
142 Uitzondering vormt de heroïnezaak. De raadsvrouw heeft direct noch indirect een alternatief
scenario voor de door het hof afgeleide heroïnedeal laten doorschemeren. De bewijsconstructie in de
heroïnezaak is door de raadsvrouw wel op andere gronden aangevallen. Denk daarbij onder meer aan
de stelling dat de verklaringen van Priescu en Korkut door marteling zijn verkregen.
143 Zie het eerste aanvullend herzieningsverzoek van 26 februari 2015, novum 7, p. 4.
144 Zie het eerste aanvullend herzieningsverzoek van 26 februari 2015, novum 7: “Derksen geeft een
interne analyse van A-1-1 en komt tot de conclusie dat de vertaling met vluchteling het gesprek tot
een zinvol geheel maakt. Het tweede deel van het gesprek gaat over het vinden van onderdak voor die
vluchtelingen. De tuin-interpretatie maakt echter het gesprek als geheel onbegrijpelijk.”
Zie verder het tweede aanvullend herzieningsverzoek van 1 februari 2016, novum 57 waarin de
raadsvrouw het volgende betoogt: “Het is niet alleen in termen van fonetiek duidelijk dat het om
‘buidel/vluchteling’ moet gaan in gesprek A-1-1 en niet om ‘tuin’, dat is ook zo in termen van
semantiek. Een vertaling met ‘tuin’ maakt het gesprek onbegrijpelijk en inconsistent, terwijl een
vertaling in termen van vluchtelingen een begrijpelijk en consistent geheel oplevert.” Ter
onderbouwing van die lezing verwijst de raadsvrouw naar: Derksen, Analyse van de overwegingen van
het hof in de Öge-zaak, d.d. 19 oktober 2015, p. 10.
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aangeduide onjuiste vertolking inzake tapgesprek A-1-1. Waar de taptolken ‘baxçe’
hoorden en dat vertaalden als tuin,145 zou in werkelijkheid ‘boxçe’
(buidel/vluchteling) zijn gezegd. Deze kwestie is onder meer ter sprake gekomen in
paragraaf 15.4. Ik heb daarin geconcludeerd dat er geen goede redenen zijn om aan
te nemen dat de taptolken hun werk niet goed hebben verricht en dat het hof op
dit punt zou zijn misleid. Reeds om die reden ontvalt de grondslag aan de door de
raadsvrouw voorgedragen alternatieve lezing. Eenzelfde conclusie gaat op voor het
door de raadsvrouw voorgedragen alternatieve scenario waarin de in tapgesprek
A-1-1 besproken gebeurtenis met het ‘handen schudden’ in tapgesprek A-1-2
vreedzaam is verlopen.146, 147 Crucialer acht ik nog dat er voor het alternatieve
scenario geen enkele feitelijke grondslag wordt aangedragen. Er wordt volstaan
met een verwijzing naar één zinsnede in een tapgesprek die in werkelijkheid
geenszins op zichzelf staat.

De Kentucky-zaak: autohandel-scenario in plaats van het liquidatie-scenario

In de Kentucky-zaak betoogt de raadsvrouw dat het (legale) ‘autohandelaarsscenario’ sterkere papieren heeft dan het scenario waaraan de bewezenverklaring
uitdrukking geeft: de poging tot liquidatie van Kamyar Mahboub.148 In diverse nova
voert zij met Derksen aan dat het liquidatie-scenario onaannemelijk is,149 op de
grond dat de tot het bewijs gebezigde tapgesprekken met Alex, Josh, Dahan en Ali
enkel gaan over het leveren en of aankopen van auto’s. Ook de telefoongesprekken
over niet nagekomen contracten zouden wijzen op een (auto)handel-scenario.150
145

Zie in paragraaf 15.4 de bespreking van de nova 3, 5 en 56.
Zie het tweede aanvullend herzieningsverzoek van 1 februari 2016, novum 61, p. 166.
147 Zie ‘Derksen: Analyse van de overwegingen van het hof in de Öge-zaak, 19 oktober 2015’, p. 6.
148 Zie paragraaf 13.3, novum 84, punt 1, alsmede onderdeel 15, novum 3, waarin ten behoeve van de
aldaar aangedragen vormen van inhoudelijke aanwijzingen van technische manipulatie alsmede het
gepresenteerde ‘vertalingsbedrog’ ook al de kwestie van de uitleg (interpretatie) van de tot het bewijs
gebezigde tapgesprekken voorbijkwam.
149 Zie onder meer novum 76, inhoudende dat de poging van Baybaşin om anderen te bewegen tot de
liquidatie van Kamyar Mahboub als vriendendienst onwaarschijnlijk is op de grond dat in de periode
van eind oktober 1997 tot eind januari 1998 tussen Baybaşin en Selim Isik minimaal telefonisch
contact bestaat en niet expliciet over de liquidatie is gesproken. Zie het derde aanvullend
herzieningsverzoek van 16 maart 2016, novum 76, p. 5. Ten behoeve van dit standpunt verwijst de
raadsvrouw naar T. Derksen, Verknipt bewijs. De zaak Baybaşin, Leusden: ISVW Uitgevers 2014,
p. 256-259.
150 Zie novum 78 in het derde aanvullend herzieningsverzoek van 16 maart 2016, p. 8, inhoudende dat
het ‘vertalingsgesjoemel’ (te weten de onjuiste vertaling van “I want him to deliver”) het
handelsscenario zou verdoezelen. Paragraaf 15.3 (onder (1)) behelst de beoordeling van novum 78 in
het licht van het veronderstelde ‘vertalingsgesjoemel’ met de conclusie dat een dergelijke zinsnede
überhaupt niet in het tapgesprek voorkomt. Zie verder novum 84 en 85 waarin de verdediging onder
meer in de toelichting aanvoert dat de tapgesprekken A-3-27, A-3-37 alsmede A-3-38, de gesprekken
146
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Zonder nadere onderbouwing komt de raadsvrouw tot het oordeel “dat het hof zich
ook in de bewijsconstructie van deze zaak behelpt met interpretaties van termen als
“contract”, “met hem afrekenen ”en “auto’s kopen”. Ofschoon Baybasin in
werkelijkheid over auto’s spreekt, zou het hof een en ander, onterecht, hebben
opgevat als een gesprek over voorgenomen moord(en).151
In het licht van het voorgestelde autohandel-scenario kom ik terug op mijn
opmerkingen in onderdeel 13 over de gecodeerde manier van communiceren
tussen Baybaşin en de zijnen.152 Denk bijvoorbeeld aan tapgesprek A-3-27, waarin
werd gesproken over een auto die wat ouder is geworden, een baard en snor heeft,
die baard als een soort ’professorbaard’ kan worden beschreven en het haar van
de ‘auto’ niet recht is, maar met krullen. Deze tegenstrijdigheden, waarover de
gespreksdeelnemers zich niet blijken te verbazen, laten zich uitsluitend verklaren
door het gebruik van versluierende taal.153 Het alternatief voorgestelde
autohandel-scenario is m.i. dan ook zeer onwaarschijnlijk.

De gijzelingszaak

Ten behoeve van de gijzelingszaak doet de verdediging een beroep op de
mededelingen aan Baybaşin in tapgesprek A-4-25 dat “de jongens zijn toegetakeld”
en “dat de politie erbij betrokken raakte toen één van de gasten door hem bij zijn
huis werd opgehaald”. Deze opmerkingen zouden naar het oordeel van de
raadsvrouw “evengoed over problemen van politiek actieve Koerden met de politie
kunnen gaan”.154 Een en ander zou in ieder geval strijdig zijn met het door het hof
aangenomen gijzelingsscenario van Mehmet Çelik. Ik kan de raadsvrouw daarin,
zonder nadere toelichting niet volgen. De genoemde gesprekspassages en de
inhoud van de tapgesprekken waarvan zij onderdeel uitmaken zijn aanzienlijk meer

waarop het hof zijn liquidatie-scenario baseert, gaan over “mannen die auto’s kopen en verkopen”. In
de toelichting op novum 85 van het herzieningsverzoek van 18 april 2011, p. 65, betoogt de
raadsvrouw het volgende over het door het hof gebezigde liquidatie-scenario: “Zo legt het hof in de
bewijsconstructie van de ‘Kentucky-zaak’ gesprekken over auto’s uit als gesprekken over personen die
in opdracht van verzoeker zouden moeten worden vermoord.”
151 Zie novum 98 uit het herzieningsverzoek van 18 april 2011, p. 74.
152 Zie paragraaf 13.2, onder ‘Tapgesprek A-1-5: novum 61 en 62’, en paragraaf 13.3, onder
‘Tapgesprek A-3-27, A-3-37 en A-3-38: novum 84’, waarin ‘de wisselende strekking van de autodeal’
centraal staat.
153 Zie vorige voetnoot. Baybaşin zelf erkent overigens dat spreken in code voor hem noodzakelijk is
en zo ver is doorgevoerd dat hij zodanig ook met familieleden communiceert. Zie zijn verklaring van 4
maart 1999 afgelegd bij de rechter-commissaris.
154 Zie het derde aanvullend herzieningsverzoek van 16 maart 2016, novum 95, p. 45.
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plausibel onder de door het hof aangenomen toedracht dan onder het door de
raadsvrouw gepresenteerde alternatief.

De Marsil-zaak

In de Marsil-zaak heeft de raadsvrouw ten slotte gewezen op het door Baybasin
gebruikte woord “klaren” dat “volgens het hof in de bewijsconstructie van de
‘Marsil-zaak’ niet anders kan worden verstaan dan als ‘liquideren’”.155 Anders dan
het hof heeft overwogen, is “liquideren een volstrekt niet voor de hand liggende
interpretatie”, aldus de raadsvrouw, die daarbij een beroep doet op het
analysewerk van Derksen.156 Uit de context van het besprokene zouden
verschillende interpretaties kunnen volgen die “beter” zouden passen.157 Zo zou
Baybaşin juist op een actieve beëindiging van de gijzelingssituatie bij Metin hebben
aangedrongen, teneinde een ‘omgekeerd’ liquidatie-scenario uit de weg te gaan. In
dat scenario zouden Marsil en Malkoc als ‘hit-men’ het juist op Baybaşin hebben
voorzien en zou Metin het gevoel hebben gehad door deze potentiële moordenaars
te worden achtervolgd.158
Ik volsta hier met een verwijzing naar mijn beschouwing in paragraaf 15.7 dat een
dergelijk alternatief scenario mede is gebaseerd op een niet door Metin gedane
uitlating.159 De door mij besproken inhoud van tapgesprek A-8-6, waaruit
voortvloeit dat er nou juist nog iets met Marsil en Malkoc moet worden
afgehandeld,160 maakt de voorgestane alternatieve lezing (zeer) onwaarschijnlijk.

155

Zie het herzieningsverzoek van 18 april 2011, novum 85, p. 65.

156 Zie het derde aanvullend herzieningsverzoek van 16 maart 2016, novum 98, p. 60, waarin verwezen

is naar Derksen, Meer van hetzelfde: bedrog en vervalsing in de Marsil-zaak, d.d. 3 maart 2016,
argument 7, p. 9.
157 Zie het derde aanvullend herzieningsverzoek van 16 maart 2016, novum 98, p. 60.
158 Zie het derde aanvullend herzieningsverzoek van 16 maart 2016, novum 98, p. 59.
159 Zie paragraaf 15.7, onder (3), novum 99, ten behoeve waarvan de herzieningstolk nadere
vertolkingswerkzaamheden heeft verricht. Die vertolking maakt waarschijnlijk dat Metin, anders dan
de raadsvrouw doet voorkomen, niet heeft gezegd dat hij werd achtervolgd en zich dientengevolge
niet op zijn gemak voelde, maar dat die woorden Metin door Baybaşin aan de hand werden gedaan
als smoes voor het afbreken van het geveinsde bezoek van Marsil en Malkoc aan hem, Baybaşin.
160 Zie paragraaf 15.7, onder (1), novum 98, waarin de raadsvrouw betoogt dat Baybaşin zijn
gesprekspartner Metin laat weten “ik wil dat er een eind aan deze situatie komt”, terwijl de tot het
bewijs gebezigde vertolking van de taptolken inhoudt dat Baybaşin te kennen geeft “dat het geklaard
moet worden”.
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Uitleiding

Tot slot benadruk ik dat het hof reeds was geattendeerd op het alternatieve
‘vluchteling-scenario’ in de Öge-zaak,161 alsmede het ‘autohandel-scenario’ in de
Kentucky-zaak.162 De als meer ‘zinvol’ en meer ‘begrijpelijk’ voorgedragen
alternatieve scenario’s, waarin Baybaşin als zakenman opereert in het
handelsimperium van zijn familie, blijken te zijn gestoeld op een te beperkte en
letterlijke lezing van in codetaal gevoerde tapgesprekken.163, 164 Het aangevoerde
geeft ook overigens geen reden voor twijfel aan de juistheid van ’s hofs oordeel dat
de gespreksinhoud van tapgesprekken moet worden uitgelegd op de wijze als het
hof heeft gedaan.

Ik kom in onderdeel 20 nog terug op een meer juridische kwestie, namelijk de vraag
of in de procedure tot herziening een alternatieve lezing van het bewijsmateriaal
op zichzelf een novum kan bewerkstelligen.

161

Bij zijn RC-verhoor van 4 maart 1999 heeft Baybaşin te kennen gegeven dat in tapgesprek A-1-1
niet over een tuin wordt gesproken (‘baxçe’), maar over “een Koerd die een moeilijke situatie
ontvlucht” (‘boxçe’).
162 Zie de pleitnota (p. 66) die ter terechtzitting van 7 mei 2002 in hoger beroep is overgelegd en aan
het proces-verbaal van de terechtzitting is gehecht.
163 Zie bijvoorbeeld in de Kentucky-zaak de nova 78, 84 en 85 in de derde aanvulling op het
herzieningsverzoek, waarin de raadsvrouw betoogt dat de tot het bewijs gebezigde tapgesprekken
“gaan over mannen die auto’s kopen en verkopen”.
164 Denk onder meer aan het in de Öge-zaak gepresenteerde ‘succesvol-overleg-scenario’ dat is
gestoeld op een onwaarschijnlijke lezing van de tapgesprekken A-1-1 en A-1-2. Zie de nova 61 en 62.
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16.8. Slotsom II

Hiermee wordt de bespreking van de bewijsvoering en de bewezenverklaring in het
bestreden arrest van 30 juli 2002 afgesloten. In de onderdelen 17, 18 en 19 zal
aandacht worden besteed aan nova die betrekking hebben op de (vermeende)
heimelijke samenwerking tussen het kernteam Noord- en Oost-Nederland en de
Turkse autoriteiten, waarmee de raadsvrouw (onder meer) haar pijlen richt op de
ontvankelijkheid van het Openbaar Ministerie in de strafzaak na herziening, mede
op de grond dat de zaaksofficier van justitie, mr. Hillenaar, over die heimelijke
samenwerking onder ede zou hebben gelogen.
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Onderdeel 17. Samenwerking tussen de Nederlandse en de Turkse autoriteiten in
de uitleveringszaak
Volledige inhoudsopgave onderdeel 17:

17.1. Inleiding
Algemene inleiding
Inleiding op de uitleveringszaak

17.2. Ontbrekende internationale signalering (I)
De Britse identiteitspapieren
Overzicht
Verklaringen van X en Y
Het uitleveringsdossier
Het proces-verbaal van aanhouding
Document ‘Home Office SAB03549’
Resumé
Het standpunt van de verdediging
(1). Schengen
(2). Baybaşin reisde via Frankrijk
(3). Baybaşin stond niet internationaal gesignaleerd I
Conclusie

17.3. De aanhouding van Baybaşin
Inleiding
Gül zet een val
De motorescorte
Het proces-verbaal van aanhouding
De argumenten van de raadsvrouw
(1). De gronden voor de aanhouding
(2). Uitsluitend Baybaşin is gevraagd zich te legitimeren
(3). Geen doorzoeking van het voertuig
Conclusie

17.4. De internationale signalering II
Het standpunt van de raadsvrouw
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Een bespreking van de argumenten van de raadsvrouw
(1). Internationale signalering te vroeg verzonden
(2) en (3). Blokkade afgifte internationale documenten: nogmaals
Schengen
(4). ‘Commission for the control of Interpol’s files’
(5). Turks antecedentenonderzoek Baybaşin I
(6). Turks antecedentenonderzoek Baybaşin II
Conclusie

17.5. Het uitleveringsverzoek
De argumenten van de raadsvrouw
Een bespreking van de argumenten van de raadsvrouw
(1). Het uitleveringsverzoek is specifiek voor Nederland geschreven
(2). Mr. Klunder zegt het ook
Conclusie

17.6. De inhoud van het uitleveringsverzoek
De argumenten van de raadsvrouw
Een bespreking van de argumenten van de raadsvrouw
(1). De verklaring van Mehmet Eymür
(2). De verklaring van Karst
(3). De verklaring Necdet Menzir
(4). De getuigenverklaring van Tuncay Guney
(5). Een bericht van de 1e staatsveiligheidsrechtbank te Istanbul
Conclusie

17.7. De asielprocedure 1996-1997
Een tijdlijn
De argumenten van de raadsvrouw
Een bespreking van de argumenten van de raadsvrouw
(1). De telefoonnotitie van de IND d.d. 15 juli 1997
(2). Demmink weigert terugkeervisum Baybaşin
(3). Engeland levert Baybaşin niet uit aan Turkije
Conclusie
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17.1. Inleiding

Algemene inleiding

In de onderdelen 17, 18 en 19 komt de door de raadsvrouw veronderstelde
samenwerking tussen de Nederlandse en de Turkse justitie en politie in de
uitleveringszaak, de asielprocedure en de strafzaak van Baybaşin aan de orde. Ik
citeer in dit verband de raadsvrouw:
“Sinds het arrest zijn uit zowel Turkse als Nederlandse bronnen een veelheid
aan nieuwe feiten en gegevens naar voren gekomen over de achtergronden
van deze indertijd tegen verzoeker geïnitieerde strafvervolging en over de
wijze waarop het bewijsmateriaal in deze strafprocedure is vergaard. Bij
elkaar opgeteld leiden deze nieuwe feiten tot de conclusie dat aan verzoekers
arrestatie en veroordeling een samenspanning ten grondslag ligt die als doel
had verzoeker te laten arresteren, aanvankelijk ter fine van uitlevering aan
Turkije en toen de rechter dat verbood, hem in Nederland te laten veroordelen
voor nooit door hem gepleegde feiten. Hiertoe heeft een aantal jaren
voorafgaand aan verzoekers arrestatie overleg en samenwerking
plaatsgevonden tussen de Turkse en Nederlandse justitiële autoriteiten. En
over deze samenwerking en samenspanning is het hof misleid.”1
Zoals gezegd zijn het herzieningsverzoek en de aanvullingen daarop gestoeld op de
hypothese dat de strafvervolging van Baybaşin voortkomt uit een heimelijke
samenspanning tussen Nederland en Turkije die zou zijn verordonneerd op het
hoogste niveau. Het complot zou ertoe strekken Baybaşin in Nederland te laten
veroordelen voor nooit door hem gepleegde delicten, een en ander met het
oogmerk hem het zwijgen op te leggen. Baybaşin was de Turkse overheid immers
een doorn in het oog vanwege zijn inspanningen voor de Koerdische zaak alsmede
vanwege zijn beschuldigingen in de richting van Turkse overheidsfunctionarissen en
politici, inhoudende dat zij connecties onderhielden met de Turkse georganiseerde
criminaliteit. Om Baybaşin voortaan te doen zwijgen zou gedurende een aantal
jaren zijn samengewerkt door Turkse en Nederlandse justitiële en politiële
autoriteiten. Deze samenwerking is door officier van justitie Hillenaar tegenover
het hof onder ede valselijk ontkend, aldus de raadsvrouw.

1

Zie het tweede aanvullend herzieningsverzoek van 1 februari 2016, p. 3.
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In het kader van deze samenwerking zouden Nederlandse en Turkse
politiefunctionarissen vervolgens in Istanbul gezamenlijk telefoongesprekken van
Baybaşin hebben opgenomen en afgeluisterd, waarna aldus vastgelegd
geluidsmateriaal is vervalst (“gemanipuleerd”) teneinde aan dat geluidsmateriaal
een belastend karakter te geven. Daaropvolgend zijn deze gemanipuleerde
telefoongesprekken en ander vals bewijsmateriaal door de Turkse politie aan de
Nederlandse politie overhandigd om deze in de Nederlandse strafprocedure tegen
Baybaşin als bewijs in te brengen, aldus telkens de raadsvrouw.

In het onderhavige onderdeel staat de door de raadsvrouw gepresenteerde
samenwerking in de uitleveringszaak alsmede de asielprocedure centraal.
De (veronderstelde) samenwerking tussen Nederland en Turkije in de strafzaak
tegen Baybaşin wordt als onderzoeksthema in onderdeel 18 meer uitvoerig
behandeld. Onderdeel 19 gaat in zijn geheel over de (vermeende) misleiding door
de zaaksofficier van justitie, mr. Hillenaar, van het gerechtshof dat Baybaşin heeft
veroordeeld.

Inleiding op de uitleveringszaak

Aan de strafprocedure tegen Baybaşin, die is geëindigd in de thans bestreden
veroordeling van 30 juli 2002, ging een uitleveringsprocedure vooraf.
De gang van zaken was als volgt. Op 24 december 1995 is Baybaşin door de
Koninklijke marechaussee in Nederland op de snelweg A16, ter hoogte van
Rijsbergen aangehouden vanwege zijn internationale signalering door de Turkse
autoriteiten, aldus het proces-verbaal van relaas. Turkije heeft de uitlevering van
Baybaşin gevraagd ter vervolging wegens – kort samengevat – zijn betrokkenheid
bij de aanschaf van een grote hoeveelheid heroïne te Pakistan en het vervoer
daarvan met bestemming Turkije in de periode van zomer 1991 tot 15 december
1992 (naar ik begrijp: de Kismetim-I-zaak).
De rechtbank te Breda verklaarde op 13 maart 1996 de uitlevering van Baybaşin
toelaatbaar. Bij arrest van 15 oktober 1996 heeft de Hoge Raad deze uitspraak
vernietigd.2 Vervolgens heeft de Hoge Raad bij arrest van 17 december 1996 de

2

HR 15 oktober 1996, ECLI:NL:HR:1996:ZD0547, NJ 1997/533.
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verzochte uitlevering alsnog toelaatbaar verklaard.3 Niettemin heeft de Hoge Raad
de minister van Justitie daarbij geadviseerd geen gevolg te geven aan het
uitleveringsverzoek.
In weerwil van dit advies besliste de minister van Justitie op of omstreeks
14 juli 1997 dat Baybaşin diende te worden uitgeleverd aan Turkije. De rechter in
kort geding verbood de minister van Justitie vervolgens op 28 oktober 1997 zijn
voornemen tot uitlevering uit te voeren.4
Baybaşin heeft van 24 december 1995 tot aan zijn invrijheidstelling (schorsing)
medio c.q. eind december 1996 in uitleveringsdetentie doorgebracht.5

Hier past een opmerking van juridische aard. De uitleveringszaak van Baybaşin
enerzijds en de strafzaak tegen Baybaşin anderzijds betreffen twee separate
procedures. Overeenkomstig de jurisprudentie van de Hoge Raad ligt het dan ook
niet onmiddellijk voor de hand dat aan eventuele gebreken in de
uitleveringsprocedure op de voet van art. 359a Sv rechtsgevolgen zouden moeten
worden verbonden in de strafzaak tegen Baybaşin, waarvan thans de herziening is
verzocht.6 Naar ik de raadsvrouw begrijp acht zij deze standaardjurisprudentie
echter niet toepasselijk in de zaak van Baybaşin. De aangedragen nova die
betrekking hebben op (de samenwerking tussen Nederland en Turkije in) de
uitleveringsprocedure tasten volgens haar het vertrouwen in een adequate
rechtspleging in de strafzaak substantieel aan. De uitleveringszaak en de strafzaak
spruiten immers voort uit dezelfde samenspanning. Er bestaat in die zin een
dwingend verband tussen de beide procedures, zo begrijp ik de onderliggende
gedachte.

3

HR 17 december 1996, ECLI:NL:HR:1996:ZD0602, NJ 1997/534.
President rechtbank te Den Haag van 28 oktober 1997, rolnummer KG 97/1140. Bijlage 3 bij het
herzieningsverzoek betreft niet dit vonnis in kort geding, maar het vonnis in de gelijktijdig dienende
zaak die is ingeleid met Baybaşin’s verzoekschrift strekkende tot schorsing van de beslissing van de
staatssecretaris van Justitie om hem (als vreemdeling) uit te zetten.
5 De voorgaande passage is identiek aan een passage in onderdeel 1.1 van deze conclusie.
6 Zie o.m. HR 30 maart 2004, ECLI:NL:HR:2004:AM2533, NJ 2004/376 (onderstreping mijnerzijds):
“3.4.2. De toepassing van art. 359a Sv is allereerst beperkt tot vormverzuimen die zijn begaan bij het
voorbereidend onderzoek. Ingevolge art. 132 Sv moet daaronder worden verstaan het onderzoek dat
voorafgaat aan het onderzoek ter terechtzitting. Onder die vormverzuimen zijn blijkens de
wetsgeschiedenis met name ook begrepen normschendingen bij de opsporing.
"Het voorbereidend onderzoek" uit art. 359a Sv heeft uitsluitend betrekking op het voorbereidend
onderzoek tegen de verdachte terzake het aan hem tenlastegelegde feit waarover de rechter die in
art. 359a Sv wordt bedoeld, heeft te oordelen. Art. 359a Sv is dus niet van toepassing indien het
verzuim is begaan buiten het verband van dit voorbereidend onderzoek. Dat doet zich onder meer voor
als het vormverzuim is begaan in het voorbereidend onderzoek inzake een ander dan het aan de
verdachte tenlastegelegde feit.”
4
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De raadsvrouw heeft in de tweede aanvulling op het herzieningsverzoek de
samenwerking tussen Turkije en Nederland in de voorbereiding van Baybaşin’s
mogelijke uitlevering aan Turkije in 1995 als volgt naar voren gebracht. Ik citeer:
“Het contact met de Turkse autoriteiten over verzoeker stamt, als we Jan
Koers en (…) Cetinkaya mogen geloven, reeds uit 1993 en 1994. En dat
bevreemdt. Tot 24 december 1995 had verzoeker immers nog nooit voet op
Nederlandse bodem gezet, op één keer na: een paar dagen, ook in de tweede
helft van 1995. Wat meer bevreemdt, is de wijze waarop verzoeker in 1995
uiteindelijk naar Nederland is gelokt en daar ter uitlevering aan Turkije werd
gearresteerd zonder dat daar een internationale Interpol signalering aan ten
grondslag lag. In ieder geval ontbreekt deze in het originele
uitleveringsdossier. Deze arrestatie blijkt op grond van nieuw opgekomen
documenten een bilaterale kwestie te zijn geweest tussen Nederland en
Turkije, terwijl verzoeker geen enkele band met Nederland had tot dat
moment. Nadat hij Turkije om politieke redenen was ontvlucht, heeft hij enige
jaren in Zuid-Afrika gewoond, waarna hij zich eind 1994 met zijn gezin in
Engeland vestigde met toestemming van hoog Brits ministerieel niveau. Hij
reisde kort na 19 december 1995 Engeland uit, verkreeg daartoe een visum
voor Frankrijk, en bezocht Duitsland en Brussel, zonder dat hij bij
binnenkomst vanuit een niet-Schengenland werd aangehouden wegens een
internationale signalering. Wat vervolgens geschiedde, kan niet anders
duiden dan op een tussen Nederland en Turkije al in 1995 gemaakte afspraak
om verzoeker naar Nederland te lokken, om hem zo via Nederland uit te
leveren aan Turkije. De thans in dat verband nieuw opgekomen feiten vormen
hiervoor in ieder geval een zeer sterke aanwijzing. Zij impliceren dat minst
genomen vanaf maart 1995 al overleg moet zijn geweest tussen Turkije en
Nederland over verzoeker, terwijl verzoeker in die periode geen enkele relatie
had met de Nederlandse rechtssfeer.”7
De raadsvrouw betoogt derhalve dat uit de nieuw opgekomen gegevens blijkt dat
er (op zijn minst) vanaf maart 1995 overleg moet zijn geweest tussen de
Nederlandse en Turkse autoriteiten over de kwestie Baybaşin, terwijl hij op dat
moment geen enkele relatie had met de Nederlandse rechtssfeer. De raadsvrouw
houdt staande dat Nederland en Turkije in eerste instantie onder valse
voorwendselen een uitleveringsprocedure hebben geëntameerd. Die procedure
was onderdeel van een samenspanning om Baybaşin naar Nederland te lokken en
hem daarna over te dragen aan Turkije. Pas nadat de uitlevering van Baybaşin aan

7

Zie het tweede aanvullend herzieningsverzoek d.d. 1 februari 2016, p. 22.
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Turkije door de civiele rechter werd verboden, is in Nederland op basis van
gefabriceerd bewijsmateriaal een strafvervolging tegen Baybaşin ingesteld, aldus
de raadsvrouw.

1482
Onderdeel 17. Samenwerking in de uitleveringszaak

Conclusie inzake 11-02065 H

17.2. Ontbrekende internationale signalering (I)

De Britse identiteitspapieren

Overzicht

De raadsvrouw stelt dat Baybaşin met Britse identiteitsdocumenten op zijn naam
eind 1995 probleemloos Frankrijk, België en Duitsland kon inreizen. Dit zou erop
wijzen dat Baybaşin, in tegenspraak met mededelingen van de zijde van de
Nederlandse justitie, in 1995 in werkelijkheid niet ter aanhouding internationaal
stond gesignaleerd.8

In het herzieningsonderzoek is uit verschillende bronnen informatie bekend
geworden over Baybaşin’s Britse identiteits- en reisdocumenten. Die bronnen zijn,
kort gezegd, de volgende:
-

de verklaringen van twee overheidsfunctionarissen van een Britse criminele
inlichtingendienst, hier aangeduid als ‘X’ en ‘Y’. Deze verklaringen zijn in
maart 1999, respectievelijk in januari 2000 ten overstaan van de Nederlandse
rechter-commissaris, mr. Sterk, afgelegd;9

-

in het door mij bij de rechtbank te Breda opgevraagde uitleveringsdossier
bevindt zich een kopie van Baybaşin’s ‘certificate of registration’ en wordt
bovendien gerefereerd aan zijn ‘certificate of identity’.10 Een ‘certificate of
registration’ gaf de houder destijds het recht om in Engeland te wonen en te
werken.11 Een ‘certificate of identity’ van het Britse ‘Home Office’ maakte het
de houder mogelijk om te reizen en internationale grenzen te passeren. Een
dergelijk certificaat werd door de Britse autoriteiten verstrekt indien een
persoon niet kon komen te beschikken over een paspoort van zijn
geboorteland. Het ‘certificate of identity’ had in de regel een geldigheidsduur

8

Althans, in het kader van de samenwerking c.q. samenspanning tegen Baybaşin zouden volgens de
raadsvrouw uitsluitend Turkije en Nederland op de hoogte zijn van een internationale signalering van
Baybaşin. Voor meer hierover zie paragraaf 17.4.
9 Verklaringen van X en Y van 30 en 31 maart 1999, respectievelijk van 6 januari 2000 afgelegd ten
overstaan van rechter-commissaris mr. Sterk.
10 Een kopie van het desbetreffende ‘certificate of identity’ heb ik tussen de stukken niet aangetroffen.
11 Zie https://www.gov.uk/eea-registration-certificate.
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gelijk aan de periode waarvoor een recht op verblijf in het Verenigd
Koninkrijk was verleend;12
-

het proces-verbaal van aanhouding ter fine van uitlevering, met bijlagen;

-

het door Baybaşin in de herzieningsprocedure overgelegde document ‘Home
Office SAB03549’.

Ik loop deze bronnen van informatie meer uitgebreid langs.

Verklaringen van X en Y

Volgens de verklaringen van X en Y is Baybaşin vanaf december 1994 informant
geweest van de criminele inlichtingendienst van de Britse douane. Baybaşin toonde
zich bereid om als informant op te treden opdat zijn vrouw en kinderen in Engeland
konden verblijven en hij in de gelegenheid zou worden gesteld om in Engeland
ondernemingen te drijven. Voorts zou Baybaşin volgens X en Y elementen binnen
de Turkse staat aan de kaak willen stellen die zich bezighielden met drugshandel.
Baybaşin

heeft

in ruil

voor

zijn informantenstatus Britse

identiteits-

reisdocumenten ontvangen voor hemzelf en zijn familie.13

Het uitleveringsdossier

In het uitleveringsdossier bevindt zich een kopie van Baybaşin’s ‘certificate of
registration’ met als nummer L 714149.14 In dit document wordt als de ‘date of
issue’ genoemd: 19 december 1995, en als de ‘place of issue’: “aro londen metro”.
Gevraagd naar ‘passport or other papers as to Nationality and Identity’ is ingevuld:
“UK cert. of identity No-CID 65077”. Op deze pagina is ook een pasfoto van Baybaşin
weergegeven waarop een stempel is geplaatst met daarin de datum ‘19 december
1995’. Op de als laatste beschreven pagina, met als opschrift ‘further registration
particulars’, staat dat Baybaşin een “leave to enter the United Kingdom” heeft
verkregen op 27 oktober 1995 en een “leave to remain in the United Kingdom” tot
7 december 1996. Deze ‘leave to remain in the United Kingdom’ heeft Baybaşin op

12Zie

http://findlaw.co.uk/law/immigration_emigration/immigration_basics/certificate-oftravel.html. Een ‘certificate of identity’ heet tegenwoordig een ‘certificate of travel’.
13 Zie onder andere de bij de rechter-commissaris afgelegde verklaring van Y van 6 januari 2000, p. 3
en 8, alsmede de verklaring van X van 30 en 31 maart 1999, p. 3.
14 Zie het uitleveringsdossier, Brits reisdocument december 1995.
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7 december 1995 ontvangen. Op die pagina is voorts een stempel gezet met 19
december 1995 als datum. Een kopie van het genoemde ‘certificate of identity’ met
het nummer 65077 bevindt zich niet in het uitleveringsdossier en kan derhalve niet
worden geraadpleegd.

Het proces-verbaal van aanhouding

In het uitleveringsdossier bevindt zich het Nederlandse proces-verbaal van
aanhouding van Baybaşin ter fine van uitlevering. In dit proces-verbaal is
gerelateerd dat Baybaşin zich heeft geïdentificeerd met een “Certificate of Identity
van de United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland” met het nummer:
CID 65077.15 Op bladzijde 3 van dit proces-verbaal staat als bijlage vermeld: een
“enveloppe inhoudende Certificate of Identity Number CID 65077 alsmede
Certificate of Registration, Number L 714149”. Beide documenten en hun nummers
worden, zoals zojuist besproken, ook genoemd in de kopie van het ‘certificate of
registration’. De documenten zijn niet als bijlagen gevoegd bij het proces-verbaal
van aanhouding. In bijlage 1 bij het proces-verbaal van aanhouding staat vermeld
dat Baybaşin’s ‘certificate of identity’ is afgegeven op 28 april 1995.

Document ‘Home Office SAB03549’

Het door Baybaşin bij zijn RC-verhoor op 28 oktober 2015 overgelegde document
‘Home Office SAB03549’ bevat aantekeningen met betrekking tot zijn persoon. Het
betreft een document van het Britse ‘Home Office’, onderdeel ‘Immigration and
Nationality Directorate’. Alleen sectie A, ‘case notes and extracts from documents’,
is overgelegd.16 Op de eerste pagina wordt beschreven dat Baybaşin op 28
november (1995) een ‘further leave’ van twaalf maanden voor Engeland heeft
aangevraagd. Voorts wordt beschreven dat de minister deze aanvraag heeft
ingewilligd. Hiertoe moeten volgens de aantekening de ‘certificates of identity’
worden vernieuwd. In de aantekening van 11 december 1995 staat beschreven dat
de betaling (‘fee’) voor een “exceptional Leave to Remain until 07/12/1996” is
voldaan en dat het ‘CID’ (certificate of identity) kan worden vernieuwd. Die datum

15

Zie het uitleveringsdossier, proces-verbaal van voorlopige aanhouding 24 december 1995, p. 1.
Proces-verbaal van verhoor van Baybaşin d.d. 28 oktober 2015 bij de rechter-commissaris, bijlage
11.
16
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van vernieuwing van het ‘certificate of identity’ komt overeen met de aantekening
op de laatst beschreven pagina in het zojuist besproken ‘certificate of registration’.
Op die pagina staat dat Baybaşin een ‘leave to remain in the United Kingdom’ heeft
verkregen op 7 december 1995 en dat deze ‘leave’ geldig is tot 7 december 1996.

Resumé

Resumerend zijn de volgende data van afgifte van Baybaşin’s Britse identiteits- en
reisdocumenten te reconstrueren op basis van de genoemde documenten:
-

‘Certificate of Registration L 714149’, in ieder geval geldig op 19 december
1995;

-

‘Certificate of Identity 65077’, afgegeven op 28 april 1995. Het document is
verlengd en het was Baybaşin dientengevolge toegestaan met dit document
te reizen vanaf 7 december 1995 tot 7 december 1996;

Daarnaast is het waarschijnlijk dat ook het ‘certificate of registration’ rond 28 april
1995 is afgegeven, aangezien een ‘certificate of identity’ in beginsel wordt
afgegeven voor de periode dat de betrokkene recht heeft op verblijf in het Verenigd
Koninkrijk.

Het standpunt van de verdediging

Zoals gezegd brengt de raadsvrouw naar voren dat Baybaşin met te zijner naam
gestelde Britse identiteits- en reisdocumenten eind 1995 “probleemloos” Frankrijk,
België en Duitsland kon inreizen. Daaruit leidt zij af (1) dat Baybaşin in werkelijkheid
niet ter aanhouding internationaal stond gesignaleerd, en (2) dat zich in de door
Nederland geveinsde internationale signalering van Baybaşin een tussen Nederland
en Turkije gemaakte afspraak manifesteert, ertoe strekkende hem naar Nederland
te lokken en aan Turkije uit te leveren.

De raadsvrouw voert hiertoe meer specifiek aan:
(1).

Baybaşin beschikte over een vreemdelingenpaspoort, hetgeen impliceert dat
hij bij het passeren van een ‘Schengen-grens’ (van het Verenigd Koninkrijk
naar continentaal Europa) gecontroleerd had moeten worden. Indien
Baybaşin internationaal gesignaleerd had gestaan, was dat bij die controles
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aan het licht gekomen en was het hem niet toegestaan de betreffende
landen in te reizen;
(2).

Baybaşin zou voor zijn reis van het Verenigd Koninkrijk naar Frankrijk een
Schengen-visum nodig hebben gehad en de afgifte van een dergelijk visum
zou zijn geweigerd indien Baybaşin werkelijk internationaal gesignaleerd had
gestaan;

(3).

de Britse overheidsfunctionarissen, X en Y, hebben Baybaşin meegedeeld dat
hij niet internationaal gesignaleerd stond.

Ik loop deze argumenten successievelijk langs.

(1). Schengen

Het is mij niet duidelijk geworden waarop de raadsvrouw baseert dat het
“probleemloos” inreizen in een Schengenland dwingt tot de conclusie dat Baybaşin
niet internationaal gesignaleerd stond. Informatie over de ‘pakkans’ bij
grenscontroles heeft de raadsvrouw immers niet bijgeleverd. De Schengengrenscontroles waren allerminst waterdicht, zoals ook de ervaring van een
voormalig uitleveringsofficier van justitie leert.17 Tegenwoordig volstaat een
paspoortscan, maar in 1995 moesten de persoonsgegevens voor een
signaleringscheck worden ingevoerd in het signaleringssysteem. Er is geen
aanleiding om te veronderstellen dat een dergelijke check routinematig werd
uitgevoerd.

(2). Baybaşin reisde via Frankrijk

De raadsvrouw stelt dat Baybaşin via Frankrijk naar het Europese continent is
gereisd, hetgeen volgens haar impliceert dat Baybaşin bij het Franse consulaat in
Londen een Schengenvisum heeft moeten aanvragen. Ik citeer de raadsvrouw:
“Dit [het feit dat Baybaşin een vreemdelingenpaspoort had, D.A.]
impliceerde, omdat Frankrijk in december 1995 al onderdeel uitmaakte van
Schengen, dat verzoeker voor zijn reis van Dover naar Calais formeel een
Schengenvisum heeft moeten aanvragen. Dit strookt ook met verzoekers
herinnering. Na ontvangst van genoemde documenten, het op 19 december
17

Van 1995 tot 1999 was ik in het arrondissement Amsterdam verantwoordelijk voor de behandeling
van alle aldaar inkomende uitleveringsverzoeken.
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1995 afgegeven Britse verblijfsdocument en de op 11 december 1995
afgegeven verlenging van het reisdocument, heeft verzoeker bij het Franse
consulaat in Londen een visum aangevraagd en verkregen. Dit is hem
afgegeven in de vorm van een sticker die in het reisdocument is geplakt.
Frankrijk moet bij de afgifte van het visum verzoeker, zijnde een
‘derdelanden’, hebben gecheckt voor internationale signaleringen of andere
mogelijke gevaarvorming voor de openbare orde (o.a. Schengen Grenscode
artikel 5 lid 1 sub d). Daar is, gezien de afgifte van het visum aan verzoeker,
niet negatiefs uitgekomen. Het feit dat het visum is afgegeven, houdt in dat
er op dat moment geen internationale signalering van verzoeker bestond.
Deze zou de afgifte van het visum aan verzoeker hebben geblokkeerd. En dat
deed het niet.”18
Zodoende stelt de raadsvrouw dat Baybaşin het Europese continent is
binnengekomen via Frankrijk. Deze aanname vormt de basis voor haar verdere
argumentatie op dit punt. Ter onderbouwing zijn echter geen documenten of
andere feitelijkheden bekend die deze stelling ondersteunen. Zo is er geen kopie
beschikbaar van het reisdocument, het ‘Certificate of Identity’, waarin een sticker
met het Franse visum zou zijn aangebracht. Bovendien vermelden de
aantekeningen van het Britse ‘Home office’ niets over een dergelijke reis.19
Baybaşin verklaarde in zijn RC-verhoor op 28 oktober 2015 over zijn reizen van het
Verenigd Koninkrijk naar het Europese vasteland in de relevante periode als volgt:
“Bij voorlezing vraagt mr. Van der Plas of de Britse functionarissen mij
gevraagd hebben naar Nederland te gaan of naar Europa. Toen ik wegging
werd Nederland niet genoemd, ik moest naar verschillende landen, Spanje,
Frankrijk, Duitsland en België. Toen ik dhr. Gül moest gaan ontmoeten in
België en hij mij zei dat hij mij niet kon ontmoeten daar heeft hij mij een auto
gestuurd zodat hij mij in Nederland kon ontmoeten. Dat heb ik ook laten
weten aan de Britse functionarissen voordat ik België verliet.”20
Aldus verklaarde Baybaşin bij gelegenheid van zijn RC-verhoor niet dat hij een Frans
visum heeft moeten aanvragen en in Frankrijk continentaal Europa is
binnengekomen. De route Dover-Calais is niet de enige mogelijkheid om van
Engeland naar het vasteland van Europa te reizen. Baybaşin zou die reis

18

Zie het tweede aanvullend herzieningsverzoek van 1 februari 2016, p. 23.
Zie het proces-verbaal van verhoor van Baybaşin van 28 oktober 2015 bij de rechter-commissaris,
bijlage 11.
20 Zie het proces-verbaal verhoor van Baybaşin van 28 oktober 2016, sub 37.
19
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bijvoorbeeld ook via België of Nederland hebben kunnen maken. Sterker nog, X
heeft daarover het volgende verklaard:
“Op 20 december 1995 heeft hij [Baybaşin, D.A.] het VK verlaten en is naar
België gegaan.”21
Het staat daarmee allesbehalve vast dat Baybaşin in Frankrijk het Europese
continent heeft betreden en daartoe een Frans visum heeft moeten aanvragen. Het
standpunt mist feitelijke grondslag.

(3). Baybaşin stond niet internationaal gesignaleerd I

De Britse overheidsfunctionarissen X en Y zouden Baybaşin volgens de raadsvrouw
hebben medegedeeld dat hij niet internationaal stond gesignaleerd. De raadsvrouw
merkt hierover het volgende op:
“Dat verzoeker eind december 1995 niet internationaal gesignaleerd stond,
was hem overigens ook meegedeeld door Britse overheidsfunctionarissen die
van zijn reis op de hoogte waren. Hij genoot op dat moment immers Britse
bescherming vanaf hoog ministerieel niveau.”22
Baybaşin verklaarde daarover tijdens zijn RC-verhoor d.d. 28 oktober 2015 het
volgende:
“Toen hij [Britse functionaris Y, D.A.] mij kwam opzoeken in Breda, in
uitleveringsdetentie, heeft hij mij gezegd dat er in Turkije geen internationaal
arrestatiebevel tegen mij was uitgevaardigd. Ik was boos op hem, want hij
wilde dat ik in België een persoon zou ontmoeten. Hij kon zelf niet gaan. Ik
sprak hem en ik zei dat het me ergerde dat ik die Gül moest ontmoeten op
zijn verzoek. Als er een arrestatiebevel tegen mij zou zijn uitgevaardigd,
waarom had hij me dan gestuurd? Hij zei op dat moment dat hij wist dat er
geen arrestatiebevel tegen mij was uitgevaardigd in Turkije. Hij zei ook dat
de Nederlandse en de Turkse autoriteiten iets hadden gedaan wat ze niet
hadden moeten doen. Toen waren de Nederlandse collega’s niet blij. Ze
konden me niet terugsturen. Y heeft gesproken met de Nederlandse collega’s
en binnenlandse en buitenlandse zaken in Engeland en zij hadden overlegd
met de Nederlandse collega’s en zeiden dat ze me niet naar Turkije konden
sturen. Er was geen juridische grond voor en zij hadden hier op een
21
22

Zie de bij de rechter-commissaris afgelegde verklaring van X, p. 8.
Zie het tweede aanvullend herzieningsverzoek van 1 februari 2016, p. 23
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onrechtmatige wijze afspraken over gemaakt. Dat zou de Nederlandse
rechter niet goed vinden en het zou niet worden toegestaan. De volgende dag
stond dit bezoek en de inhoud van het gesprek met mij in de Turkse krant,
genaamd Sabah. Y heeft dat ook aan RC Sterk duidelijk gemaakt, zijn zorgen
geuit.”
X verklaarde over het bezoek aan Baybaşin als volgt:
“Tijdens zijn uitleveringsdetentie, van december 1995 tot en met december
1996, heb ik slechts sporadisch contact met hem gehad. Ik heb gehoord dat
een collega van mij, getuige Y, hem een keer is wezen opzoeken in het HvB in
Breda, dankzij bemiddeling van het Nederlandse ministerie van justitie. Tot
mijn verbazing en schrik kwam ik er achter dat een week na dit bezoek aan
Baybaşin in Breda in de Turkse krant Sabah gepubliceerd werd dat Baybaşin
contact had met een buitenlandse geheime dienst en dat die geheime dienst
hem een andere naam wilde geven. Ik vond dit bericht zeer verontrustend,
omdat slechts in zeer kleine kring bekend was dat Baybaşin bezocht was en
alleen bij hem en mijn dienst bekend was dat met hem gesproken was over
een nieuwe identiteit.”23
Y zou volgens X bij Baybaşin op bezoek zijn geweest, het bezoek waarover volgens
X een week later werd geschreven in de Turkse krant Sabah. Y verklaarde over dit
bezoek als volgt:
“Ik ben bij H. Baybaşin op bezoek geweest in Breda. Hetgeen getuige X
daarover verklaart is correct. Ook de rest van de alinea kan ik als juist
bevestigen.”24
Noch X, noch Y verklaarde Baybaşin te hebben meegedeeld dat Turkije géén
internationaal arrestatiebevel tegen hem had uitgevaardigd, of ook maar enige
uitspraak over dit onderwerp te hebben gedaan.
X en Y hebben ten overstaan van de rechter-commissaris overigens wél verklaard
dat het hun medio 1997 bekend werd dat in Nederland een strafrechtelijk
onderzoek naar Baybaşin was ingesteld. Zij verklaarden deze informatie niet met
Baybaşin te hebben gedeeld, juist omdat zij het onderzoek in Nederland niet wilden
dwarsbomen. Desalniettemin onderhielden X en Y het contact met Baybaşin.25
Aldus bezien ligt het m.i. niet erg voor de hand dat X en Y Baybaşin destijds wel

23

Zie de bij de rechter-commissaris afgelegde verklaring van X, p. 3 en 4.
Zie de bij de rechter-commissaris afgelegde verklaring van Y, p. 3 en 4.
25 Zie de bij de rechter-commissaris afgelegde verklaring van X, p. 4.
24
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zouden hebben gewaarschuwd voor een internationale signalering ingeval zij
daarvan op de hoogte waren. Ook dát zou immers een (internationaal)
strafrechtelijk onderzoek hebben doorkruist.

Conclusie

Het standpunt van de raadsvrouw dat Baybaşin’s identiteits- en reisdocumenten,
de afgifte van een Frans visum én de Schengen-regelgeving “erop wijzen dat
verzoeker tussen 19 en 24 december niet internationaal stond gesignaleerd,”26 mist
feitelijke grondslag.

26

Zie het tweede aanvullend herzieningsverzoek d.d. 1 februari 2016, p. 23.
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17.3. De aanhouding van Baybaşin

Inleiding

Baybaşin is op 24 december 1995 in Nederland aangehouden in de buurt van de
Nederlands-Belgische grens. De betrokkenheid van de Turkse overheidsfunctionaris Celal Gül bij deze aanhouding, de achtervolging door motoragenten
vanaf Brussel van de auto waarin Baybaşin zich bevond, alsook bepaalde elementen
in het proces-verbaal van aanhouding wijzen volgens de raadsvrouw op een
samenspanning tussen Nederland en Turkije teneinde Baybaşin (op valse gronden)
aan te houden en uit te leveren aan Turkije.

Gül zet een val

Om te beginnen betoogt de raadsvrouw dat ene Gül Baybaşin op voorspraak van
de Turkse autoriteiten naar Nederland heeft gelokt opdat Baybaşin door de
Nederlandse politie kon worden aangehouden. Gül, die kennelijk in Nederland
verbleef, zou hiertoe een ziekte hebben geveinsd en een Nederlandse auto naar
Brussel hebben gestuurd om Baybaşin naar Nederland te halen voor een
ontmoeting. Een en ander vond plaats onder het mom dat deze reis te veel van Gül
zou vergen. De raadsvrouw heeft ter ondersteuning van dit standpunt een
verklaring van Gül van 17 februari 2003 overgelegd, waaruit zou blijken dat Gül
door de Turkse autoriteiten naar Nederland is gestuurd om Baybaşin te zoeken en
hem ertoe te bewegen zijn “negatieve propaganda over Turkije” te beëindigen.
Volgens de raadsvrouw wordt hiermee gedoeld op de publieke uitspraken van
Baybaşin over de betrokkenheid van de Turkse machthebbers bij internationale
drugshandel en andere strafbare feiten.27

Om te beginnen constateer ik dat de inleiding van de aan het tweede aanvullend
herzieningsverzoek gehechte verklaring van Gül uitwijst dat Gül die verklaring in
2003 heeft afgelegd op voorspraak van de familie van Baybaşin. Hij zou van hen
hebben vernomen dat zijn, Gül’s, naam werd genoemd in de strafzaak tegen

27

Zie het tweede aanvullend herzieningsverzoek d.d. 1 februari 2016, p. 24.
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Baybaşin, omdat Baybaşin hem zou hebben bedreigd vanwege een schuld in
verband met een aan- en verkoop. Om zijn schuld te vereffenen zou Gül aan
Baybaşin een auto hebben geleverd. Volgens Gül is dit onjuist; hij zou nooit een
zakelijke relatie met Baybaşin hebben gehad en zou nooit door Baybaşin zijn
bedreigd in het kader van de vereffening van een schuld.28

Voorts verklaarde Gül dat Baybaşin na zijn vertrek uit Turkije in de openbaarheid is
getreden met negatieve verhalen over Turkije. Voor zover relevant verklaarde Gül
hieromtrent het volgende:
“Eerlijk gezegd was dat iets dat door de overheidsdienaren niet in dank werd
afgenomen en ook wij mensen die hem kenden ondervonden daar hinder van.
Om die reden hebben hoge functionarissen mij via diverse wegen verzocht
hem op te zoeken en hem te benaderen teneinde hem te doen stoppen met
die campagne. Omdat ik er zelf ook zo over dacht ben ik graag op dat verzoek
ingegaan. Om die reden ben ik in 1995 naar Nederland gegaan. Ik heb daar
met enkele van origine Nederlanders en van origine Turken gesproken. Mijn
bedoeling was hem te doen keren op de door hem in mijn ogen verkeerd
ingeslagen weg en hem terug te winnen voor zijn land. Uiteindelijk vertelde
hij tegen mij dat het hem niet ging om de staat Turkije maar om de
moordenaars en smokkelaars die zich hadden genesteld in die staat en dat er
geen sprake van kon zijn dat hij een stap terug zou doen. Daarna is hij, zoals
u bekend is, regelmatig opgepakt geworden.”29
Gül verklaarde derhalve niets over een specifieke afspraak voor een ontmoeting
met Baybaşin op 24 december 1995, die door ziekte van Gül niet doorging, waarna
hij Baybaşin een auto zou hebben gestuurd die hem naar Nederland moest
brengen. De door de verdediging aangehaalde verklaring van Gül uit 2003 biedt
derhalve geen steun voor de stelling dat Gül Baybaşin op 24 december 1995 in
opdracht van de Turkse autoriteiten naar Nederland heeft gelokt opdat Baybaşin
aldaar kon worden gearresteerd. Uit deze verklaring volgt slechts dat Gül ergens in
1995

naar

Nederland

is

gegaan

om

op

voorspraak

van

Turkse

overheidsfunctionarissen met Baybaşin te spreken over diens negatieve campagne.
Een dergelijk gesprek heeft volgens Gül ook plaatsgevonden, en dat kan dus niet de
afspraak van 24 december 1995 hebben betroffen.

28
29

Verklaring Gül d.d. 17 februari 2003.
Verklaring Gül d.d. 17 februari 2003.

1493
Onderdeel 17. Samenwerking in de uitleveringszaak

Conclusie inzake 11-02065 H

Baybaşin zelf verklaarde over deze ontmoeting in zijn verhoor van 28 oktober 2015
bij de rechter-commissaris als volgt:
“Ik was boos op hem [Britse functionaris Y, D.A.], want hij wilde dat ik in
België een persoon zou ontmoeten. Hij kon zelf niet gaan. Ik sprak hem en ik
zei dat het me ergerde dat ik die Gül moest ontmoeten op zijn verzoek.”30
“Toen ik dhr. Gül moest gaan ontmoeten in België en hij mij zei dat hij mij niet
kon ontmoeten daarom heeft hij mij een auto gestuurd zodat hij mij in
Nederland kon ontmoeten. Dat heb ik ook laten weten aan de Britse
functionarissen voordat ik België verliet.”31
Baybaşin verklaarde dientengevolge dat hij Gül op voorspraak van Britse
functionarissen zou ontmoeten, waarop Gül een auto naar Baybaşin had gestuurd
om hem op te halen. Baybaşin zou de Britse functionarissen op de hoogte hebben
gesteld van deze ontmoeting met Gül.
Met betrekking tot Gül verklaarde X als volgt:
“Gul
Over deze persoon heb ik met Baybaşin gesproken, eerst als een doelwit en
later als een mogelijke informant voor mijn dienst. Ik wist dat deze Gul op een
bepaald moment verbleef in Nederland bij Serdal Sitoci. Voor zover ik kan
overzien is Gul niet betrokken geweest bij de partij heroïne die in
beslaggenomen is in 1995. Zie hierboven. Van Baybaşin heb ik begrepen dat
hij Gul als de oorzaak beschouwt dat hij in Nederland gearresteerd is in
december 1995.”32
“U vraagt mij waarom Baybaşin op of omstreeks 24 december 1995 in
Nederland verbleef. U moet weten dat hij als tijdelijk/vaste verblijfplaats het
Verenigd Koninkrijk had. Op 20 december 1995 heeft hij het VK verlaten en is
naar België gegaan. Op 23 december was hij in Duitsland. Ik heb Baybaşin
niet specifiek gevraagd naar Nederland te gaan. Wel heb ik hem gevraagd
bepaalde informatie te verzamelen mbt. onder meer hierboven genoemde
personen. Baybaşin had mij verteld dat hij een ontmoeting met Gul zou
hebben in België. Ik werd op 24 december om 8:44 uur opgeroepen door
Baybaşin dat we moesten spreken. Op 22 januari 1996 sprak ik telefonisch
met Baybaşin. Hij zei toen dat Gul niet op de afgesproken tijd en plaats was
verschenen, maar dat hij een auto gestuurd had naar België om Baybaşin op
30

Zie het proces-verbaal van verhoor Baybaşin d.d. 28 oktober 2015, sub 22.
Zie het proces-verbaal van verhoor Baybaşin d.d. 28 oktober 2015, sub 37.
32 Zie de bij de rechter-commissaris afgelegde verklaring van X, p. 7.
31
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te halen en naar Nederland te brengen. Vervolgens is Baybaşin in Nederland
gearresteerd.”33
Y, de meerdere van X, zo blijkt uit de verklaring van X,34 verklaarde voor zover
relevant het volgende:
“Pag. 7 Kopje Gul
Ik ken verschillende Gul’s. Ik kan me wel herinneren dat H. Baybaşin gezegd
heeft dat zijn arrestatie te wijten was aan een Turkse persoon.”35
Kortom, Gül heeft volgens zijn verklaring op enig moment in 1995 met Baybaşin
gesproken, omdat Turkse overheidsfunctionarissen hem dat hadden verzocht.
Baybaşin verklaarde daarentegen dat X en Y hem naar Gül hadden gestuurd. Dat
volgt echter niet expliciet uit de verklaringen van X en Y. Uit de verklaringen van X
en Y blijkt wel dat Gül een ‘person of interest’ was van hun dienst en dat X met
Baybaşin over Gül heeft gesproken. X verklaarde dat Baybaşin hem heeft
meegedeeld dat Gül in de ochtend van 24 december 1995 een auto naar Brussel
had gestuurd om hem naar Nederland te brengen, waarna Baybaşin in Nederland
is gearresteerd. X én Y verklaarden dat Baybaşin hun gezegd heeft dat zijn arrestatie
in Nederland te wijten was aan een Turks persoon.

De aangehaalde verklaringen geven daarmee geen steun aan de stellingen van de
raadsvrouw. Uit de verklaring van Gül blijkt bijvoorbeeld niet dat hij Baybaşin op
voorspraak van de Turkse autoriteiten, die op hun beurt met de Nederlandse
autoriteiten samenwerkten, op 24 december 1995 naar Nederland heeft gelokt
teneinde een arrestatie te bewerkstelligen. Als Baybaşin niet naar Nederland was
gegaan voor een mogelijke ontmoeting met Gül, was hij wellicht niet aangehouden
bij de Nederlands-Belgische grens. Dat enkele gegeven wijst echter niet op een
samenspanning tussen Nederland en Turkije teneinde Baybaşin aan te houden en
uit te leveren aan Turkije. De stellingen van de raadsvrouw missen derhalve
feitelijke grondslag.

33

Zie de bij de rechter-commissaris afgelegde verklaring van X, p. 8.
Zie de bij de rechter-commissaris afgelegde verklaring van X, p. 10 en van Y, p. 3: “Toentertijd was
ik de manager van de getuige X.”.
35 Zie de bij de rechter-commissaris afgelegde verklaring van Y, p. 5.
34
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De motorescorte

De raadsvrouw ziet in de door haar geschetste omstandigheid dat de auto van
Baybaşin op 24 december 1995 vanaf Brussel zou zijn geëscorteerd door
motoragenten, een tweede aanwijzing voor de opzettelijke val die Nederland en
Turkije voor hem zouden hebben opgezet. De stelling dat de auto waarin Baybaşin
zich bevond vanaf Brussel werd gevolgd door motoragenten wordt volgens de
raadsvrouw ondersteund door enkele passages uit het boek ‘Trial by Silence’ dat
Baybaşin in 1999 schreef, alsmede door de verklaring van zijn neef, Nizamettin
Baybaşin, die bij de arrestatie van Baybaşin aanwezig zou zijn geweest.

In het boek ‘Trial by Silence’ beschrijft Baybaşin zijn arrestatie in Nederland. De
raadsvrouw heeft in het tweede aanvullend herzieningsverzoek een aantal pagina’s
uit dit boek overgelegd. Hierin staat het volgende:
“While travelling on the main road from Belgium to Holland, we suddenly
realised we were being followed by police on motorbikes but because we had
nothing to concern us about the police we carried on as before with them
behind us and in front. We continued chatting about other things seeing no
reason even to comment about what those following behind us might be
after. When they eventually stopped us it was about 11.00 a.m. and we were
now within the Dutch borders. They made us all get out of the car. One of the
officers turned to me and said, “You’re coming with us.””36
In zijn herinnering realiseerde Baybaşin zich dat de auto waarin hij zat op enig
moment op de hoofdweg van België naar Nederland plotseling (“suddenly”) werd
geëscorteerd door motoragenten. Indien de auto al vanaf Brussel was gevolgd door
motoragenten ligt het in de verwachting dat Baybaşin daarvan melding zou hebben
gemaakt in zijn boek.

Overigens verwijst het woord ‘they’ in de op één na laatste volzin van het citaat
naar de motoragenten die de auto zouden hebben gevolgd én de inzittenden
hebben staande gehouden. Aangezien de raadsvrouw niet heeft betwist dat
Baybaşin door Nederlandse motoragenten is staande gehouden, zouden dat, in het
door de raadsvrouw geschetste scenario, Nederlandse motoragenten moeten zijn

36

Baybaşin, Trial by Silence, 1999, p. 59.
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geweest die de auto vanaf Brussel zouden zijn gevolgd. Dat betreft wederom een
opmerkelijke omstandigheid die Baybaşin waarschijnlijk niet onbesproken had
gelaten in zijn boek.
De raadsvrouw heeft voorts de neef van Baybaşin, Nizamettin Baybaşin, eind 2015
gevraagd te verklaren over zijn herinneringen aan de dag van de arrestatie van
Baybaşin. Nizamettin heeft op 2 december 2015 aan dit verzoek voldaan. Voor
zover relevant verklaarde hij het volgende:
“De volgende ochtend, 24 december had Hüseyin Baybaşin in het hotel een
afspraak met iemand om 9:00 uur. Op het tijdstip van de afspraak, kwam er
een auto voorgereden bij het hotel. De persoon in de auto zei tegen Hüseyin
Baybaşin dat het gesprek zou plaatsvinden in Nederland. Hüseyin Baybaşin
gaf aan dat het belangrijk was dat hij dat gesprek zou voeren, waarna we
met tegenzin die auto instapten en wegreden. Al voordat wij Brussel uit
waren gereden, merkten we dat we achtervolgd werden door motors. Deze
achtervolging duurde tot de grens van Nederland. Hüseyin Baybaşin die
merkte dat we werden achtervolgd, zei dat wij geen probleem hadden
waaraan de politie te pas kon komen. Vervolgens draaide hij zich om, en
vroeg aan de chauffeur of de papieren van de auto in orde waren. De
chauffeur antwoorde daarop dat alles in orde was.
Voordat wij Nederland binnen reden, gaven de motoragenten die ons van
begin af aan achtervolgden, een teken om hen te volgen. Daarop hebben wij
gedaan wat ons werd gevraagd, en zijn achter hem aan gereden en hebben
vervolgens de auto tot stilstand gebracht.”37
Mij valt het volgende op. In 2015, twintig jaar na dato, kan Nizamettin zich wél
herinneren dat de auto vanaf Brussel werd gevolgd door motoragenten. De
agenten die hen zouden hebben geëscorteerd vanaf Brussel waren volgens
Nizamettin ook de agenten die hen in Nederland hebben staande gehouden
(“…gaven de motoragenten die ons van begin af aan achtervolgden …”). In het
scenario dat Nizamettin (en de raadsvrouw) schetst, zouden dat derhalve
Nederlandse motoragenten moeten zijn geweest die diep in België, vanaf Brussel,
de auto van Baybaşin hebben gevolgd en later hebben staande gehouden.

Het proces-verbaal van aanhouding wijst echter op een andere gang van zaken. Ik
citeer:
37 Zie de op verzoek van de raadsvrouw afgelegde verklaring van Nizamettin Baybaşin d.d. 2

december

2015. Deze verklaring is vertaald door de juridisch medewerker van de raadsvrouw.
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“Op zondag 24/12/1995, te 11:00 uur, bevonden wij, […], wachtmeester der
1e klasse der Koninklijke marechaussee, 1e verbalisant, en […],
opperwachtmeester der Koninklijke marechaussee, 2e verbalisant,
Piketcommandant Mobiel Toezicht Vreemdelingen, als zodanig Hulpofficier
van Justitie, beiden behorende tot bovengenoemde brigade, ons, ter
uitvoering van een voorgeschreven dienst, die van Mobiel Toezicht
Vreemdelingen op en nabij de Parkeerplaats Hazeldonk-Oost, gelegen aan de
A16 te en in de gemeente Rijsbergen.”38
Bovengenoemd citaat uit het proces-verbaal beschrijft de officiële lezing waarin de
auto met daarin Baybaşin in de buurt van de Nederlandse grens is opgemerkt en
gevolgd, onder meer vanwege de zinsnede “… op en nabij de Parkeerplaats
Hazeldonk-Oost…”.

Resumerend brengt mij dat tot het volgende. Betrekkelijk kort na zijn arrestatie
meldt Baybaşin in het door hem geschreven boek niet dat de auto waarin hij vanaf
Brussel zat, werd geëscorteerd door (Nederlandse) motoragenten. Zijn neef
Nizamettin Baybaşin verklaarde wel dat de auto vanaf Brussel is gevolgd door
motoragenten, maar deze verklaring is twintig jaar na dato tot stand gekomen en
het is onduidelijk welke vragen de raadsvrouw de neef van Baybaşin heeft
voorgelegd. Uit het proces-verbaal van aanhouding kan daarentegen worden
opgemaakt dat de motoragenten de auto van Baybaşin in de buurt van de grens
tussen België en Nederland (zeggen te) hebben opgemerkt.
Het citaat uit het boek van Baybaşin en de verklaring van zijn neef Nizamettin geven
onvoldoende steun voor de stelling dat de auto met Baybaşin vanaf Brussel is
gevolgd door (Nederlandse) motoragenten.

Geheel terzijde merk ik op dat zelfs in een gang van zaken waarin Nederland met
Turkije heeft samengespannen teneinde Baybaşin naar Nederland te lokken en hem
aldaar aan te houden de zinnigheid van een escorte van Nederlandse
motoragenten vanaf Brussel mij niet onmiddellijk helder voor ogen staat.

38

Uitleveringsdossier, proces-verbaal van voorlopige aanhouding d.d. 24 december 1995, p. 1.
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Het proces-verbaal van aanhouding

De argumenten van de raadsvrouw

Een abnormale gang van zaken omtrent de arrestatie van Baybaşin blijkt volgens de
raadsvrouw voorts uit het proces-verbaal van die aanhouding. De raadsvrouw
brengt op basis van het proces-verbaal het volgende naar voren:
(1).

niet blijkt op welke gronden de aanhouding van Baybaşin plaatsvond;

(2).

de agenten vroegen alleen Baybaşin om zich te identificeren; de rest van de
inzittenden hebben dat niet hoeven doen;

(3).

ondanks dat de internationale signalering drugsfeiten betrof, werd de auto
door de agenten niet doorzocht.

Dit alles wijst volgens de raadsvrouw op een vooropgezet plan om Baybaşin op
verzoek van Turkije door Nederland te laten arresteren en uit te leveren.39
Ik loop deze argumenten successievelijk langs.

(1). De gronden voor de aanhouding

De raadsvrouw stelt dat uit het proces-verbaal van aanhouding niet blijkt op welke
gronden de (Nederlandse) auto met Baybaşin door de politie aan de kant is gezet.

Het is mij niet geheel duidelijk waar de schoen nu precies wringt. Onbetwist werd
de auto met Baybaşin aangehouden door ambtenaren van het Mobiel Toezicht
Vreemdelingen (MTV), tegenwoordig: Mobiel Toezicht Veiligheid van de Koninklijke
marechaussee. De marechaussee is belast met een aantal politietaken, waaronder
ingevolge art. 6 Politiewet 1993 (oud)40 de grensbewaking. De website van het
ministerie van Defensie omschrijft de taak van het MTV als volgt:
39

Zie het tweede aanvullend herzieningsverzoek d.d. 1 februari 2016, p. 25 - 26
Art. 6 Politiewet 1993 luidt tegenwoordig art. 4 van de Politiewet 2012.
De tekst van art. 6, aanhef en onder f, Politiewet 1993 (oud) luidde:
“Aan de Koninklijke marechaussee zijn, onverminderd het bepaalde bij of krachtens andere wetten, de
volgende politietaken opgedragen: (…)
f. de uitvoering van de bij of krachtens de Vreemdelingenwet 2000 opgedragen taken, waaronder
begrepen de bediening van de daartoe door Onze Minister van Justitie aangewezen doorlaatposten en
het, voor zover in dat verband noodzakelijk, uitvoeren van de politietaak op en nabij deze
doorlaatposten, alsmede het verlenen van medewerking bij de aanhouding of voorgeleiding van een
verdachte of veroordeelde;”
De tekst van art. 4, aanhef en onder f, Politiewet 2012 luidt:
“Aan de Koninklijke marechaussee, die onder het beheer van Onze Minister van Defensie staat, zijn,
onverminderd het bepaalde bij of krachtens andere wetten, de volgende politietaken opgedragen: (…)
40
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“Mobiel Toezicht Veiligheid (MTV) is het toezicht op personen die vanuit een
ander Schengenland bij de Belgische en Duitse grens naar Nederland reizen.
De controles vinden plaats op wegen, in treinen, op het water en bij
luchtverkeer. In het gebied direct achter de grens controleert de
marechaussee steekproefsgewijs reisdocumenten.”41
Aan deze taakinvulling van het MTV, die toentertijd niet anders was, wordt ook
gerefereerd in de aanhef van het proces-verbaal van aanhouding van Baybaşin. Ik
citeer:
“Op zondag 24/12/1995, te 11:00 uur, bevonden wij, […], wachtmeester der
1e klasse der Koninklijke marechaussee, 1e verbalisant, en […],
opperwachtmeester der Koninklijke marechaussee, 2e verbalisant,
Piketcommandant Mobiel Toezicht Vreemdelingen, als zodanig Hulpofficier
van Justitie, beiden behorende tot bovengenoemde brigade, ons, ter
uitvoering van een voorgeschreven dienst, die van Mobiel Toezicht
Vreemdelingen op en nabij de Parkeerplaats Hazeldonk-Oost, gelegen aan de
A16 te en in de gemeente Rijsbergen.”42
De auto waarin Baybaşin was gezeten, is derhalve gecontroleerd als onderdeel van
de reguliere taakuitoefening van het MTV, te weten de grenscontrole. Daaraan is
niets opmerkelijks. Het eerste argument van de raadsvrouw snijdt geen hout.

(2). Uitsluitend Baybaşin is gevraagd zich te legitimeren

De raadsvrouw stelt dat, in weerwil van de normale gang van zaken bij een
aanhouding, alleen Baybaşin zich heeft hoeven identificeren. Baybaşin herinnert
zich de aanhouding en arrestatie volgens de raadsvrouw als volgt:
“De agent vroeg: ‘Wie is Baybaşin’, waarop mijn neef ik beiden zeiden: ‘ik’.
Daarna vroeg de agent: ‘Wie is Hüseyin Baybaşin’, waarna mijn papieren
werden gecontroleerd, daarna werd ik in een gereedstaand politiebusje

f. de uitvoering van de bij of krachtens de Vreemdelingenwet 2000 opgedragen taken, waaronder
begrepen de bediening van de daartoe door Onze Minister voor Immigratie en Asiel aangewezen
doorlaatposten en het, voor zover in dat verband noodzakelijk, uitvoeren van de politietaak op en nabij
deze doorlaatposten, alsmede het verlenen van medewerking bij de aanhouding of voorgeleiding van
een verdachte of veroordeelde;”
41 Zie https://www.defensie.nl/onderwerpen/taken-in-nederland/inhoud/grenstoezicht .
42 Uitleveringsdossier, proces-verbaal van voorlopige aanhouding d.d. 24 december 1995, p. 1.
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geleid, dat daar al stond te wachten met zeker tien agenten met bivakmutsen
op, er omheen.”43
Volgens de raadsvrouw herinnert Baybaşin zich dat de politie, nog voor het moment
dat zijn identiteitsdocumenten werden gecontroleerd, specifiek naar hem heeft
gevraagd.

Baybaşin’s neef Nizamettin, die ook in de auto zat, verklaarde desgevraagd over de
controle van identiteitspapieren en de daaropvolgende gebeurtenissen het
volgende:
“Op de plaats waar we stopten, stond één officiële bus en 10 in het zwart
geklede personen met wapens in hun handen. Een van de agenten kwam naar
de auto toe gelopen en zei: “Baybaşin” waarop Hüseyin BAYBAŞIN zei “zegt u
het maar”. Toen dezelfde agent vervolgens weer “Baybaşin” riep,
antwoordde Hüseyin BAYBAŞIN opnieuw met “zegt u het maar”. Er werd
gevraagd om het paspoort van Hüseyin BAYBAŞIN welke hij overhandigde
terwijl hij nog in de auto zat. Hierop zei de agent “ik moet u twee minuten
spreken over een bepaald onderwerp”. Hüseyin BAYBAŞIN stapte uit en liep
met de agent mee.
Terwijl de agent wegliep met Hüseyin BAYBAŞIN, gaf hij aan dat wij onze weg
konden vervolgen. Om te begrijpen wat zich afspeelde, probeerden we iets te
weten te komen bij de andere agenten. Deze gaven echter geen antwoord.
De politie heeft op geen enkele wijze de auto doorzocht, gevraagd om
autopapieren, ons aan het lichaam onderzocht en zelfs niet gevraagd om
onze identiteitsgegevens.”44
Ook Nizamettin verklaarde derhalve dat de politieagenten, nog voordat zij
identiteitsdocumenten hadden gecontroleerd, specifiek naar Baybaşin vroegen en
de andere inzittenden, hijzelf en de chauffeur, ongemoeid lieten.

De raadsvrouw stelt tot slot dat uit het proces-verbaal ook blijkt dat alleen Baybaşin
naar zijn identiteits- en reisdocumenten is gevraagd. Ik citeer de raadsvrouw:

43

Zie het tweede aanvullend herzieningsverzoek d.d. 1 februari 2016, p. 25.
Verklaring Nizamettin Baybaşin d.d. 2 december 2015. De verklaring is vertaald door de juridisch
medewerker van de raadsvrouw.
44
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“Dit is ook wat het proces-verbaal aangeeft, waar verbalisant [2e verbalisant]
in het proces-verbaal relateert: “Ik, [2e verbalisant] vroeg de inzittende mij
een papier te tonen als bedoeld in artikel 54 van het Vreemdelingenbesluit.”45
Ten aanzien van dit laatste citaat merk ik allereerst op dat de raadsvrouw hier niet
volledig citeert. Het relevante citaat luidt in zijn geheel als volgt:
“Ik, [2e verbalisant], vroeg de inzittende mij een papier te tonen als bedoeld
in artikel 54 van het Vreemdelingenbesluit, zijnde een papier waaruit hun
identiteit blijkt. Ik, [2e verbalisant], zag dat één van deze personen mij een
Certificate of Identity overhandigde van de United Kingdom of Great Britain
and Northern Ireland, nummer CID 65077, ten name van…”46
De raadsvrouw citeert in de tweede aanvulling op het herzieningsverzoek alleen
het eerste gedeelte van de zin uit het bovenstaande citaat en maakt daarbij van de
komma een punt. In het eerste gedeelte van die zin staat het woord ‘inzittende’
(enkelvoud), maar verderop in die zin wordt gerelateerd: “waaruit hun identiteit
blijkt” en in de daarop volgende zin dat “één van deze personen” hem een Brits
identiteitsdocument overhandigde. Het argument van de raadsvrouw loopt dus
spaak.
Daar komt nog eens bij dat ingeval een proces-verbaal de aanhouding van één
persoon relateert het in de politiepraktijk niet ongebruikelijk is om dat procesverbaal toe te snijden op de aanhouding van die ene persoon en daarbij de
verrichtingen jegens andere personen onvermeld te laten.47

Kortom, anders dan de raadsvrouw wil doen geloven, wijst het proces-verbaal van
aanhouding niet uit dat alleen Baybaşin is gecontroleerd.

45

Zie het tweede aanvullend herzieningsverzoek d.d. 1 februari 2016, p. 26.
Zie het uitleveringsdossier, proces-verbaal voorlopige aanhouding d.d. 24 december 1995, p. 1.
47 De raadsvrouw acht het ook onverklaarbaar dat in het proces-verbaal van aanhouding niet wordt
gerept over de identiteit van de andere inzittenden van de auto. Ik deel dat standpunt niet. Uit het
proces-verbaal volgt dat na controle is gebleken dat één van de drie inzittenden, Baybaşin,
gesignaleerd stond. Ik zie geen reden om in het proces-verbaal van aanhouding van één individu de
personalia op te nemen van personen die weliswaar zijn gecontroleerd, maar niet zijn aangehouden.
Zie het tweede aanvullend herzieningsverzoek d.d. 1 februari 2016, p. 26.
46

1502
Onderdeel 17. Samenwerking in de uitleveringszaak

Conclusie inzake 11-02065 H

(3). Geen doorzoeking van het voertuig

De raadsvrouw stelt verder dat het “onverklaarbaar” is dat de auto waarin Baybaşin
zich bevond niet is doorzocht, terwijl de internationale signalering op drugsfeiten
toezag.
Uit het voornoemde proces-verbaal van aanhouding blijkt inderdaad niet dat de
auto is doorzocht. Hoofdstuk II van het (toen geldende) Vreemdelingenbesluit gaat
over de grensbewaking door de daartoe bevoegde ambtenaren. Uit het
Vreemdelingenbesluit volgt, anders dan in het betoog van de raadsvrouw besloten
ligt, geen dwingende verplichting om bij drugsfeiten een auto te doorzoeken.48 Het
ging hier bovendien slechts om een aanhouding vanwege een internationale
signalering, niet om een aanhouding op basis van een verdenking van drugsgerelateerde misdrijven. Het is derhalve niet onverklaarbaar dat de auto niet is
onderzocht. De stelling mist feitelijke grondslag.

Overigens, Baybaşin is bij zijn aanhouding wel aan zijn kleding onderzocht. Het
proces-verbaal van aanhouding vermeldt hieromtrent het volgende (onderstreping
mijnerzijds):
“Bij onderzoek aan kleding werd niets terzake dienende aangetroffen. Hij was
in het bezit van een diverse buitenlandse valuta, omgerekend circa
FL. 2900,00.”49

Conclusie

Het proces-verbaal van aanhouding zou volgens de raadsvrouw “een aantal voor
een gewone routinecontrole onverklaarbare elementen (…) bevatten.”50 Die stelling
is onjuist. Verder missen ook de overige nova in dit verband feitelijke grondslag: de
betrokkenheid van Gül bij de aanhouding van Baybaşin en de (vermeende)
motorescorte vanaf Brussel van de auto waarin Baybaşin zich bevond op het
moment dat hij werd aangehouden.

48

Zie W.E.J. Tjeenk Willink, bewerkt door J.H. Gerritsen, Vreemdelingenwet, Vreemdelingenbesluit,
Voorschrift vreemdelingen, Wet inburgering nieuwkomers, Deventer: Kluwer 1999, p. 207 e.v.
49 Zie het uitleveringsdossier, proces-verbaal voorlopige aanhouding d.d. 24 december 1995, p. 2.
50 Zie het tweede aanvullend herzieningsverzoek d.d. 1 februari 2016, p. 25.
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17.4. De internationale signalering II

Het standpunt van de raadsvrouw

Met betrekking tot de internationale signalering van Baybaşin stelt de raadsvrouw
dat deze signalering uitsluitend was gericht aan Nederland. Dit wijst volgens haar
op “een bilateraal opzetje” tussen Nederland en Turkije om Baybaşin aan te houden
en uit te leveren aan Turkije. Ik citeer de raadsvrouw:
“Deze aanwijzing van een bilateraal opzetje tussen Turkije en Nederland vindt
verdere bevestiging in het enige bekende signalement van Interpol Ankara,
waaruit het Nederlandse geautomatiseerde opsporingsregister op 24
december 1995 mogelijkerwijs putte. Uit een telexbericht van het ministerie
van Binnenlandse zaken te Ankara, International Criminal Police
Organization-Interpol, General Directorate of the Turkisch National Police, in
antwoord op verzoekers arrestatie, blijkt dat Nederland op 17 november
1995 kennelijk rechtstreeks is geïnformeerd over verzoekers signalering
vanuit Turkije onder message nr. EGM 0.10.01.03/95 ST -4119634459/13080. In haar vordering tot inbewaringstelling van 27 december
1995 baseert de officier van justitie te Breda zich daarom ook op dit
ingekomen bericht van 17 november 1995 van het International Criminal
Police Organization-Interpol, Ministry of Interior, General Directorate of the
Turkisch National Police, National Central Bureau Ankara- Turkiye, file ref.
EGM 0.10.01.03/95 ST -41196- 34459/13080. Van dit kennelijk rechtstreeks
door Turkije aan Nederland verzonden bericht van 17 november 1995 is geen
kopie terug te vinden in het originele uitleveringsdossier. Er wordt slechts
naar verwezen in een fax uit Ankara van 24 december 1995 te 19:24 uur,
direct na verzoekers arrestatie, en door de officier van justitie in haar
vordering inbewaringstelling.”51
De raadsvrouw brengt in dit verband het volgende naar voren:
(1).

De internationale signalering van Baybaşin is op 17 november 1995
rechtstreeks naar Nederland verzonden, terwijl Baybaşin pas op 24
december 1995 is gearresteerd; een internationale signalering wordt in de
praktijk alleen bilateraal verzonden indien de verzoekende staat weet dat de
gezochte persoon zich in de aangezochte staat bevindt of daar spoedig zal
arriveren, aldus de raadsvrouw.52

51
52

Zie het tweede aanvullend herzieningsverzoek d.d. 1 februari 2016, p. 26.
Zie het tweede aanvullend herzieningsverzoek d.d. 1 februari 2016, p. 27.
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(2).

De internationale signalering blokkeert de afgifte van de identiteits- en
reisdocumenten en zou de afgifte van het Franse visum hebben geblokkeerd.

(3).

Baybaşin zou de ‘Schengen-grenzen’ niet hebben kunnen passeren indien hij
internationaal gesignaleerd stond. Aangezien Baybaşin door Europa heeft
gereisd, is de signalering dus niet aan de genoemde landen verzonden.

(4).

Uit informatie van de ‘Commission for the Control of Interpol’s files’ (CCI),
blijkt dat Turkije nooit een internationale signalering op Baybasin heeft doen
uitgaan.

(5).

Op het uittreksel van het strafblad van Baybaşin dat hij in Turkije heeft laten
opvragen staan geen strafzaken vermeld die een internationale signalering
verklaren en rechtvaardigen.

(6).

De Turkse jurist Hüseyin Demir heeft laten weten dat Turkije nooit officieel
een internationale signalering op Baybaşin heeft doen uitgegaan.

Ik bespreek deze argumenten successievelijk.

Een bespreking van de argumenten van de raadsvrouw

(1). Internationale signalering te vroeg verzonden

De raadsvrouw poneert de stelling dat uit de vordering inbewaringstelling ten
aanzien van Baybaşin van 27 december 1995 blijkt dat de internationale signalering
reeds op 17 november 1995 aan Nederland is verstuurd, terwijl Baybaşin pas op 24
december 1995 werd gearresteerd.

Mijn respons. In de vordering tot inbewaringstelling wordt inderdaad verwezen
naar een “ingekomen” bericht van 17 november 1995 van Interpol Turkije en naar
het bericht van 24 december 1995 van Interpol Nederland.53

Ik bespreek eerst de relevante stukken welke als bijlagen zijn gevoegd bij het
proces-verbaal van aanhouding:
-

een fax d.d. 24 december 1995 van de marechaussee aan Interpol Nederland
met onder meer de vraag of de signalering van Baybaşin nog van kracht is;

53

Zie het uitleveringsdossier, vordering tot inbewaringstelling d.d. 27 december 1995, p. 1.
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-

een fax van Interpol Nederland aan de marechaussee d.d. 24 december 1995
met het verzoek om de voorlopige aanhouding voort te zetten met als bijlage
de internationale signalering van Baybaşin, verstuurd rond 16.00 uur
’s middags. Het dossier heeft binnen Interpol Nederland het kenmerk
6.221.5.0/94.19162 en PIKET/EB/(95.99489). De internationale signalering in
de bijlage bevat foto’s en vingerafdrukken van Baybaşin alsmede nadere
informatie, zoals een omschrijving van het strafbare feit, het Turkse
arrestatiebevel d.d. 8 december 1994 en het kenmerk waaronder de
internationale signalering bekend is bij het hoofdbureau van Interpol (in
Lyon), nr. EGM.0.10.01.03.95 ST 41196-34459 met als datum 27 april 1995;

-

een tweede fax van Interpol Nederland aan de marechaussee d.d. 24
december 1995 met als bijlage een bericht van Interpol Turkije, verstuurd
rond 20.00 uur ’s avonds. De bijlage is op 24 december 1995 van Interpol
Turkije naar Interpol Den Haag verzonden en in kopie naar het hoofdbureau
van Interpol in Lyon. In de bijlage wordt gerefereerd aan de internationale
signalering van Interpol Turkije met het kenmerk nr. EGM.0.10.01.03.95 ST
41196-34459 d.d. 17 november 1995 en het bericht van Interpol Nederland
nr.6.221.5.0/94.19262/(95.99488) d.d. 24 december 1995 dat aan Interpol
Turkije is gestuurd. Interpol Turkije laat Interpol Nederland in dit bericht
weten dat Baybaşin nog steeds wordt gezocht ter uitlevering aan Turkije.54

Kortom, op 24 december 1995 heeft de marechaussee aan Interpol Nederland
gevraagd of de internationale signalering van Baybaşin nog van kracht was. Interpol
Nederland heeft, gezien de internationale signalering van Baybaşin in hun systeem,
aangegeven dat de voorlopige aanhouding van Baybaşin kon worden voortgezet en
stuurde de betreffende internationale signalering mee als bijlage bij dit bericht. De
tekst van de internationale signalering maakt duidelijk dat Baybaşins signalering
bekend is bij het hoofdbureau van Interpol (in Lyon) onder het kenmerk
EGM.0.10.01.03.95 ST 41196-34459, uitgevaardigd op 27 april 1995.55
Diezelfde dag (24 december 1995) heeft Interpol Nederland de marechaussee nóg
een fax gestuurd met als bijlage een bericht van Interpol Turkije. In dat bericht

54

Zie het uitleveringsdossier, proces-verbaal voorlopige aanhouding d.d. 24 december 1995, p. 3, en
de daaraan gehechte bijlagen 1, 2 en 3.
55 Uitleveringsdossier, proces-verbaal van voorlopige aanhouding d.d. 24 december 1995, bijlage 2.
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vraagt Interpol Turkije om de uitlevering van Baybaşin. In de aanhef staat het
volgende:
“Ref nr.: Notre message nr. EGM.0.10.01.03.95 ST 41196-34459 du
17.11.1995 et votre message nr.6.221.5.0/94.19262/(95.99488) du
24.12.1995”
De raadsvrouw stelt dat dit laatste bericht van Interpol Turkije op 17 november
1995 aan Nederland is verzonden, hetgeen onverklaarbaar zou zijn omdat Baybaşin
op dat moment nog niet gearresteerd, of überhaupt in Nederland was.

De woorden ‘Notre message’ wijzen op ‘ons bericht’, dat wil zeggen een Turks
bericht van 17 november 1995, en ‘votre message’ op ‘uw bericht’, te weten het
Nederlandse bericht van 24 december 1995. Uit de aangehaalde passage valt
echter geenszins op te maken dat het Turkse bericht van 17 november 1995
uitsluitend aan Nederland is verstuurd. Het kan zeer wel mogelijk het laatste bericht
van Turkije aan het hoofdbureau van Interpol (in Lyon) hebben betroffen, dat mede
aan Nederland is doorgestuurd. Het is derhalve onduidelijk op basis waarvan de
raadsvrouw meent dat ‘notre message du 17.11.1995’ uitsluitend aan Nederland
zou zijn gericht.

Ten overvloede nog het volgende. In de tekst van de internationale signalering staat
vermeld dat “Extradition will be requested from any country” en dat de signalering
onder het zojuist genoemde kenmerk bekend is bij het hoofdbureau van Interpol.56
Voorts blijkt uit het bericht van Interpol Turkije dat het bericht met de verwijzing
naar “notre message (…) du 17.11.1995” in kopie aan het hoofdbureau van Interpol
in Lyon is verstuurd.57 Deze drie omstandigheden wijzen erop dat de internationale
signalering, anders dan de raadsvrouw stelt, niet alleen in Nederland en Turkije
bekend was, maar ook bij het hoofdbureau van Interpol in Lyon en de verschillende
lidstaten van Interpol.
Hieronder, sub 4, ga ik nog verder in op de bekendheid van de internationale
signalering inzake Baybaşin bij het hoofdbureau van Interpol in Lyon.

56
57

Uitleveringsdossier, proces-verbaal van voorlopige aanhouding d.d. 24 december 1995, bijlage 2.
Uitleveringsdossier, proces-verbaal van voorlopige aanhouding d.d. 24 december 1995, bijlage 3.
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Er is dientengevolge, anders dan de raadsvrouw doet voorkomen, geen aanleiding
om te vermoeden dat de internationale signalering slechts “bilateraal is
verzonden”.58 De stelling mist dan ook feitelijke grondslag.

(2) en (3). Blokkade afgifte internationale documenten: nogmaals Schengen

De internationale signalering zou volgens de raadsvrouw (a) de afgifte van de
identiteits- en reisdocumenten en (b) de aanvraag van het Franse visum hebben
moeten blokkeren. Ook zou Baybaşin (c) de ‘Schengen-grenzen’ niet hebben
kunnen passeren indien hij destijds internationaal gesignaleerd stond.

Met betrekking tot deze argumenten stel ik vast dat de argumenten onder (b) en
(c) hierboven reeds zijn besproken.
Het argument onder (a) kenmerkt zich door een hoog speculatief gehalte. De
raadsvrouw legt in elk geval geen informatie over omtrent de Britse praktijk uit
1995 voor wat betreft de gang van zaken rond het ter beschikking stellen van
identiteits- en reisdocumenten. Overigens, in paragraaf 17.2 is besproken dat
Baybaşin eerst op 28 april 1995 zijn ‘certificate of identity’ heeft ontvangen. De
bescheiden van de internationale signalering wijzen uit dat de internationale
signalering pas op 27 april 1995 door Interpol Ankara aan het hoofdbureau van
Interpol te Lyon is verstuurd. De kans dat de Engelse autoriteiten daarvan op het
eerste moment van afgifte van de identiteits- en reisdocumenten, 28 april 1995,
überhaupt al weet hadden kunnen hebben, acht ik derhalve zeer klein.

(4). ‘Commission for the control of Interpol’s files’

Uit informatie van de ‘Commission for the Control of Interpol’s files’ (CCI) blijkt dat
Turkije nooit officieel een internationale signalering van Baybaşin heeft
uitgevaardigd, aldus de raadsvrouw. Zij heeft bij de ‘Commission for the Control of
Interpol’s files’ (CCI) te Lyon informatie opgevraagd over eventuele in 1995 door
Interpol aan de lidstaten afgegeven internationale signaleringen van Baybaşin. Het
antwoord van de CCI luidt, voor zover relevant, als volgt:

58

Zie het tweede aanvullend herzieningsverzoek d.d. 1 februari 2016, p. 27
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“In conformity with these rules, the Commission consulted the National
Central Bureau (NCB) of Turkey. This NCB authorized the Commission to
disclose that the data recorded in INTERPOL’s files at the NCB’s request
concerning your client was deleted, that all INTERPOL Members countries
were informed that Mr BAYBAŞIN was no longer wanted by Turkey, and
reminded to delete the data recorded provided by Turkey concerning your
client.”59
Kortom, het CCI heeft informatie over de internationale signalering van Baybaşin
opgevraagd bij het Nationaal Centraal Bureau (NCB) Turkije (Interpol Turkije). De
raadsvrouw stelt dat een functionaris van Interpol haar heeft laten weten dat deze
gang van zaken zich alleen voordoet indien een internationale signalering niet via
het hoofdbureau van Interpol in Lyon, maar rechtstreeks van het ene NCB naar het
andere NCB is verzonden, in dit geval van het NCB Ankara (Interpol Turkije) naar
het NCB Nederland (Interpol Nederland).
Wanneer en van wie de raadsvrouw deze informatie precies heeft verkregen en in
welke bewoordingen, laat zij echter open. Zij spreekt slechts over ‘een
Interpolfunctionaris’ die Baybaşin dit zou hebben meegedeeld.
Dat de internationale signalering van Baybaşin niet via Lyon is verzonden, maar
rechtstreeks van NCB Ankara naar NCB Nederland, zou volgens de raadsvrouw
verklaren waarom Engeland, Frankrijk en België eind 1995 van die signalering niet
op de hoogte waren.60

In dit kader herhaal ik met onderstreping van de door de raadsvrouw aangehaalde
mededeling van de CCI te Lyon, namelijk dat
“all INTERPOL Members countries were informed that Mr BAYBAŞIN was no
longer wanted by Turkey, and reminded to delete the data recorded provided
by Turkey (…).”
Het door de raadsvrouw overgelegde bericht vormt derhalve een rechtstreekse
aanwijzing dat Baybaşin wel degelijk het subject is geweest van een inmiddels reeds
beëindigde (“no longer”) Interpol-signalering onder alle lidstaten.

59

Bijlage 8, gehecht aan het proces-verbaal van verhoor van Baybaşin bij de rechter-commissaris d.d.
28 oktober 2015: ‘INTERPOL document 24 maart 2014’.
60 Zie het tweede aanvullend herzieningsverzoek d.d. 1 februari 2016, p. 27.
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Ten overvloede heb ik de landelijk forensisch officier van justitie navraag laten doen
bij het NCB Nederland, oftewel Interpol Nederland.61 De officier van justitie
berichtte mij in januari 2016 als volgt:
“Het team Interpol van de Landelijke Eenheid heeft via de parketsecretaris
IRC, die ik had gecontacteerd, onderstaand bericht doorgegeven:
Naar aanleiding van het verzoek van de Hoge Raad m.b.t. de vragen over het
dossier BAYBAŞIN, kunnen wij u informeren dat wij alle vragen hebben
uitgezet bij Hoofdkantoor Interpol te Lyon en onderstaand antwoord hebben
terugontvangen.
De vertaling is bijgevoegd.
Helaas is er dus niets meer bewaard.
Daarnaast heeft de parketsecretaris van het IRS laten weten:
Er staan inderdaad diverse registraties in Luris m.b.t. Baybaşin, maar die zijn
allemaal van 2000 en later en zien dus niet op de periode waarover de vragen
waren gesteld.”62
Het in dit citaat aangehaalde bericht van ‘Lyon’ houdt onder meer het volgende in:
“Wij delen u mede dat wij helaas geen dossier en ook geen informatie meer
hebben in onze documentatie m.b.t. betrokkene.
Wij bewaren de dossiers 5 jaren in onze databank. Mocht het bureau, bron
van informatie, een bepaald dossier opnieuw voor een termijn van 5 jaren
bewaren, is het aan dat bureau verzoek te doen, dit natuurlijk als het dossier
nog geldig is.”63
Op grond hiervan stel ik vast dat volgens deze informatie de dossiers van een
internationale signalering in Lyon worden gearchiveerd voor een termijn van vijf
jaren. Daarna worden de dossiers vernietigd, tenzij het betreffende NCB om een
verlenging vraagt. In het licht van Baybaşin’s levenslange veroordeling in 2002, lijkt
het mij geenszins onbegrijpelijk dat een verlenging van de internationale
signalering niet nodig werd geacht.
61 De Interpoltaken worden in Nederland uitgeoefend door de Dienst Landelijke Informatieorganisatie

(DLIO) van de Nationale Eenheid van de Nationale Politie en daarin meer specifiek door de Afdeling
Landelijk Internationaal Rechtshulpcentrum (LIRC) te Den Haag.
62 Zie het e-mailbericht van mr. Van der Bijl van 5 januari 2016.
63 Zie de bijlage ‘151222 1148 Baybaşin’, bij het e-mailbericht van mr. Van der Bijl van 5 januari 2016.
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(5). Turks antecedentenonderzoek Baybaşin I

De raadsvrouw stelt dat de afwezigheid van de internationale signalering voorts kan
worden aangetoond doordat de registers in Turkije geen melding maken van
criminele antecedenten van Baybaşin.64 Daarbij baseert zij zich op het uittreksel uit
de Turkse registers dat als bijlage 8 is gevoegd bij het RC-verhoor van Baybaşin d.d.
28 oktober 2015. Nadat daarin de identiteitsgegevens van Baybaşin zijn opgesomd,
maakt het (vertaalde) uittreksel melding van het volgende:
“Uitkomsten antecedenten onderzoek: (**)
Persoon waarvan hierboven de identiteitsgegevens zijn genoemd heeft geen
antecedenten
Kantekening: dit onderzoek is uitgevoerd aan de hand van bovengenoemde
identiteitsgegevens.
(*) Bovengenoemde identiteitsgegevens die zijn verkregen uit onderzoek naar
het justitieel verleden bevat geen eventuele wijzigingen die elders dan
mernis65 bekend zijn
(**) dit onderzoek dat is verkregen uit mernis identiteitsgegevens is
gebaseerd op gegevens afkomstig uit het justitieel documentatiesregister
bevat alle bestaande antecedenten en voldoet aan de gestelde eisen
(***) bij twijfel over bovenstaand uittreksel, antecedenten of
persoonsgegevens kunt u contact opnemen met een plaatselijk
antecedentenbureau met het bureau justitiële documentatie van het
ministerie van buitenlandse zaken.”66
Inhoudelijk merk ik hierover nog het volgende op. Dat Baybaşin volgens dit
document in Turkije niet is veroordeeld, sluit geenszins uit dat jegens Baybaşin in
Turkije verdenkingen zijn gerezen die aanleiding gaven voor een internationale
signalering met het oog op een vervolgingsuitlevering. Sterker nog, een ander door

64

Zie het tweede aanvullend herzieningsverzoek d.d. 1 februari 2016, p. 27 en 28.
Mernis betreft het Turkse centraal registratie- en administratiesysteem (Merkezi Nüfus İdaresi
Sistem in het Turks, afgekort MERNIS).
https://en.wikipedia.org/wiki/Turkish_Identification_Number#MERNIS_Project.
66 Zie bijlage 9 ‘BJDS MvJ Turkije 19-10-2015’, gehecht aan het proces-verbaal van verhoor van
Baybaşin bij de rechter-commissaris d.d. 28 oktober 2015.
65
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Baybaşin bij zijn verhoor op 28 oktober 2016 overgelegd document wijst uit dat
Baybaşin in Turkije wel degelijk het subject van strafrechtelijke onderzoeken was.
Uit dit document blijkt namelijk dat tegen Baybaşin in de jaren negentig in Turkije
verscheidene politieonderzoeken zijn gestart, met inbegrip van een onderzoek naar
narcoticadelicten uit “1991 en daarna”, waarvoor op 8 december 1994 een bevel
tot inhechtenisneming is afgegeven.67 Hierop kom ik later terug.

(6). Turks antecedentenonderzoek Baybaşin II

De raadsvrouw heeft ter ondersteuning van haar standpunt voorts een brief met
bijlagen van de Turkse jurist Hüseyin Demir overgelegd. Zij concludeert hieromtrent
als volgt:
“Een brief van de Turkse jurist Hüseyin Demir, die recent inzage heeft gehad
in het archief van het Bureau Interpol te Turkije, geeft aan dat daar geen
documentatie te vinden is over verzoeker van vóór 1996. Pas vanaf het jaar
1996 wordt zijn naam genoemd in de Turkse Interpol Archieven. Dit betreft
de correspondentie met Nederland over het uitleveringsverzoek. Demir
schrijft: “Hierover kan ik zeer duidelijk zijn; door geen enkel overheidsorgaan
in Turkije is er vanaf 1995 een internationaal arrestatiebevel uitgevaardigd.
Ook door Interpol niet.” Een hem door de bewaarder van het Interpol-archief
beloofd uittreksel uit het archief met deze informatie is hem in december
2015 plotseling geweigerd met de mededeling dat de zaak Baybaşin een
‘politieke zaak’ was waarover alleen maar op ministerieel niveau kon worden
beslist.”68
De brief met bijlagen is op verzoek van de raadsvrouw vertaald uit het Turks en
luidt, voor zover relevant, als volgt:
“Naar aanleiding van uw verzoek aan mij, met betrekking tot informatie over
de heer Hüseyin Baybasin, ben ik persoonlijk naar het Bureau Interpol van de
67

Zie bijlage 1, gehecht aan het proces-verbaal van verhoor van Baybaşin bij de rechter-commissaris
van 28 oktober 2015, p. 35-37 . Dit betreft volgens Baybaşin documenten van “Jeroense waarin hij
beschrijft dat het onderzoek naar mij gestart zou zijn in 1994”, zie onder 19 van zijn verhoor. De
raadsvrouw meldt in diezelfde passage dat het documenten uit de ontnemingszaak betreft. De door
mij genoemde pagina’s betreffen een uittreksel inzake Baybaşin over (onder andere) tegen hem
lopende voorbereidende strafrechtelijke onderzoeken en zaken tegen hem op de rol van de officier
van justitie en de rechtbank. Het valt mij op dat de raadsvrouw in dit kader betoogt dat Baybaşin in
Turkije geen criminele antecedenten heeft, maar in het kader van de nova over de samenwerking
tussen de Nederlandse en Turkse autoriteiten in de strafzaak stelt dat uit genoemd document blijkt
dat de Turkse en Nederlandse autoriteiten in deze zelfde periode gezamenlijk strafzaken tegen hem
zijn begonnen. Zie paragraaf 18.7.
68 Zie het tweede aanvullend herzieningsverzoek d.d. 1 februari 2016, p. 28.
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Turkse Republiek gegaan. Ik was aanwezig toen de archiefmedewerker de
documenten doorzocht en kon meelezen.
Ik kreeg aanvankelijk een eenduidig antwoord op de door mij gestelde vragen
over Hüseyin Baybaşin. De functionaris en ik waren het met elkaar eens
daarover. Daarna heeft de functionaris zicht tot het afdelingshoofd gewend
om de documenten te laten ondertekenen. Vervolgens is het antwoord aan
mij voortdurend uitgesteld. Mijn verzoekschrift van 07.12.2015 waar niet op
werd gereageerd, heb ik opnieuw ingediend op 04.01.2016. Ditmaal kreeg ik
als reactie op mijn verzoek van 06.01.2016 een antwoord van het Bureau
Interpol waarin een beroep werd gedaan op de wet 3071. Daarop ben ik naar
Ankara gereisd en heb daar met de bevoegde functionarissen gesproken. Ik
heb gevraagd waarom het eerder opgestelde stuk nu was aangepast. De
functionaris zei dat het verzoek van het ministerie nu zo was opgeschreven.
Toen ik naar de archiefmedewerker vroeg die de eerdere brief had opgesteld,
vertelde de functionaris mij dat die medewerker was ontslagen.
De medewerker vertelde mij dat dit schrijven zo was opgesteld op verzoek
van het ministerie, hij zei het is een politieke zaak en hoezeer dit ook in strijd
is met de wet en de normale procedure, hier zult u het mee moeten doen.
Geachte collega naar aanleiding van uw verzoek en onze samenwerking, heb
ik alle dossiers aangaande de acties tegen Baybaşin vanaf 1995 gelezen en
met verschillende functionarissen gesproken. Hierover kan ik zeer duidelijk
zijn; door geen enkele overheidsorgaan in Turkije is er vanaf 1995 een
internationaal arrestatiebevel uitgevaardigd. Ook door Interpol niet. Er is
geen enkel arrestatiebevel en geen correspondentie daarover.
Er moet op diplomatiek niveau zijn gecorrespondeerd, daarover zal niets
terug te vinden zijn aangezien dat onwettelijk was en daarom niet is
geregistreerd.
Indien u een schrijven met dergelijke inhoud heeft ontvangen uit Nederland
of een ander land, is dat vervalst. Ik zal opnieuw verzoeken indienen en
bezwaren neerleggen bij de bevoegde gerechten en het Constitutionele
Hof.”69
Demir heeft hieromtrent (in ieder geval) twee verzoekschriften ingediend bij het
Turkse ministerie van Justitie en het ministerie van Binnenlandse Zaken. De
antwoorden van beide ministeries zijn als bijlagen bij zijn brief gevoegd.

69

Bijlage 81a bij het tweede aanvullend herzieningsverzoek d.d. 1 februari 2016, de brief van Demir
van 26 januari 2016.
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De eerste bijlage betreft een brief van het ministerie van Binnenlandse Zaken,
directoraat Algemene Veiligheid, Interpol-Europol-Sirene. Die brief bevat een
afwijzing van het verzoek om informatie over het al of niet bestaan van een
opsporingsbevel tegen Baybaşin, met als reden dat een dergelijk verzoek binnen de
competentie en het werkbereik van de rechtsprekende macht valt en daarom niet
door het ministerie van Binnenlandse Zaken kan worden behandeld.70

De tweede bijlage betreft een brief van het ministerie van Justitie van Turkije,
departement Internationaal Recht en Buitenlandse Betrekkingen, bureau
Uitlevering en Overdracht Gestraften. Het betreft een reactie op Demir’s verzoek
om informatie over Turkse opsporingsverzoeken inzake Baybaşin aan Interpol. Het
verzoekschrift is door voornoemd ministerie beoordeeld in het licht van de Turkse
wet op informatievergaring en heeft volgens het ministerie betrekking op
‘informatie en documentatie aangaande een gerechtelijk onderzoek en
gerechtelijke vervolging’. Aangezien het ministerie een ‘centraal overheidsorgaan’
is, is zij in het kader van de wet op informatievergaring slechts verplicht informatie
te verstrekken in het kader van ‘publieke instellingen en organisaties en
gekwalificeerde publieke beroepsorganisaties’. Demir’s verzoek valt daar niet
onder en (wederom) wordt hij verwezen naar de desbetreffende gerechtelijke
instantie.71 Uit de correspondentie valt niet op te maken of Demir daadwerkelijk
een verzoek heeft neergelegd bij een gerechtelijke instantie.

Demir concludeert uiteindelijk slechts dat hij ‘het document betreffende de heer
Baybasin waar u om vroeg (niet) heb kunnen krijgen’72.

De officiële door Demir overgelegde documenten bieden derhalve geen
ondersteuning voor zijn stelling dat omtrent Baybaşin geen internationale
signalering,

(internationaal)

arrestatiebevel

of

andere

(internationaal)

strafrechtelijke registraties in Turkije is of zijn aangetekend. Uit de documenten

70

Bijlage 81a, gehecht aan het tweede aanvullend herzieningsverzoek d.d. 1 februari 2016, bijlage 1
bij de brief van Demir van 26 januari 2016.
71 Bijlage 81a bij het tweede aanvullend herzieningsverzoek d.d. 1 februari 2016, bijlage 2 bij de brief
van Demir van 26 januari 2016.
72
Bijlage 81a bij het tweede aanvullend herzieningsverzoek d.d. 1 februari 2016, de brief van Demir
van 26 januari 2016.
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blijkt uitsluitend dat Demir’s onderzoek naar mogelijke internationale signaleringen
van Baybaşin in Turkije is vastgelopen.
Hetgeen resteert is alleen Demir’s eigen verklaring. Die vormt – in het licht van de
reeds besproken aanwijzingen voor het tegendeel daarvan – onvoldoende grond
voor de stelling dat Turkije (anders dan aan Nederland) géén internationale
signalering voor Baybaşin heeft uitgevaardigd.73

Conclusie

In tegenspraak met de stelling van de raadsvrouw leveren de documenten uit het
uitleveringsdossier aanwijzingen op dat niet alleen Interpol in Nederland, maar ook
het hoofdbureau van Interpol in Lyon en de (andere) lidstaten van Interpol waren
geïnformeerd over de internationale signalering van Baybaşin. Er zijn in dit verband
dan ook, anders dan de raadsvrouw veronderstelt, geen reële aanwijzingen voor
een ‘bilateraal opzetje’ tussen Nederland en Turkije.

73

Terzijde, in het uitleveringsdossier bevindt zich een brief d.d. 25 november 1996 van mr. Everaert,
één van Baybaşin’s advocaten, aan de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) in Nederland. De brief
wijst uit dat Baybaşin een asielverzoek in Nederland heeft ingediend, op de grond dat hij bang is dat
hij in Turkije aan vervolging zal worden blootgesteld. Voorts schrijft Everaert dat Baybaşin en zijn
familie in het Verenigd Koninkrijk woonde, maar dat hij niet daarnaar kan terugkeren, omdat zijn
reisdocumenten zijn verlopen én omdat hij niet de gevraagde ‘garanties’ van het Verenigd Koninkrijk
kan verkrijgen. Baybaşin wilde blijkens deze brief de garantie dat de Britse autoriteiten hem zouden
toelaten en hem niet zouden uitleveren aan Turkije. Dat bevreemdt. Als de internationale signalering,
in lijn met de stelling van de raadsvrouw, in Engeland onbekend was, had Baybaşin toen ook geen
reden voor zorg door het Verenigd Koninkrijk te worden uitgeleverd.
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17.5. Het uitleveringsverzoek

De argumenten van de raadsvrouw

Zoals gezegd betoogt de raadsvrouw dat er sprake was van een ‘bilateraal opzetje’
tussen Nederland en Turkije teneinde Baybaşin uit te leveren. In dit kader stelt zij
naast de eerdergenoemde argumenten onder 17.4 ook dat het uitleveringsverzoek
reeds op 9 maart 1995 specifiek op Nederland was ‘geschreven’, terwijl Baybaşin in
maart 1995 nog geen enkele relatie met Nederland had. Ik citeer de raadsvrouw:
“Een uitleveringsverzoek wordt normaliter door een verzoekende staat
gericht geschreven op het specifieke land waar de verzochte persoon zich
bevindt. Een land vraagt, gezien de verschillende voorbehouden, om een
specifiek op dat land toegespitst uitleveringsverzoek.”74
De raadsvrouw stelt:
(1).

een uitleveringsverzoek wordt door een verzoekende staat geredigeerd met
het oog op het land waar de verzochte persoon zich bevindt. In het verlengde
hiervan stelt zij dat het uitleveringsverzoek d.d. 9 maart 1995 specifiek op
Nederland is geschreven. Bovendien heeft de raadsvrouw betoogd dat

(2).

de officier van justitie, mr. J. Klunder heeft verklaard dat Nederland en
Turkije samenwerkten om bij rechtshulpverzoeken snel te kunnen
handelen.75

Ik loop deze argumenten successievelijk langs.

Een bespreking van de argumenten van de raadsvrouw

(1). Het uitleveringsverzoek is specifiek voor Nederland geschreven

Het toepasselijke Europese uitleveringsverdrag (EUV) behelst, anders dan de
raadsvrouw beweert, géén verplichting voor de verzoekende staat om een
uitleveringsverzoek specifiek te redigeren voor de aangezochte staat. Art. 12 EUV
verlangt slechts dat het verzoek schriftelijk wordt gedaan en langs diplomatieke
74

75

Zie het tweede aanvullend herzieningsverzoek d.d. 1 februari 2016, p. 28.
Zie het tweede aanvullend herzieningsverzoek d.d. 1 februari 2016, p. 28 - 29.
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weg wordt aangeboden. Het verzoek wordt gestaafd door een origineel of
authentiek afschrift van een voor tenuitvoerlegging vatbare veroordeling, bevel tot
aanhouding of een andere akte van dezelfde kracht. Daarnaast is een overzicht van
de feiten waarvoor uitlevering wordt verzocht vereist alsmede een afschrift van de
toepasselijke wetsbepalingen.76 Aan al deze eisen voldoet het op 5 januari 1996 via
diplomatieke post bij het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse zaken
binnengekomen Turkse verzoek om uitlevering van Baybaşin.77
Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het verzoek vervolgens doorgezonden
aan het ministerie van Justitie, alwaar het op 8 januari 1996 is aangekomen.78 Het
voorblad van de stukken verwijst voorts naar een fax d.d. 28 december 1995.79
Vermoedelijk hebben de Nederlandse autoriteiten bij de Turkse autoriteiten, daags
na de aanhouding, en na de uitwisseling van berichten tussen Interpol Nederland
en Interpol Turkije, het Turkse uitleveringsverzoek inzake Baybaşin opgevraagd.

Gezien de aanhef is dit uitleveringsverzoek op 9 maart 1995 door de Turkse
autoriteiten opgesteld. De raadsvrouw stelt dat ‘9 maart 1995’ dan ook de datum
betreft waarop het uitleveringsverzoek aan Nederland is verzonden. Geen enkele
omstandigheid biedt hieraan echter steun. In de uitleveringspraktijk is het
allerminst ongebruikelijk om uitleveringsverzoeken op te stellen voorafgaande aan
een eventuele aanhouding van de gezochte persoon, allereerst (1) omdat
internationale aanhoudingen op een onverwacht moment kunnen plaatshebben,
en (2) juist omdat dergelijke verzoeken niet hoeven te worden toegesneden op het
land alwaar de opgeëiste persoon zal worden aangetroffen, doch alleen op de eisen
waarvan het toepasselijke uitleveringsverdrag gewag maakt. Nadat Baybaşin op 24
december 1995 in Nederland werd aangehouden, is het verzoek, blijkens
voornoemde reconstructie, niet eerder dan op 5 januari 1996 per diplomatieke post
aan het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken gestuurd. De stelling dat

76

Zie art. 12 Europees uitleveringsverdrag.
Het uitleveringsverzoek bevat de volgende stukken:
- een Nederlandse vertaling van het uitleveringsverzoek d.d. 9 maart 1995 uitgevaardigd door de
hoofdofficier van justitie verbonden aan de rechtbank voor staatsveiligheid te Istanbul;
- een bevel tot aanhouding en inbewaringstelling nr. 1994/505 Mut., uitgevaardigd door de
1e rechtbank voor staatsveiligheid te Istanbul d.d. 8 december 1994;
- de wettekst van de artt. 403, 59 en 102 van het Turkse Wetboek van Strafrecht;
- een foto van Baybaşin, een kaart zijn vingerafdrukken alsmede een uittreksel uit de
bevolkingsadministratie.
78 Zie het voorblad van het uitleveringsdossier, uitleveringsverzoek d.d. 5 januari 1996.
79 Zie het voorblad van het uitleveringsdossier, uitleveringsverzoek d.d. 5 januari 1996.
77
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het uitleveringsverzoek op 9 maart 1995 aan de Nederlandse autoriteiten is
verzonden, mist dan ook feitelijke grondslag.

(2). Mr. Klunder zegt het ook

Daarnaast haalt de raadsvrouw

ter ondersteuning van de stelling dat het

uitleveringsverzoek al in maart 1995 aan de Nederlandse autoriteiten is verzonden
een citaat uit het verhoor ter terechtzitting in hoger beroep van mr. Klunder, de
CID-officier van justitie, aan. Mr. Klunder, als getuige gehoord, deelde aldaar onder
meer mee:
“Er was een samenwerking om bij rechtshulpverzoeken snel te kunnen
werken. Informatie werd over en weer gegeven.”80
Hierin leest de raadsvrouw – m.i. tevergeefs – een ondersteuning voor haar
standpunt dat het uitleveringsverzoek al in maart 1995 in handen van de
Nederlandse autoriteiten zou zijn geweest.

Overigens zag de genoemde mededeling van mr. Klunder op een ander onderwerp.
Klunder gaf met die mededeling antwoord op de volgende vragen:
“Vanaf welke datum had u een samenwerkingsrelatie met de heren Aslan en
Charliskan van het Smokkeldepartement? Wat hield deze vorm van
samenwerking precies in?
Is daarvan iets op papier gekomen? Zo ja, wat precies?
Had u voor 1 februari 1998 wel eens met beide heren, dan wel met collega’s
daarvan, over Baybaşin en/of zijn zaak gesproken?”81
Waarop Klunder als volgt antwoordde:
“het opsporingsteam Noord Oost Nederland had al vanaf – ik vermoed – mei
1997 onder meer contacten met het smokkeldepartement en met het
openbaar ministerie in Istanbul. Er was een samenwerking om bij
rechtshulpverzoeken snel te kunnen werken. Informatie werd over en weer
80

Zie het tweede aanvullend herzieningsverzoek d.d. 1 februari 2016, p. 28.

81 Proces-verbaal terechtzitting verhoor Klunder d.d. 22 en 23 oktober 2001, de vragenlijst is als bijlage

gevoegd bij dit proces-verbaal, het betreft hier vraag 19.
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gegeven. CID-informatie ging via het KLPD naar het buitenland. Informatie
werd opgeschreven zoals het werd geleverd. Informatie die kan leiden tot de
bron wordt weggelaten.”82
Kortom, de door de raadsvrouw aangehaalde opmerking van mr. Klunder is in een
andere context gedaan en betreft een andere periode.

Conclusie

De raadsvrouw leeft in de onjuiste veronderstelling dat er een dwingende
verplichting bestaat om een uitleveringsverzoek specifiek te concipiëren voor het
land alwaar de opgeëiste persoon zich bevindt of zal gaan bevinden. Onder die
veronderstelling betoogt de raadsvrouw dat het uitleveringsverzoek is gedateerd
op 5 maart 1995 en dus ruim vóór de aanhouding van Baybaşin moet zijn verzonden
aan Nederland. De stukken in het uitleveringsdossier geven voor deze conclusie
echter geen aanleiding.

82

Zie het proces-verbaal van de terechtzitting van . 22 en 23 oktober 2001,inhoudende onder meer
de getuigenis van CID-officier mr. Klunder, p. 19.
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17.6. De inhoud van het uitleveringsverzoek

De argumenten van de raadsvrouw

De betrokkenheid van Baybaşin bij het transport van verdovende middelen met de
motorschepen Kismetim-1 en Lucky-S is volgens de raadsvrouw gebaseerd op valse
beschuldigingen. Zij verwoordt dit als volgt:
“De Turkse opzet was geen andere dan verzoeker, vanwege zijn
betrokkenheid bij de Koerdische vrijheidsbeweging en zijn onthullingen over
de drugshandel van de Turkse overheid zelf, terug te laten keren naar Turkije
onder het mom hem daar te liquideren. In 2013 zei Cetinkaya hierover: “De
heer Baybaşin was hier in 1995/1996. Hij is een bekende Koerd. Tussen 1991
en 1994 zijn veel Koerden vermoord. Er stonden veel Koerdische zakenlieden
op de dodenlijst. Op deze lijst stond ook de heer Baybaşin.”83
Het door de raadsvrouw gepresenteerde standpunt stoelt zij op de volgende door
haar aangedragen verklaringen:
(1).

de verklaring van Mehmet Eymür, voormalig hoofd MIT;

(2).

de verklaring van Karst, oud-medewerker van het KNON,

(3).

de verklaring van Necdet Menzir, voormalig hoofd van de politie te Istanbul,
als opgetekend in het (e-mail)verslag van de journalist Burhan Kazmali.

Daarnaast doet zij een beroep op:
(4).

een krantenbericht over de getuigenverklaring van Tuncay Güney in het
Ergenekon-proces, en

(5).

een vonnis van de 1e staatsveiligheidsrechtbank te Istanbul.

Een bespreking van de argumenten van de raadsvrouw

(1). De verklaring van Mehmet Eymür

Ten behoeve van de stellingname inzake de valse beschuldigingen wijst de
raadsvrouw ten eerste op een krantenartikel van 10 april 2015 waaruit zou volgen

83

Zie het tweede aanvullend herzieningsverzoek d.d. 1 februari 2016, p. 29.
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dat een zekere Mehmet Eymür een verklaring heeft afgelegd over een dodenlijst
waarop de namen van Koerdische zakenmannen stonden vermeld. Eymür is een
voormalig hoofd van de MIT, de geheime dienst van Turkije, te vergelijken met de
AIVD in Nederland.84 Eymür zou deze lijst hebben overgelegd tijdens zijn verhoor in
een strafzaak over een aantal onopgeloste moorden uit de jaren negentig. Baybaşin
staat volgens het artikel op nummer 8 van de betreffende dodenlijst. Leden van de
MIT zouden zich volgens het artikel schuldig hebben gemaakt aan moorden.85

Ook indien deze informatie op waarheid berust, staaft dit niet de stelling dat
Baybaşin geen betrokkenheid heeft bij het drugsvervoer met de genoemde
motorschepen.

(2). De verklaring van Karst

Dat Baybaşin valselijk wordt beschuldigd van betrokkenheid bij de transporten met
de motorschepen Kismetim-1 en Lucky-S, baseert de raadsvrouw ook op de
verklaring van een zekere Karst. Karst was als rechercheur lid van het kernteam
Noord- en Oost-Nederland (KNON), heeft zich als klokkenluider gemeld en is in het
herzieningsonderzoek door de rechter-commissaris op 14 februari 2013 gehoord.

Tijdens dat verhoor heeft Karst verklaard over de groepsfoto van een Nederlandse
delegatie van justitie en politie die op de gang van het hoofdbureau van de politie
te Istanbul hing naast foto’s van de schepen Kismetim-1 en Lucky-S. Op de
groepsfoto zouden o.a. afgebeeld staan mr. Holthuis, hoofdofficier van justitie van
het landelijk parket ten tijde van het strafrechtelijk onderzoek tegen Baybaşin, en
de heer Wilzing, om en nabij diezelfde periode chef van het regiokorps IJsselland.

(De vraag en) het antwoord van Karst waaruit de raadsvrouw citeert, luidt in zijn
volledigheid als volgt:
“Kunt u aangeven hoe nauw de samenwerking was tussen het kernteam NON
en de Turkse autoriteiten? In Turkije en vanuit hier?

84

Zie Wikipedia: https://nl.wikipedia.org/wiki/Milli_Istihbarat_Teskilati .
Bijlage 82 bij het tweede aanvullend herzieningsverzoek d.d. 1 februari 2016. De vertaling van het
krantenbericht is door de juridisch medewerker van de raadsvrouw verzorgd.
85
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Die was vrij nauw. De eerste keer dat ik kwam op het hoofdbureau in Istanbul,
kwam ik in de hal en werd ik voorgesteld aan de korpschef Tankuş,
bijgenaamd de Aziaat, maar hij kan ook het hoofd van de narcoticabrigade
zijn geweest. De tolk die daarbij was, was Cetinkaya. Dat gesprek was niet zo
indrukwekkend, maar ik liep op de gang en ik zag daar foto’s hangen van een
Nederlandse delegatie met (…) Holthuis, (…) Wilzing, (…) van Zwam en (…)
Koers, deze laatste weet ik niet meer zeker, en daarnaast hingen nog twee
foto’s, een soort trofeeën, van de Kismetin I en de Lucky S.. Hierin was drugs
gesmokkeld. De foto’s maakten op mij de indruk: “Hé, zijn deze delegaties
hier ook geweest?” Ik zag geen verband tussen deze delegatie en de eerdere
delegaties. Ik heb aan een van de collega’s gevraagd hoe het zat met die
foto’s. Ik legde geen verband tussen Baybaşin en de foto’s. Daar kwam ik later
pas achter.”86
De raadsvrouw concludeert dat de ‘samenhang’ van foto’s van de drugsschepen
met de foto van de genoemde Nederlandse delegatie aan een wand in het
hoofdbureau van politie te Istanbul duidelijk maakt dat Nederland heeft
meegewerkt aan de valse beschuldigingen aan het adres van Baybaşin.

Ik deel deze opvatting niet.

Ten overvloede, tijdens hetzelfde verhoor heeft de raadsvrouw aan Karst gevraagd
of het hem bekend was dat de informatie vanuit Turkije dat Baybaşin bij de
drugstransporten met de Kismetim-1 en Lucky-S betrokken was, vals was. Hij
verklaarde onder punt 65 van zijn verhoor als volgt:
“Dat was geen onderwerp. Het was geen aanleiding voor onderzoek of iets
dergelijks.”
Ik concludeer derhalve dat Karst zelf in ieder geval niet heeft verklaard dat Baybaşin
valselijk is beschuldigd van betrokkenheid bij de transporten met de genoemde
schepen.

86

Zie het verhoor van ‘Karst’ bij de rechter-commissaris van 14 februari 2013, sub 31
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(3). De verklaring Necdet Menzir

De raadsvrouw brengt verder in het kader naar voren hetgeen Necdet Menzir,87
hoofd van de politie van Istanbul gedurende de jaren 1992 – 1995, over de
eventuele betrokkenheid van Baybaşin bij het transport met de Kismetim-1 heeft
verklaard ten overstaan van de journalist Burhan Kazmali. Ter onderbouwing citeert
de raadsvrouw uit een e-mailbericht van Kazmali. Menzir heeft volgens Kazmali
verklaard:
“Wij hadden de zaak Baybaşin als een geheel aangepakt. De crisis en de
onrust in de politiek hadden dit niet mogen verpesten. Op de telefoons van
Hüseyin Baybaşin, zijn familieleden en de kring om hen heen waren inmiddels
taps aangesloten. Deze werkzaamheden waren in die periode niet
rechtmatig, er bestond namelijk geen rechterlijke beslissing of iets dergelijks
voor. Blijft over dat Ferruh Tankuş en Emin Aslan ieder afzonderlijk
samenwerkten met de Nederlandse Internationale Onderzoeks Eenheid, het
Interregionale Recherche Team, de Nederlandse politie en het ministerie van
Justitie. Voor zover ik mij kan herinneren waren wij ook in nauwe
samenwerking met politiefunctionarissen uit Spanje. Wij wisselden allerlei
documenten en informatie uit waarover wij beschikten. Echter, Turkije
verstrekte alles wat men had tegen Hüseyin Baybaşin, zelfs de kleinste
informatie, aan Nederland. Er hebben met betrekking tot Hüseyin Baybaşin
wel zo veel verzoeken om technisch onderzoek plaatsgevonden dat zelfs de
doodgewone dagelijkse gesprekken naar Nederland en naar de politie of
gerechtelijke autoriteiten van andere landen die daarom vroegen, werden
teruggestuurd. Ik ben er nog steeds niet achter wat Emin Aslan en Ferruh
Tankuş met de zaak Baybaşin te maken hadden. Zij hebben beiden bijzondere
inzet getoond. Er is veel geld als beloning gegeven. Volgens mij zijn er, zonder
dat er echt serieus bewijs en bewijsstukken waren, slechts
telefoongesprekken, enkele beelden en documenten met betrekking tot het
onderzoek aan de zeer regelmatig langskomende Nederlandse politie
gegeven. En wij hebben op beide boten geen enkel naar Baybaşin leidend
spoor aangetroffen.”88
Menzir verklaarde volgens Kazmali dat op beide schepen “geen enkel spoor naar
Baybaşin leidde”.

87 Volgens Wikipedia

was Necdet Menzir een Turkse politicus die van 30 juni 1997 tot 4 augustus 1998
minister (van Verkeer) is geweest. Hij heeft diverse functies binnen het Turkse politieapparaat vervuld,
waaronder die van het hoofd van politie te Istanbul van 1992 - 1995. Menzir is op 2 februari 2013
overleden. Zie: https://tr.wikipedia.org/wiki/Necdet_Menzir.
88 Bijlage 9 bij de herzieningsaanvraag d.d. 18 april 2011, ‘Kazmali’, p. 3-4.
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Naar mijn inzicht vormt dat onvoldoende grond om aan te nemen dat de
beschuldigingen aan het adres van Baybaşin vals zijn geweest.89

(4). De getuigenverklaring van Tuncay Güney

Vervolgens stelt de raadsvrouw dat uit een krantenartikel d.d. 23 juli 2008 blijkt dat
niet Baybaşin, maar JITEM-militairen betrokken waren bij het drugstransport met
de Kismetim-1. Ik citeer uit het artikel:
“Tuncay Guney die één van de sleutelfiguren is in de operatie Ergenekon,
heeft tijdens zijn voorarrest in 2001 uitspraken gedaan tegenover de politie
over de wijze van financiering van de organisatie. Guney beweert dat de
Kismetin I boot die toebehoort aan de drugssmokkelaar Nejat Das waarin 3
ton en 100 kilo heroïne aan bood was is laten gezonken nadat hij is
leeggehaald. Guney voerde aan dat het geld dat afkomstig was van de
heroïne uit de in december 1992 gezonken boot was verdeeld tussen Das, de
vleugel JITEM van Ergenekon (waar Das nauwe contacten mee onderhield) en
twee rijksambtenaren die zich later hadden toegevoegd.
Dit zei Tuncay Guney over de rol van Ergenekon in de drugssmokkel: “Ik vertel
dit in het licht van de informatie die ik zelf heb ingewonnen. De inkomsten
van Ergenekon zijn afkomstig van banken (onwettige kredieten), van grote
zakenmannen (door chantage) van de maffia, drugs en dat soort dingen”.”90
Respons. De organisatie ‘Ergenekon’ betreft een (vermeend) geheim verbond van
onder andere ex-generaals, advocaten, schrijvers en journalisten in Turkije. Begin
2001 werd de journalist/informant Tuncay Güney hieromtrent verhoord door de
politie, en dat betreft vermoedelijk het verhoor waarover dit artikel gaat.91 Het feit
dat Baybaşin in het artikel niet in verband wordt gebracht met de Kismetim-1,
vormt echter geen grond om aan te nemen dat Baybaşin niets met dit
drugstransport van doen had.

89

De verklaring van Menzir (volgens Kazmali) komt in paragraaf 18.3 nog uitgebreider aan bod.
Bijlage 10 bij het verhoor van Baybaşin d.d. 28 oktober 2015.
91 Zie voor meer informatie over ‘Ergenekon’ de Engelse Wikipedia. Een justitieel onderzoek leidde in
2008 tot een aanklacht van de openbare aanklager van de Turkse republiek tegen 86 verdachten op
verdenking van samenzwering tegen de staat. Het netwerk van hoge militairen en intellectuelen zou
hebben geprobeerd door aanslagen het geschikte klimaat voor een staatsgreep te scheppen. Ook
Güney heeft in de Engelse Wikipedia een lemma op zijn naam.
90
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(5). Een bericht van de 1e staatsveiligheidsrechtbank te Istanbul

Volgens de raadsvrouw is Baybaşin nooit verdachte geweest in de zaak van de
Lucky-S. Zij baseert deze stelling op de inhoud van een bericht van de
1e staatsveiligheidsrechtbank te Istanbul van 4 februari 2002 en een krantenartikel
van 23 juli 2008.
Het bericht van de 1e staatsveiligheidsrechtbank te Istanbul is gericht aan Nevzat
Sozer, een advocaat van Baybaşin. Voor zover relevant vermeldt dit (uit het Turks
naar het Engels vertaalde) bericht het volgende:
“The file number mentioned above known as the public opinion Luck S hearing
had been decided.
In the applying of the application to be marginal note for my client Huseyin
Baybaşin had a judgement or not as a suspect in this case and copy of decision
note to be present for related court, to be gives us with together as we
request. 1 february 2002
(…)
Reference no: 1993/163
As the request from representative Solicitor Nevzat Sozer of Huseyin Baybaşin
from our court, reference no 1993/183 in case had a judgment or not as a
suspect and copy of decision note to present related court, to be give them as
he request.
Careful examination in this case, Huseyin Baybaşin not had a judgment at this
case and copy of decision not given to the representative. 04.02.2002”92
De Engelse vertaling van dit document laat te wensen over, maar ik begrijp
aangehaalde passage aldus dat de 1e staatsveiligheidsrechtbank is verzocht na te
gaan of Baybaşin verdacht of veroordeeld is geweest in de zaak van de Lucky-S. Het
antwoord luidt dat er in 1993 (no 1993/183) een strafrechtelijk onderzoek tegen
Baybaşin is geweest, maar dat hem hieromtrent nooit enige mededeling, over een
sepotbeslissing of iets dergelijks, is gedaan. Ik lees hierin echter niet dat Baybaşin

92

Bijlage 10 bij het verhoor van Baybaşin d.d. 28 oktober 2015.
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nooit verdachte is geweest in deze zaak, en dát was de stelling die de raadsvrouw
(tevergeefs) wilde doen postvatten.93

Conclusie

De aangevoerde gegevens vormen geen grond voor de stelling dat Baybaşin
valselijk is beschuldigd van betrokkenheid bij drugstransporten met de schepen
Kismetim-1 en Lucky-S.

93

Het verweer dat Baybaşin valselijk is beschuldigd van betrokkenheid bij genoemde drugsschepen is
overigens ook tijdens de uitleveringszaak gevoerd. Ik citeer:
“De raadslieden van de opgeëiste persoon hebben ter terechtzitting aangevoerd dat de Turkse
autoriteiten de beschuldigingen hebben verzonnen om een uitlevering mogelijk te maken, die in wezen
niet op een commuun delict is gebaseerd, maar om politieke redenen wordt gevraagd. In feite is de
beschuldiging dat betrokkene zich inspant voor de Koerdische bevolking en openlijke kritiek op hoge
functionarissen uit ter zake van drugshandel, moord en corruptie. Sinds 1991 wordt openlijk op hem
jacht gemaakt en gesteld is dat betrokkene op de “lijst van Ciller” is geplaatst. Veel andere personen
die op die lijst stonden zijn inmiddels geliquideerd.” ‘Ciller’ betreft mw. Tansu Çiller, van 1993 tot 1996
de eerste minister van Turkije. Met de ‘lijst van Ciller’ wordt de hierboven vermelde ‘dodenlijst’
bedoeld.
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17.7. De asielprocedure 1996-1997

Een tijdlijn

In 1996 heeft Baybaşin Nederland om asiel gevraagd, op de grond dat hij – volgens
de brief van zijn advocaat, mr. Everaert, – niet kon terugkeren naar het Verenigd
Koninkrijk.94 Baybaşin’s Britse reisdocument was verlopen en hij kon van het
Verenigd Koninkrijk niet de garantie krijgen dat hij niet zou worden uitgeleverd aan
Turkije. Eind december 1996/begin januari 1997 is Baybaşin op vrije voeten
gekomen. Hij is in Amsterdam woonruimte gaan zoeken.95
In december 1997 heeft Baybaşin de Nederlandse autoriteiten verzocht om naar
het Verenigd Koninkrijk te mogen afreizen om aldaar zijn zieke broer te bezoeken.
De Britse autoriteiten hadden te kennen gegeven dat indien Baybaşin met dit doel
naar het Verenigd Koninkrijk wilde reizen, hij tijdelijk zou worden toegelaten en niet
aan Turkije zou worden uitgeleverd. Baybaşin moest daartoe wel aan de Britse
autoriteiten een identiteitsbewijs overleggen, alsook een bewijs dat hij mocht
terugkeren naar Nederland, te weten een W-document.96 Zijn Britse identiteits- en
reisdocumenten waren intussen immers verlopen. Zijn advocaat heeft bij de IND
om die reden een W-document voor hem aangevraagd.

De argumenten van de raadsvrouw

De raadsvrouw betoogt in dit verband dat Baybaşin dit W-document is geweigerd
en dat mr. J. Demmink hierin persoonlijk de hand heeft gehad. Demmink vervulde
van

1993

tot

2002

de

functie

van

directeur-generaal

Internationale

Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken (DGIAV) op het ministerie van Justitie.

94

Uitleveringsdossier, brief van mr. Everaert aan de staatssecretaris van Justitie inzake Baybaşin d.d.
25 november 1996.
95 Uitleveringsdossier, brief van mr. Everaert aan de staatssecretaris van Justitie inzake Baybaşin d.d.
25 november 1996, en de brief van mr. Everaert aan de staatssecretaris van Justitie inzake Baybaşin
d.d. 14 januari 1997.
96 Zie: http://www.vreemdelingendocumenten.nl/nl/documenten/w-document/. Een W-document is
bestemd voor vreemdelingen die asiel hebben aangevraagd en nog geen (definitieve) beslissing op
hun aanvraag hebben ontvangen. Dit document is ook bestemd voor vreemdelingen die een aanvraag
voor een verblijfsvergunning asiel voor onbepaalde tijd hebben ingediend en nog geen (definitieve)
beslissing op deze aanvraag hebben ontvangen. Met dit vreemdelingen-identiteitsbewijs kunnen
vreemdelingen hun identiteit, nationaliteit en het rechtmatig verblijf in Nederland aantonen.
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De raadsvrouw stelt dat Baybaşin door deze gang van zaken Nederland niet heeft
kunnen verlaten. Zij argumenteert als volgt:
“De vraag die in dit verband reist is de volgende. Waarom moest de directeurgeneraal er persoonlijk aan te pas komen om dit verzochte terugkeervisum te
weigeren? De rechter had de uitlevering van verzoeker aan Turkije reeds
verboden. Was het soms de bedoeling dat verzoeker Nederland niet verliet
totdat hernieuwde arrestatie kon plaatsvinden in de nieuw in (informele)
samenwerking met Turkije opgestarte Nederlandse strafzaak tegen
verzoeker? En moest de toenmalige directeur-generaal Internationale
aangelegenheden en Vreemdelingezaken hierbij de helpende hand bieden om
de Turken niet teleur te stellen? Terug in Engeland zou verzoeker immers de
bescherming genieten tegen de internationale grijparm van Turkije, zo was
het ministerie van Justitie bekend. Moest dat door deze actie worden
voorkomen?”97
Ter staving van haar betoog verwijst de raadsvrouw allereerst naar een INDtelefoonnotitie van Gradussen (IND) d.d. 15 juli 1997, opgemaakt naar aanleiding
van een telefoontje betreffende Baybaşin van Ruyters (Bureau Internationale
Rechtshulp in Strafzaken (BIRS) van het ministerie van Justitie) aan de IND. Ik citeer
de notitie zelf (onderstreping mijnerzijds):
“INHOUD GESPREK:
Gevraagd aan de heer Ruyters of uitleveringsbeschikking/asielbeschikking
kunnen worden verzonden. Hij deelt mede dat uitleveringsbeschikking (en dus
asielbeschikking) nog niet uit kan. Zaak Baybaşin wordt gebruikt als
drukmiddel “teneinde in een andere zaak iets van de Turkse autoriteiten
gedaan te krijgen”. Op dit moment wordt hierover overlegd gevoerd door
BuiZa. Aangezien dhr Demmink donderdag op vakantie gaat zal gepoogd
worden om uiterlijk donderdagochtend de besluitvorming af te ronden. Ik
deel mede dat indien uitlevering niet doorgaat de asielaspecten opnieuw
worden
beoordeeld.
Dhr
Ruyters
verwacht
overigens
dat
uitleveringsbeschikking alsnog de deur uit zal gaan. IND zal van gang van
zaken op de hoogte worden gehouden.”98
Bovendien wijst de raadsvrouw op de volgende informatie afkomstig uit een
proces-verbaal dat is opgemaakt in het kader van een oriënterend feitenonderzoek,

97

Zie het tweede aanvullend herzieningsverzoek d.d. 1 februari 2016, p. 31.
Bijlage 6 bij het herzieningsverzoek d.d. 18 april 2011. Deze notitie is tevens als p. 532 gevoegd in
het dossier van het ‘Zürich’-onderzoek. Deze telefoonnotitie zal in opvolgende onderdelen van deze
conclusie andermaal aan de orde komen.
98
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bijgenaamd ‘Zürich’, van de Rijksrecherche, zulks naar aanleiding van aangiften van
seksueel misbruik tegen Demmink. Ik citeer de Rijksrecherche:
“Op dinsdag 24 januari 2012, (…) hebben wij in het kantoor van de
Immigratie- en Naturalisatiedienst, (…), inzage gehad in het asieldossier (…)
alsmede in documenten uit het uitleveringsdossier van Huseyin Baybaşin voor
zover de IND daar de beschikking over had.
In het dossier troffen wij de volgende documenten aan:
 Fax bericht van 10/7/1997 van C.Hasefras aan Hanekamp (plv HIND)
waarin wordt aangegeven dat het dossier Baybaşin zich niet leent voor
afdoening op districtsniveau maar dient te worden voorgelegd en
afgedaan door dhr Demmink. Zowel SG als DGAIV blijken volledig van de
zaken (asiel en uitlevering) op de hoogte en dienen i.o. de afdoening nu
bij elkaar te bezien.
 (….).
 Interne concept nota 21/1/1998 van HZO aan DGIAV betreffende het
verzoek van een terugkeervisum door de heer Baybaşin.
 Interne telefoonnotitie 17/2/1998 van Gradussen/C. Hassefras en
Hanekamp waarin melding wordt gemaakt dat dhr Demmink de nota
heeft goedgekeurd en dat terugkeer visum dient te worden geweigerd”.99
Onder verwijzing naar dit proces-verbaal acht de raadsvrouw vaststaan dat de
directeur-generaal Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken,
Demmink, persoonlijk opdracht heeft gegeven Baybaşin een terugkeervisum te
weigeren. De betrokken IND-ambtenaren zouden volgens de raadsvrouw hebben
verklaard dat dit een ongebruikelijk gang van zaken was. Voorts zou uit een
faxbericht van 10 juli 1997 blijken dat het dossier Baybaşin zich niet leende voor
afdoening op districtsniveau, maar moest worden voorgelegd aan Demmink.100
De raadsvrouw voert op basis van de inhoud van deze bescheiden aan dat Demmink
het verzochte terugkeervisum voor Baybaşin heeft geweigerd teneinde Baybaşin

99

Baybaşin heeft bij gelegenheid van zijn RC-verhoor in dit herzieningsonderzoek op 28 oktober 2015
een aantal processen-verbaal overgelegd van een oriënterend feitenonderzoek, bijgenaamd ‘Zürich’,
van de Rijksrecherche naar aanleiding van aangiften van seksueel misbruik tegen Demmink. In dit
onderzoek is door verscheidene getuigen over Baybaşin gesproken en ter verificatie van bepaalde
onderzoeksgegevens heeft het onderzoeksteam inzage gekregen in het asieldossier en het
uitleveringsdossier van Baybaşin. Zie bijlage 7 bij het proces-verbaal van verhoor van Baybaşin d.d. 28
oktober 2015. In het dossier van het ‘Zürich’-onderzoek vormen p. 666-667 een afschrift van een
proces-verbaal van bevindingen d.d. 25 januari 2012. De in de hoofdtekst door mij geciteerde inhoud
van de telefoonnotitie is een weergave van de tekst uit dit proces-verbaal d.d. 25 januari 2012. Ik heb
eenmalig een kennelijk abusievelijke vermelding van “1988” gewijzigd in: 1998. Overige
verschrijvingen heb ik intact gelaten.
100 Zie het tweede aanvullend herzieningsverzoek d.d. 1 februari 2016, p. 30-31.
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(opnieuw) te kunnen laten arresteren in het kader van een Nederlandse strafzaak.
De raadsvrouw stelt voorts dat Baybaşin in het Verenigd Koninkrijk beschermd zou
worden tegen uitlevering aan Turkije. Ik bespreek deze argumenten successievelijk.

Een bespreking van de argumenten van de raadsvrouw

(1). De telefoonnotitie van de IND d.d. 15 juli 1997

In de aangehaalde mededeling in de IND-telefoonnotitie d.d. 15 juli 1997, te weten
dat “Zaak Baybaşin wordt gebruikt als drukmiddel “teneinde in een andere zaak iets
van de Turkse autoriteiten gedaan te krijgen””, ziet de raadsvrouw klaarblijkelijk
een indicatie voor een verband tussen enerzijds de zaak Baybaşin (als drukmiddel)
en anderzijds de kwestie Demmink, ten aanzien waarvan Nederland volgens de
raadsvrouw ‘iets’ van de Turkse autoriteiten gedaan wilde krijgen. Dat die andere
zaak de kwestie Demmink betreft, wordt in deze notitie echter niet met zoveel
woorden tot uitdrukking gebracht. De vraag is dus of voor die aanname van de
raadsvrouw ook maar enig fundament bestaat.
Ik beantwoord die vraag ontkennend. Er is géén materiaal dat het gesuggereerde
verband staaft. Sterker nog, openbaar bronmateriaal indiceert dat met die “andere
zaak” in werkelijkheid de kwestie Krouwel werd bedoeld, ook wel bekend als ‘de
affaire Köksal’.
Krouwel was een brigadier van politie die door Turkije verantwoordelijk werd
gehouden voor de dood van een Turkse arrestant (Köksal) in Venlo/Venray in
januari 1993. De zorg bestond dat Turkije jegens Krouwel ter zake een
strafvervolging zou instellen en daartoe de uitlevering van Krouwel zou trachten te
bewerkstelligen, zulks door Krouwel buiten Nederland te signaleren voor
aanhouding. Deze affaire is beschreven in de landelijke pers.101 Het NRC
Handelsblad van 13 oktober 1997 meldde:

101

In de dagbladen Trouw en NRC Handelsblad is op 20 en 21 juni 1997, resp. op 13 oktober 1997 aan
deze kwestie aandacht besteed.
Zie: http://www.trouw.nl/tr/nl/5009/Archief/article/detail/2644581/1997/06/20/Turkije-wilafrekenen-met-brigadier-uit-zaak-Koksal.dhtml;
http://www.trouw.nl/tr/nl/5009/Archief/article/detail/2546398/1997/06/21/Oud-brigadier-moetBelgie-mijden.dhtml
http://www.nrc.nl/handelsblad/van/1997/oktober/13/toch-proces-tegen-limburgse-ex-agent7371430.
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“(…). De Nederlandse regering heeft de afgelopen zomer nog geprobeerd een
andere uitleveringszaak te gebruiken om de vervolging van Krouwel
ongedaan te maken. De beslissing om de in Amsterdam ondergedoken TurksKoerdische zakenman H. Baybaşin uit te leveren aan Turkije werd door
minister Sorgdrager (Justitie) hiertoe enige tijd opgeschort. Turkije wil
Baybaşin omdat hij wordt verdacht van heroïnehandel.”
Op 27 oktober 1997 beantwoordde minister Sorgdrager de Kamervragen over deze
kwestie onder meer als volgt:
“(…). Na ontvangst van dit bericht, is het besluit genomen om Hüseyin
Baybaşin uit te leveren. Dit lag ook voor de hand omdat noodzakelijk geachte
garanties waren gegeven, zodat er geen beletselen voor de uitlevering meer
bestonden. Daarna kwam het bericht dat Krouwel door Turkije gesignaleerd
zou zijn. Naar aanleiding daarvan zijn beide zaken vervolgens begin juli, in het
kader van het in het internationale verkeer gehanteerde beginsel <<do ut
des>>, tegenover elkaar gesteld. Dat is in dit soort zaken niet ongebruikelijk.
De bekendmaking van de beslissing tot uitlevering is twee en een halve week
opgeschort om te proberen tegenover de uitlevering van de heer Baybaşin
een toezegging van niet vervolging van de heer Krouwel te krijgen, die in
Turkije wordt verdacht terzake van hetzelfde feit waarvan hij bij arrest van 5
april 1995 van het Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch onherroepelijk is
vrijgesproken. (…).”102
Deze mededelingen geven een passende verklaring voor de gewraakte zinsnede in
de telefoonnotitie van 15 juli 1997. Publiek toegankelijke gegevens, stammend uit
1997, ondermijnen dus het argument van de raadsvrouw. Deze informatie stemt
overigens overeen met de (voorzichtige) herinnering van Gradussen, de opsteller
van de IND-telefoonnotitie.103

102

Aanhangsel Handelingen II 1997/98, nr. 199 (p. 405-406), met vragen van het kamerlid Koekkoek
(CDA) over de zaak-Baybaşin (ingezonden 15 oktober 1997), met antwoorden van minister Sorgdrager
d.d. 27 oktober 1997. Zie voor Kamervragen inzake Krouwel/Baybaşin ook: Aanhangsel Handelingen II
1996/97, nr. 1699; Aanhangsel Handelingen II 1997/98, nr. 198, en Aanhangsel Handelingen II
1997/98, nr. 327.
103 Gradussen, de opsteller van de IND-telefoonnotitie d.d. 15 juli 1997, verklaarde bij gelegenheid
van zijn Rijksrecherche-verhoor in de Zürich-zaak op 4 november 2011 (p. 528-529) dat hij zich meent
te herinneren dat met de in de telefoonnotitie genoemde ‘andere zaak’ de zaak werd bedoeld van
een Turkse man die onder verdachte omstandigheden was overleden in een Nederlandse politiecel.
De Turkse autoriteiten wilden de politieman die hiervoor verantwoordelijk zou zijn in Turkije
vervolgen, aldus Gradussen.
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(2). Demmink weigert terugkeervisum Baybaşin

De citaten uit het IND-asieldossier van Baybaşin geven (inderdaad) blijk van
Demmink’s

persoonlijke

betrokkenheid

bij

cruciale

beslissingen

in

de

uitleveringsprocedure en de asielprocedure van Baybaşin. In aanmerking genomen
dat de zaak Baybaşin in de periode van 1996 tot 1998 reeds een gevoelig dossier
betrof, waarin bovendien uitleverings- en asielkwesties synchroon liepen, acht ik
de persoonlijke betrokkenheid van Demmink allesbehalve opmerkelijk. In beide
procedures hadden de minister van Justitie en/of de staatssecretaris van Justitie in
formele zin taken te vervullen; het behoort tot de werkzaamheden van de
directeur-generaal Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken om
ingeval van buitengewone dossiers persoonlijk toe te zien op een juiste uitvoering
van die taken. De veronderstelling die in de argumentatie van de raadsvrouw ligt
besloten, namelijk dat de persoonlijke betrokkenheid van Demmink uitsluitend
reden kan vinden in de (vermeende) samenspanning met Turkije, is onjuist.

(3). Engeland levert Baybaşin niet uit aan Turkije

In de argumentatie van de raadsvrouw ligt bovendien besloten dat Demmink aan
Baybaşin een veilige haven, te weten het Verenigd Koninkrijk, heeft onthouden.
Ook die veronderstelling is onjuist. De brief van de advocaat van Baybaşin,
mr. Everaert, wijst uit dat het Verenigd Koninkrijk uitsluitend voor een kortstondig
ziekenbezoek bereid was te garanderen dat Baybaşin niet aan Turkije zou worden
uitgeleverd. Dat was precies de reden dat Baybaşin in Nederland asiel heeft
aangevraagd én Nederlandse documenten nodig had toen hij zijn broer in Engeland
wilde bezoeken. Het Verenigd Koninkrijk vormde dus géén veilige haven voor
Baybaşin.

Conclusie

De raadsvrouw concludeert op basis van de aangehaalde bescheiden dat Demmink
betrokken is geweest bij een Turks-Nederlandse samenspanning teneinde Baybaşin
in Nederland te houden. Voor deze conclusie geven de documenten en verklaringen
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waarnaar is verwezen geen enkele grondslag. Onderdeel 18 gaat in zijn geheel over
het vermeende complot in de strafzaak en daar wordt deze kwestie nader
besproken.
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Onderdeel 18. Samenwerking c.q. samenspanning tussen de Nederlandse en de
Turkse autoriteiten in de Nederlandse strafzaak tegen Baybaşin
Volledige inhoudsopgave onderdeel 18:

18.1. Inleiding

18.2. Achtergronden, onderzoeksthema’s en de officiële lezing van justitie
De ‘Istanbul-desk van de Nederlandse politie’
Noties die bij de beoordeling van de nova in aanmerking moeten worden
genomen
De onderzoeksthema’s
De officiële lezing over de samenwerking in de Baybaşin-zaak

18.3. De Turkse bronnen
Inleiding
(1). Het Ek Rapor
Inleiding
De verkrijging van het Ek Rapor
De inhoud van het Ek Rapor: een complot waarvan Baybaşin
slachtoffer is
Een bespreking van het Ek Rapor
Conclusie inzake het Ek Rapor
(2). De verklaring van X1
Inleiding
De inhoud van de verklaring van X1
Een bespreking van de verklaring van X1
Conclusie inzake X1
(3). De verklaringen van X2
Inleiding
De tCEAS en X2
De identiteit van X2
De vraaggesprekken met X2
De inhoud van de verklaringen van X2
Een bespreking van de verklaringen van X2
Conclusie inzake X2
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(4). De interviews met Emin Arslan
Inleiding
Het interview van Arslan met de NRC
Uitlatingen van Arslan in de tv-uitzending van Habertürk
(5). De verklaring van Necdet Menzir bij Kazmali
Beschrijving
Bespreking
(6). De persconferentie van Murat Başesgioğlu
Beschrijving
Bespreking
Kazmali en de kwestie Demmink
Beschrijving
De kwestie Demmink
Çeviker
Beschrijving
Bespreking

18.4. De Nederlandse bronnen
Inleiding
Korte beschrijving van de Nederlandse bronnen
Van de Pol (Crimelink)
De Brief van Koers
De verklaring van Schalks
De Expertgroep Klokkenluiders

18.5. Getuigen over de samenspanning
Inleiding
Jeroense
Huuskes
Çetinkaya
Karst
Andere getuigen in het herzieningsonderzoek

18.6. Getuigen over de informele contacten tussen de Nederlandse en Turkse
autoriteiten
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Inleiding
(1). Schalks
(2). De collega-tolk
(3). Jeroense en Huuskes over Çetinkaya
(4). Çetinkaya
Eerste bespreking van bronnen 1 tot en met 4
(5). De brief van het College van procureurs-generaal
Voorlopige conclusie inzake de samenwerking

18.7. Een separate bespreking van de nova
De aanvang van de samenwerking met de Turkse justitie en politie
Inleiding
De verklaringen van Çetinkaya
Een justitieel uittreksel van Baybaşin
De verklaring van Karst
De geheimhouding van het in 1996 aangevangen onderzoek
Inleiding
Schalks
De tweede brief van Koers
Het tappen ving aan in 1996
Het Turks-Nederlands onderzoek naar Baybaşin startte in 1996
De verklaring van X3
De documenten van Jeroense
De ruzie tussen de officieren van justitie
Inleiding
Huuskes over de ruzie
Çetinkaya over de ruzie
Conclusie over de ruzie

18.8. Conclusie
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18.1. Inleiding

In de herzieningsaanvraag beroept de raadsvrouw zich op indicaties voor het
bestaan van een heimelijk en onrechtmatig samenwerkingsverband in de strafzaak
tegen Baybaşin tussen het kernteam Noord- en Oost-Nederland (KNON) van de
Nederlandse politie enerzijds en de Turkse justitiële en politiële autoriteiten
anderzijds. In dit onderdeel (18) volgt een bespreking van de nova die hierop
betrekking hebben. De bespreking van deze nova vormt tevens een kapstok voor
de bespreking van de aanwijzingen, veelal uit dezelfde bron, die de raadsvrouw ten
grondslag legt aan een verdergaande stelling. Niet alleen is er volgens de
raadsvrouw heimelijk en langdurig samengewerkt tussen het KNON en de Turkse
autoriteiten, die samenwerking vond plaats in een groter kader: de samenwerking
betreft in werkelijkheid een samenspanning tegen Baybaşin. Zij strekte tot het
vervalsen van bewijsmateriaal.

Dit onderdeel is als volgt opgebouwd. Ten eerste bespreek ik hoe het onderzoek
naar Baybaşin volgens de officiële lezing is verlopen (paragraaf 18.2).
Vervolgens beschrijf én bespreek (evalueer) ik de Turkse bronnen waarop de
raadsvrouw zich in dit verband beroept (paragraaf 18.3).
Daarna volgt (slechts) een korte beschrijving van de Nederlandse bronnen van de
raadsvrouw (paragraaf 18.4).
Vervolgens geef ik een overzicht van de verklaringen die tijdens het
herzieningsonderzoek ten overstaan van de rechter-commissaris zijn afgelegd door
getuigen die (direct) bij het onderzoek naar Baybaşin zijn betrokken (paragraaf
18.5).
In de paragrafen 18.6 en 18.7 ga ik dieper in op verscheidene argumenten van de
raadsvrouw, waarna ik in paragraaf 18.8 met een algehele conclusie afsluit.
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18.2. Achtergronden, onderzoeksthema’s en de officiële lezing van justitie

De ‘Istanbul-desk van de Nederlandse politie’

Alvorens de samenwerking tussen het kernteam1 Noord- en Oost-Nederland
(KNON)2, 3 en de Turkse justitie en politie in de Baybaşin-zaak aan de orde te stellen,
belicht ik eerst de – door justitie bevestigde – samenwerking tussen het KNON
enerzijds en de Turkse justitie en politie anderzijds in de onderzoeken van het
KNON die aan het Baybaşin-onderzoek voorafgingen.

De eerste stappen naar een meer intensieve samenwerking van het KNON met de
Turkse politie zijn uitgetekend in een memorandum van 16 maart 1994, opgesteld
door de onderzoeksleider van het kernteam, IJzerman.4 Als bijlage bij dit

1

Hoewel de onderzoeksleider van het kernteam Noord- en Oost-Nederland, IJzerman, zelf (nog) de
term ‘interregionaal rechercheteam’ (IRT) hanteert, en het door hem opgestelde stamproces-verbaal
is afgedrukt op papier van het IRT Noord- en Oost-Nederland, had de aanduiding ‘IRT’ in 1997 reeds
plaatsgemaakt voor: kernteam. In deze conclusie houd ik vast aan de term ‘kernteam’. In deze
conclusie zijn de namen ‘IRT Noord- en Oost-Nederland’ en ‘kernteam Noord- en Oost-Nederland’
overigens inwisselbaar.
2 IJzerman verklaarde op 11 maart 1999 ten overstaan van de rechter-commissaris: “Het IRT Noord
Oost Nederland bestaat sinds 1 juli 1993. Het heeft als speciale aandachtsgebieden binnen de
bestrijding van de georganiseerde criminaliteit, die criminaliteit die verband heeft met Oost Europa en
Turkije. (…). Sinds 1 november 1993 ben ik leider onderzoek. Ik heb nog boven mij staan de chef van
het kernteam. Ik heb alle onderzoeken die het IRT gedaan heeft als leider-onderzoek meegemaakt. Dit
zijn zowel de T-onderzoeken (onderzoeken met een band naar Turkije), (…).”
3 Aan het rapport van de Parlementaire enquêtecommissie opsporingsmethoden, ook bekend als de
Commissie-Van Traa, ontleen ik de volgende informatie omtrent de instelling van zogeheten
kernteams:
“Als in de tweede helft van de tachtiger jaren de belangstelling voor georganiseerde criminaliteit
toeneemt, komt de gedachte op permanente opsporingscapaciteit vrij te maken ter bestrijding
daarvan. Dit leidt tot de oprichting van interregionale rechercheteams (IRT's) die vanaf 1994
kernteams heten. Er zijn er zes, te weten Noord-Oost-Nederland, Randstad Noord en Midden, Zuid,
Rotterdam, Haaglanden en Amsterdam. Aan deze teams nemen wisselende aantallen regionale
politiekorpsen deel. (…). De kernteams zijn beheers- en gezagsmatig ondergebracht bij bepaalde
ressorten, parketten en regionale politiekorpsen.
(…). Kernteam Noord-Oost-Nederland (ressort Arnhem en ressort Leeuwarden; parket Zwolle;
regiokorps IJsselland)
Kernteams zijn opgericht om structureel onderzoek te doen naar georganiseerde criminaliteit met een
interregionaal, nationaal en vaak internationaal karakter. De meerwaarde van een kernteam moet
onder andere liggen in de toevoeging van een innovatief instrumentarium aan de meer traditionele
vormen van misdaadbestrijding, mede met het oog op langere termijneffecten. Wat betreft de
methoden van onderzoek houdt dit een grote nadruk in op gesloten CID-optreden, waarbij vrijwel alle
bijzondere opsporingsmethoden worden gebruikt. De kernteams kenmerken zich ook door
belangstelling voor en expertise in onderzoek naar geldstromen (financieel rechercheren). Bovendien
werken de kernteams met het oog op het structurele onderzoek met een aparte onderzoekstechniek:
het fenomeenonderzoek. Ook bij het gebruik van de onderzoeksgegevens tonen de kernteams
belangstelling voor vernieuwing. Het gaat bij kernteamonderzoek om het uitschakelen en ontmantelen
van criminele groepen. (…).” Zie Enquêtecommissie opsporingen, Inzake opsporing, Den Haag 1996,
bijlage VI, Organisatie van de opsporing, onder 6, Kernteams, 6.1, Inleiding.
4
Herzieningsverzoek van 18 april 2011, bijlage 22.
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memorandum gaat een ongedateerd ‘plan van samenwerking’.5 Hierin wordt
melding gemaakt van het voorstel om op het Nederlandse consulaat in Istanbul een
werkplek in te richten voor medewerkers van het kernteam. Doel is onder meer:
“Het binnen deze onderzoeken naar behoefte en in onderling overleg
adequaat inzetten van opsporingsmiddelen, waarbij de inzet naar de
onderscheiden rechtssystemen rechtmatig moet geschieden. Hierbij wordt
gedacht aan het: (...) scannen en opnemen van auto-telefonie gesprekken,
(…).”
Die samenwerking wordt ook beschreven in een brief van officier van justitie
mr. Koers.6 Koers, destijds CID-officier van justitie en hoofd van de unit zware
criminaliteit van het arrondissementsparket te Arnhem, heeft naar zijn zeggen aan
de beoogde politiële samenwerking tussen de Turkse en de Nederlandse recherche
een juridische grondslag willen verlenen door het doen uitgaan van een aan Turkije
gericht rechtshulpverzoek, waarin de justitiële autoriteiten werd verzocht om
samenwerking bij de uitvoering van drugsonderzoeken en om een officiële
werkplek voor Nederlandse rechercheurs en tolken in Istanbul te faciliteren.
Koers deelt in dit verband mee dat een apparaat van Siemens de politie in staat
stelde om mobiele telefoons af te luisteren, waar dat voorheen onmogelijk was.
Het apparaat van (volgens hem) ƒ 250.000 is gefinancierd door het KNON en het
werd “geplaatst bij de politie in Istanbul”.7 De helft van de lijnen stond (naar Koers’
herinnering) ter beschikking van de Nederlandse rechercheurs en de andere helft
voor Turkse onderzoeken. Het is Koers niet bekend of er met de Turkse politie
gezamenlijk werd afgeluisterd.

De beoogde intensieve samenwerking van het KNON met de politie te Istanbul
kreeg gestalte in onder meer de Sitoci-zaak en de 4M-zaak. De samenwerking met
de Turkse politie is dan ook kenbaar uit jurisprudentie van de Hoge Raad uit 1999
en 2001; juridische problematiek met betrekking tot de verzoeken om

5

In diezelfde bijlage 22.
Zie de brief van mr. Koers d.d. 13 april 2011, bijlage 25 bij het herzieningsverzoek. Zie tevens de
antwoordbrief d.d. 8 april 2013 van mr. Koers aan de raadsvrouw. Koers heeft in juni 1997 het
arrondissementsparket te Arnhem verlaten voor een andere functie binnen het Openbaar Ministerie.
Koers is tevens de auteur van een omvangrijk werk over internationale rechtshulp in strafzaken. Zie
J. Koers, Nederland als verzoekende staat bij de wederzijdse rechtshulp in strafzaken (diss. Nijmegen),
Nijmegen: Wolf Legal Publishers 2001.
7 Zie paragraaf 14.2 over dit apparaat, dat volgens Jeroens werd geplaatst in een telefooncentrale te
Istanbul. Het betreft volgens Jeroense noch tapkamerapparatuur, noch een IMSI-catcher.
6
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internationale rechtshulp van de zijde van de Nederlandse justitie en politie (het
KNON) aan de Turkse bevoegde autoriteiten, en de wijze waarop daaraan
uitvoering werd gegeven, is namelijk meermalen aan de Hoge Raad voorgelegd.8
Heel geheimzinnig werd over de samenwerking tussen het KNON en de Turkse
politie niet gedaan. De criminologen Bovenkerk en Yesilgöz kregen toegang tot het
KNON en publiceerden in 1998 een boek over de Turkse en Koerdische
georganiseerde criminaliteit in Nederland, alsmede de bestrijding ervan.9 Bij brief
d.d. 20 augustus 1998 van de minister van Justitie (Korthals) aan de voorzitter van
de Tweede Kamer der Staten-Generaal voldeed de minister aan verzoeken om
informatie naar aanleiding van de verschijning van dat boek en bevestigde hij de
samenwerking. 10 De minister verhulde niet dat de samenwerking met de Turkse
politie ook dilemma’s opriep. Ik citeer uit de genoemde brief van de minister:
“De mate van samenwerking [tussen Nederland en Turkije, D.A.] is
afhankelijk van de intensiteit en omvang van de activiteiten van de
onderzochte criminele organisatie zowel in Nederland alsook in Turkije. Deze
samenwerking verloopt over het algemeen naar tevredenheid, mede als
gevolg van goede persoonlijke contacten.
Wel spreekt het voor zich dat de opsporingsautoriteiten in Nederland in de
samenwerking met de Turkse opsporingsactiviteiten alert zijn op mogelijke
signalen van corruptie of schending van mensenrechten. Dit geldt zowel bij
de feitelijke samenwerking tussen personen en instanties, bij de wijze van
uitvoering van rechtshulpverzoeken als bij verzoeken om informatie over en
weer. Indien er in een concreet geval signalen zouden zijn dat samengewerkt
wordt met Turkse autoriteiten die corrupt zouden zijn, zal uiteraard
terughoudende worden betracht, zoals dat in het algemeen het geval is in de
internationale samenwerking.”
Over deze samenwerking en de inrichting van een ‘desk’ in het Nederlandse
consulaat in Istanbul is in het herzieningsonderzoek tevens verklaard door twee

8

De Hoge Raad is ambtshalve bekend met een aantal strafzaken waarin de resultaten van
opsporingsonderzoeken die in de jaren negentig zijn verricht door het KNON hebben geleid tot
onherroepelijke veroordelingen en waarin de samenwerking van het KNON met de Turkse
autoriteiten centraal stond. Ik verwijs daartoe naar de zaak tegen Sitoci (HR 13 maart 2001,
ECLI:NL:HR:2001:AB0494, NJ 2001/338) en naar de vijf samenhangende strafzaken tegen een
organisatie waarvan A. en ten minste vier leden van de familie M. deel uitmaakten: HR 18 mei 1999,
ECLI:NL:HR:1999:ZD1332, NJ 2000/104; HR 18 mei 1999, ECLI:NL:HR:1999:ZD1333, NJ 2000/105;
HR 18 mei 1999, ECLI:NL:HR:1999:ZD1334, NJ 2000/106; HR 18 mei 1999, ECLI:NL:HR:1999:ZD1335,
NJ 2000/107, en ten slotte HR 18 mei 1999, ECLI:NL:HR:1999:ZD1336, NJ 2000/108, met telkens zeer
instructieve conclusies van mijn voormalige ambtgenoot Keijzer.
9 F. Bovenkerk & Y. Yesilgöz, De Maffia van Turkije, Amsterdam: Meulenhoff 1998.
10 Kamerstukken II 1997/98, 22 838, nr. 17.
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leden van het KNON, Jeroense en Huuskes, ten overstaan van de rechtercommissaris.11 De hier bedoelde politiesamenwerking komt hieronder nog
meermalen voor het voetlicht.

Noties die bij de beoordeling van de nova in aanmerking moeten worden
genomen

Reeds nu wil ik attenderen op enkele noties die bij de beoordeling van de door de
raadsvrouw voorgedragen nova in aanmerking moeten worden genomen:
(1).

Het ligt menselijkerwijs voor de hand dat een meerjarige en vrij intensieve
samenwerking van het KNON met de Turkse politie aanleiding geeft tot
persoonlijke contacten en verstandhoudingen tussen de Nederlandse en
Turkse individuen die rechtstreeks bij deze samenwerking zijn betrokken.

(2).

Indien en voor zover deze contacten worden benut voor de stroomlijning van
internationale samenwerking en/of rechtshulpverlening op het niveau van
de politie, oftewel: ‘(internationale) politiesamenwerking’, zal dit moeten
plaatsvinden met inachtneming van de waarborgen waarmee de uitvoering
van internationale rechtshulp is omkleed.

(3).

Indien tijdens het onderzoek van het KNON naar Baybaşin samenwerking c.q.
contact heeft plaatsgehad met Turkse functionarissen, betekent dit niet
zonder meer dat die samenwerking c.q. dat contact betrekking had op de
Baybaşin-zaak. Het KNON verrichtte onderzoek in méér strafzaken dan alleen
de Baybaşin-zaak, terwijl de afwikkeling van voorgaande onderzoeken kan
hebben plaatsgehad gedurende de loop van het onderzoek in de Baybaşinzaak.

(4).

Hieronder zal blijken dat het KNON in zijn contacten met Turkse autoriteiten
welbewust géén gebruik maakte van de diensten van de Nederlandse ‘liaison
officer’ in Turkije, Schalks. Wat daar ook van zij, er is géén voorschrift – en
dus ook geen verplichting – om bij justitiële of politiële samenwerking met
de bevoegde autoriteiten van een ander land de in dat land aanwezige
Nederlandse ‘liaison officer’ in te schakelen. Een liaison officer heeft ten

11

Op die verklaringen kom ik hieronder terug.
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behoeve

van

internationale

politiesamenwerking

desgewenst

een

faciliterende en bemiddelende rol.12
(5).

Het is niet ongebruikelijk, noch onrechtmatig dat in geval van internationale
politiesamenwerking de Nederlandse politie aan de buitenlandse politie
verzoekt om inzage in en verkrijging van buitenlandse politiedossiers,
alvorens justitie het gebruik daarvan in een strafzaak legitimeert c.q.
formaliseert met een internationaal rechtshulpverzoek strekkende tot de
verkrijging van documenten ten behoeve van bewijsgebruik in een strafzaak.

(6).

Zelfs al zouden bij de uitvoering van de hier bedoelde internationale
politiesamenwerking – in andere onderzoeken dan in het onderzoek naar
Baybaşin – vormverzuimen zijn begaan, brengt de jurisprudentie van de Hoge
Raad niet mee dat daaraan in de strafzaak tegen Baybaşin rechtsgevolgen
moeten worden verbonden.13

De onderzoeksthema’s

Het onderzoeksthema in het herzieningsonderzoek is dus niet de vraag (1) of er in
de jaren negentig enig samenwerkingsverband heeft bestaan tussen het KNON en
de Turkse politie, (2) of er in dat kader informele contacten tussen de Nederlandse
en de Turkse politie zijn geweest, en (3) of die politiesamenwerking gepaard is
gegaan met vormverzuimen. Het gaat thans uitsluitend om de aard, de omvang en
de rechtmatigheid van de politiesamenwerking in specifiek de Baybaşin-zaak.

Zoals gezegd betrekt de raadsvrouw in grote lijnen twee stellingen die in dit
onderdeel van deze conclusie als onderzoeksthema’s fungeren. Daarbij ligt de
eerste stelling besloten in de tweede:

12

Een ‘liaison officer’ is een verbindingsofficier die namens de politie in het buitenland is
gestationeerd. Over de rol van de ‘liaison officer’ onder meer:
M.G.W. den Boer, ‘Internationale Politiesamenwerking’ (hoofdstuk 23), in: C. Fijnaut, E. Muller &
U. Rosenthal (red.), Politie. Studies over haar werking en organisatie, Alphen a/d Rijn: Samsom 1999,
p. 577-617;
M.G.W. den Boer, ‘Politiesamenwerking’, in C.J.C.F. Fijnaut, E.R. Muller, U. Rosenthal & E.J. van der
Torre (red.), Politie: Studies over haar werking en organisatie, Alphen aan den Rijn: Samson 2007,
p. 1025-1042.
13 Zie o.m. HR 30 maart 2004, ECLI:NL:HR:2004:AM2533, NJ 2004/376.
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(1).

het KNON heeft gedurende meer jaren (wellicht vanaf 1994) inzake Baybaşin
heimelijk en intensief samengewerkt met de Turkse justitie en politie, en
daarvan verzuimd melding te maken aan het gerechtshof;

(2).

het KNON heeft gedurende meer jaren (wellicht vanaf 1994) met de Turkse
justitie en politie samengespannen tot het vervalsen van tapmateriaal en
bewijsmateriaal ten laste van Baybaşin teneinde een Nederlandse strafzaak
tegen Baybaşin te fabriceren.

Grofweg legt de raadsvrouw aan de tweede stelling Turkse bronnen ten grondslag,
terwijl in het betoog van de raadsvrouw Nederlandse bronnen de eerste stelling
moeten staven.

De officiële lezing over de samenwerking in de Baybaşin-zaak

Het stamproces-verbaal van IJzerman, onderzoeksleider van het KNON, geeft de
volgende informatie over de politiesamenwerking met de Turkse autoriteiten:
“Bij de start van dit onderzoek bleek al snel dat de leden van het onderzochte
netwerk, de Baybaşin organisatie, beschikten over een groot aantal
gecorrumpeerde contacten buiten Nederland, onder meer in Turkije. Het was,
gelet op het belang van het realiseren van de doelstellingen van dit
onderzoek, op dat moment onmogelijk een inschatting te maken, of en op
welke wijze er een eventuele informatie-uitwisseling met de Turkse
autoriteiten mogelijk was. In dat verband werd door de teamleiding besloten
vooralsnog geen informatie-uitwisseling met de Turkse autoriteiten te laten
plaatsvinden.
Ter voorkoming van het op de markt laten komen van een omvangrijke
hoeveelheid heroïne (harddrugs) werd gedurende het onderzoek, tot
tweemaal toe, de noodzaak gevoeld de Turkse autoriteiten te voorzien van
relevante informatie. Deze informatie stond geheel op zich en had ten doel
de inbeslagneming van hoeveelheden harddrugs en het eventueel aanhouden
van verdachten. Geen informatie werd aan de Turkse autoriteiten verstrekt
omtrent aard en omvang van het in Nederland verrichte
opsporingsonderzoek.
Eerst in een laat stadium gedurende het onderzoek (enkele weken
voorafgaande aan de aanhoudingen) werden een zeer beperkt aantal Turkse
collegae benaderd, waarbij aard en omvang van het onderzoek werd
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geschetst en operationele afspraken werden gemaakt gerelateerd aan de
geplande acties (huiszoekingen).”14
IJzerman is tijdens een verhoor gevraagd of op enig moment in de periode van eind
1995 tot de opening van het gerechtelijk vooronderzoek (GVO) tegen Baybaşin in
september 1997, contact is geweest met de Turkse (opsporings)autoriteiten:
“Er zijn in die periode wel contacten geweest met de Turkse
opsporingsautoriteiten, maar niet m.b.t. het onderzoek H. Baybaşin. Aan de
Turkse autoriteiten is het bestaan van dit onderzoek in die periode bewust
niet meegedeeld. Wel hebben de Turkse autoriteiten aan het team laten
weten dat ze de opstelling van Nederland t.a.v. van de uitlevering van H.
Baybaşin een negatieve opstelling vinden. Er was geen reden over de
verkregen CID informatie contact op te nemen met Turkije. Dit is bewust niet
gedaan om het afbreuk risico.”15
IJzerman werd gevraagd of de Turkse autoriteiten op enig moment vóór 1 februari
1998 contact hebben gezocht met de Nederlandse autoriteiten in verband met
Baybaşin of zijn familie. Hierop antwoordde hij als volgt:
“Deze vraag kan ik moeilijk beantwoorden. Ik ga er van uit dat er contacten
geweest zijn tussen de ministeries van justitie van Nederland en Turkije m.b.t.
de uitlevering. Er zijn geen contacten geweest tussen Turkse autoriteiten en
mij en het team.”16
Op de vraag of het Baybaşin onderzoek is opgestart op verzoek van de Turkse
autoriteiten, verklaarde IJzerman dat “dit niet het geval (is)” geweest.17 De vraag
wanneer er voor het eerst Nederlandse onderzoeksgegevens zijn verstrekt aan de
Turkse autoriteiten, beantwoordde hij met: “dit is voor het eerst gebeurd een
maand voorafgaand aan de aanhouding van H. Baybaşin in maart 1998”. Ten
aanzien van de zojuist genoemde partij harddrugs waarvan de Nederlandse
autoriteiten de Turkse autoriteiten op de hoogte hebben gesteld, verklaarde
IJzerman dat “dit is gebeurd in de tweede week van januari 1998.”18

14

Politiedossier T-09 onderzoek, PV-nr. 9803027, stamproces-verbaal, dossier 1, p. 9.
IJzerman, proces-verbaal van verhoor d.d. 11/12 maart 1999, p. 2.
16 IJzerman, proces-verbaal van verhoor d.d. 11/12 maart 1999, p. 2.
17 Op de aanleiding voor het instellen van het Baybaşin-onderzoek (in de officiële lezing: CIDinformatie), kom ik in paragraaf 19.2 meer specifiek terug.
18 IJzerman, proces-verbaal van verhoor d.d. 11/12 maart 1999, p. 3.
15
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De zaaksofficier van justitie, mr. Hillenaar, heeft over de samenwerking met Turkije
in de zaak Baybaşin ten overstaan van het gerechtshof als volgt verklaard:
“In de periode van augustus 1997 tot juni/juli 1998 was ik zaaksofficier. De
zaak is naar mijn mening niet vanuit de Turkse autoriteiten geïnitieerd
middels aansturing van informanten. Het onderzoek tegen Baybaşin is
tevoren niet besproken met Turkije, integendeel, we hebben juist lang voor
ons gehouden tegenover Turkije dat er een onderzoek tegen de verdachte
liep. Er is wel over de uitlevering gesproken. Ik heb wel contacten gehad in
Turkije in het kader van het Sitoci-onderzoek, onder meer met de
hoofdofficier staatsveiligheid in Istanbul. Het onderzoek tegen Hüseyin
Baybaşin is bewust niet aan de orde gesteld. Dat is uit tactische overwegingen
gedaan. In het onderzoek kwam naar voren dat er corrupte contacten in
Turkije waren. Indien we het onderzoek hadden gemeld in Turkije dan had dat
een gevaar kunnen inhouden voor het verloop van het onderzoek. Pas op 1
februari 1998, toen we er niet meer omheen konden, hebben we melding
gemaakt van het onderzoek. Klunder heeft toen contact gehad met twee
mensen van de narcoticabrigade te Turkije. Op 26 februari 1998 is een Turkse
delegatie naar Nederland gekomen. Ik ben bij dat gesprek op 26 februari
1998 aanwezig geweest. Daarbij waren voorts aanwezig een aantal mensen
van het team. Klunder, IJzerman, en iemand van het ministerie van justitie en
een viertal personen uit Turkije, Erdal Gokcen, Cenk Alpdurak, Emin Arslan en
Ismael Jaliskan. We hebben hen uitgelegd waarom ze pas in een zo laat
stadium van het onderzoek werden geïnformeerd. Ze waren aangenaam
verrast, niet boos. We hebben een presentatie gegeven van de zaak. We
hebben een aantal corrupte contacten die in beeld waren gekomen laten zien.
Ze begrepen waarom we hen pas zo laat informeerden. De vordering
gerechtelijk vooronderzoek van 22 september 1997 was gebaseerd op CIDinformatie en een aantal open bronnen. Er was meen ik een televisieoptreden
van Hüseyin Baybaşin en er zijn een aantal interviews gepubliceerd in
dagbladen. Op de vordering is door de rechter-commissaris een gerechtelijk
vooronderzoek geopend. Er is bij de vordering geen informatie
achtergehouden voor de rechter-commissaris. Ik heb open kaart gespeeld. Bij
het Sitoci-onderzoek is in de zijlijn de Baybaşin organisatie naar voren
gekomen. In de tapgesprekken zijn mogelijke indicaties naar voren gekomen.
Ik heb geen concrete informatie meer paraat. Die indicaties had ik niet nodig
voor de vordering GVO. Er was in de voorfase van het onderzoek geen contact
met Turkije over deze zaak. Er is in januari 1998 wel informatie weg getipt
met betrekking tot een levering van een aantal kilo heroïne. Daar is de naam
Hüseyin Baybaşin niet genoemd. Naar aanleiding daarvan is in Turkije Korkut
gearresteerd. Op een gegeven moment werd duidelijk dat Korkut de naam
Hüseyin Baybaşin had genoemd. Toen hebben we besloten dat we snel naar
Turkije moesten om hen te informeren over het onderzoek tegen Hüseyin
Baybaşin. Ik weet niet meer hoe we aan de informatie zijn gekomen dat
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Korkut de naam Hüseyin Baybaşin noemde. Ik weet niet of er gesprekken
tussen Baybaşin en Korkut over de tap binnen zijn gekomen. In de voorfase
zijn in het kader van deze zaak contacten geweest met Duitsland, in verband
met het daar lopende onderzoek tegen Nizamettin Baybaşin, en met België,
waar Giyasetin Baybaşin woonde. Ook zijn er contacten met Engeland
geweest. We hebben aan Duitsland en België gevraagd geen informatie over
het onderzoek te verstrekken aan Turkije. Ook Duitsland had er belang bij dat
geen informatie weglekte naar Turkije. We hebben gezamenlijk de afspraak
gemaakt om Turkije niet te informeren. Op het moment van de aanhouding
hebben wij in Nederland de regie in handen genomen. Dat kwam omdat de
ontwikkelingen in het onderzoek in Nederland het snelst gingen. Ik acht het
onwaarschijnlijk dat Duitsland of België in de voorfase contact hebben
opgenomen met Turkije. Ik weet niet wie de informanten zijn geweest in de
onderhavige zaak. Ik acht het niet waarschijnlijk dat de informanten door
Turkije zijn aangestuurd. Ik hoef niet te weten wie de informanten zijn, wel of
ze betrouwbaar zijn en of de informatie van meerdere bronnen afkomstig is.
Dat heb ik gecheckt en dat heb ik bevestigd gekregen van de CID-chef en de
CID-officier.”19
Ook in het bestreden arrest is de vermeende samenwerking met de Turkse politie
aan bod gekomen. Het hof heeft een onrechtmatige samenwerking tussen
Nederland en Turkije in de strafzaak tegen Baybaşin niet aannemelijk geacht. Ik
citeer uit het bestreden arrest (p. 14-15):
“Voor zover al aannemelijk is geworden dat er daadwerkelijk informatie, die
door de Nederlandse politie en justitie was verkregen in het kader van het
opsporingsonderzoek tegen de verdachte, aan de Turkse overheid of media is
verstrekt, is ter terechtzitting niet aannemelijk geworden dat het openbaar
ministerie verantwoordelijk moet worden gehouden voor het verstrekken van
die informatie door een onbekend gebleven persoon of instantie. De
verdediging heeft aangevoerd dat dit zou zijn geschied door een Nederlandse
politieambtenaar van Turkse afkomst die in het opsporingsonderzoek als tolk
zou hebben gefungeerd, maar heeft deze bewering niet afdoende
onderbouwd. Voor zover de bedoelde informatie niet is verstrekt in het kader
van het onderzoek naar de aan de verdachte ten laste gelegde strafbare
feiten, kan het onregelmatige verstrekken van die informatie niet leiden tot
de niet-ontvankelijkheid van het openbaar ministerie in de vervolging van de
in de onderhavige strafzaak ten laste gelegde feiten. De
informatieverstrekking door de Nederlandse politie aan de Turkse politie op
7 januari 1998 betreffende het heroïnetransport door I. Priescu, betrof
zogenaamde sturingsinformatie waarin de naam van verdachte niet is
genoemd. (…)”.
19

Proces-verbaal terechtzitting gerechtshof Den Bosch d.d. 22 en 23 oktober 2001, p. 25-26.
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Zoals gezegd heeft de rechter-commissaris in het herzieningsonderzoek twee leden
van het KNON gehoord, Jeroense en Huuskes. Zij verklaren dat in het onderzoek
naar Baybaşin een met de 4M-zaak vergelijkbare samenwerking met de Turkse
politie niet heeft plaatsgevonden, ook niet via een “computerlijn”.20 Hun RCverklaringen zullen hieronder worden besproken.

proces-verbaal van verhoor d.d. 28 februari
2014 en 4 april 2014, en sub 46 van de verklaring van Huuskes, proces-verbaal van verhoor d.d. 31
januari 2014 en 14 februari 2014, zulks overeenkomstig de mededelingen van IJzerman en Hillenaar.
20 Zie bijvoorbeeld sub 120 van de verklaring van Jeroense,
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18.3. De Turkse bronnen

Inleiding

De raadsvrouw baseert haar opvatting over het bestaan (1) van een intensieve
Turks-Nederlandse politiesamenwerking en (2) van de Turks-Nederlandse
samenspanning in de strafzaak tegen Baybaşin onder meer op een aantal Turkse
bronnen. In deze paragraaf volgt een beschrijving én bespreking van deze bronnen.

De bronnen betreffen:
(1).

het zogeheten ‘Ek Rapor’ van Çelebi,

(2).

de verklaring van X1,

(3).

de verklaringen van X2,

(4).

de interviews met Emin Arslan,

(5).

de verklaring van Necdet Menzir tegenover onderzoeksjournalist Kazmali, en

(6).

de persconferentie van Başesgioğlu.

Aan het slot van deze paragraaf wijd ik voorts nog enkele opmerkingen aan (het
werk van) de onderzoeksjournalisten Kazmali en Çeviker. Het bronmateriaal heeft
de raadsvrouw (doorgaans) als bijlage bij het herzieningsverzoek en de
aanvullingen daarop gevoegd.
Ook Langendoen heeft zich op verzoek van de raadsvrouw beziggehouden met de
zaak Baybaşin. Hij is een aantal keer naar Turkije afgereisd om feitenonderzoek te
verrichten. Langendoen heeft de volgende rapporten opgesteld:
-

een rapport d.d. 20 maart 2002 met verslag van onderzoek naar de vraag “of
er sprake zou kunnen zijn van manipulatie bij het aftappen en registreren van
gesprekken die gevoerd worden met een mobiele telefoon”;

-

een rapport d.d. 29 mei 2008 met verslag van onderzoek naar de vraag “of
en in welke mate door het Interregionale Rechercheteam Noord & Oost
Nederland al dan niet in combinatie met Turkse overheid- en/of
opsporingsfunctionarissen in het onderzoek tegen de heer Hüseyin Baybaşin
onrechtmatig is opgetreden”;

-

een rapport d.d. 3 mei 2010 over een verzegelde enveloppe met een kopie
van de originele video-opname van het interview met Kazmali op 23 april
2010. Dit interview gaat onder andere over de bedreigingen aan het adres
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van X2 en Kazmali zelf. Het rapport is overgelegd als bijlage 32 bij het
herzieningsverzoek;
-

een rapport d.d. 17 september 2010 met een verslag van onderzoek naar de
vraag “of en in welke mate door het Interregionale Rechercheteam Noord &
Oost Nederland al dan niet in combinatie met Turkse overheid- en/of
opsporingsfunctionarissen in het onderzoek tegen de heer Hüseyin Baybaşin
onrechtmatig is opgetreden”. Ik neem aan dat dit rapport een vervolg is op
het rapport van 29 mei 2008;

-

een brief d.d. 18 februari 2014 over een gesprek dat Langendoen heeft
gevoerd met de tolk Aksan.

Langendoen heeft in het herzieningsonderzoek bij de rechter-commissaris op 12
september 2013 een verklaring afgelegd. Bovendien ontving ik van de officier van
justitie in het strafrechtelijk onderzoek naar Demmink, ‘Tamarix’ geheten, de
verklaring van Langendoen bij de rechter-commissaris d.d. 22 juli 2014.

(1). Het Ek Rapor

Inleiding

Het ‘Ek Rapor’, Turks voor ‘aanvullend rapport’, d.d. 20 januari 2007 is volgens de
raadsvrouw geschreven door de Turkse veiligheidsfunctionaris Hüseyin Çelebi.21
Volgens de raadsvrouw betreft “het Ek Rapor een uittreksel van en aanvulling op
een ander (geheim gebleven) rapport van 10 december 2006 van zijn [Çelebi’s] hand
over de rol van de Turkse overheid in de internationale drugshandeling tot eind jaren
‘90’”.22 Het Ek Rapor spitst zich toe op de strafzaak van Baybaşin en beschrijft
volgens de raadsvrouw de wijze waarop deze ‘strafzaak’ in elkaar is gezet in het
kader van een complot tussen Turkse belanghebbende kringen en Nederlandse,
Duitse en Engelse justitiële en politiële functionarissen.23

21

Çelebi zou dit rapport hebben ingediend bij instanties en autoriteiten, namelijk het hoofd van de
generale staf, het hoofd van politie, de procureur-generaal bij de Hoge Raad en het ministerie van
Justitie. In het rapport zelf zijn dit de functies van personen die worden genoemd als degenen die een
bijdrage hebben geleverd aan het rapport, niet de personen aan wie het rapport is uitgereikt.
22 Herzieningsverzoek d.d. 18 april 2011, p. 6.
23 Herzieningsverzoek d.d. 18 april 2011, p. 6.
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De verkrijging van het Ek Rapor

Langendoen verklaarde dat hij Çelebi op 11 januari 2010 heeft opgezocht, omdat
de Nederlandse overheid beweerde dat Çelebi een “verdwaalde journalist was die
overleden was en een oud PKK strijder was.”24 Langendoen heeft tijdens dit bezoek
het Ek Rapor in ontvangst genomen en van dit bezoek een verslag gemaakt voor de
voorzitter van de tCEAS, prof. mr. Buruma.25, 26

De tCEAS heeft kennisgenomen van het EK Rapor en meldde hierover het volgende:
“Bij brief van 5 februari 2010 bereikte door tussenkomst van eerder
genoemde Langendoen de TCEAS het schriftelijke verzoek de zaak in
onderzoek te nemen van de zijde van Hüseyin Celebi. De heer Celebi was naar
verluidt persoonlijk adviseur van de Turkse minister van Binnenlandse Zaken
en is auteur van het z.g. EK-rapport dat in januari 2007 is aangeboden aan
diverse Turkse overheidsinstanties inzake de kwestie Baybaşin. Langendoen
heeft aan de voorzitter foto’s getoond die doen vermoeden dat deze persoon
de ook op Wikipedia vermelde (voormalige minister van onderwijs) H. Celebi
is. Het EK-rapport strekt ertoe aannemelijk te maken dat Baybaşin slachtoffer
is van een complot.”27
De tCEAS heeft geoordeeld dat het Ek Rapor niet kan worden aangemerkt als
afkomstig van een wetenschapper die de zaak heeft geanalyseerd en daaraan een
wetenschappelijke publicatie heeft gewijd. De commissie heeft het rapport op die
grond (slechts) ter kennisgeving aangenomen.28
De in het rapport van de tCEAS genoemde brief van 5 februari 2010 is door
tussenkomst van Langendoen aan de tCEAS ter hand gesteld en bovendien als
bijlage bij het herzieningsverzoek gevoegd.

24

Langendoen, RC-verhoor d.d. 12 september 2013, sub 33.
Volgens Langendoen blijkt er een Çelebi te zijn die actief is geweest voor de PKK, maar dat is niet
de Çelebi die het Ek Rapor zou hebben geschreven. Çelebi zou hem hieromtrent meegedeeld hebben
dat er inderdaad twee mannen in Turkije de naam ‘Hüseyin Çelebi’ dragen. Volgens Langendoen heeft
Çelebi hem verklaard dat hij voor de Turkse staat heeft gewerkt en dat hij de belangrijkste adviseur
voor de Turkse minister van Binnenlandse Zaken en de premier is geweest. Çelebi zou aan Langendoen
hebben bevestigd dat hij één van de auteurs van het Ek Rapor was en dat zijn medeauteurs in het
rapport genoemd staan. Zie Langendoen, RC-verhoor d.d. 12 september 2013, sub 34, 35 en 36.
26 Het verslag van Langendoen’s gesprek met Çelebi is als bijlage gevoegd bij het proces-verbaal van
zijn RC-verhoor d.d. 12 september 2013. Langendoen verklaarde dat Çelebi hem zijn identiteitskaart
heeft laten zien, dat Çelebi op de foto leek die op de identiteitskaart te zien was, maar dat hij er geen
foto van of aantekeningen over heeft gemaakt.
27 tCEAS, eindrapport d.d. 3 januari 2011, p. 6.
28 tCEAS, eindrapport d.d. 3 januari 2011, p. 16.
25
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De inhoud van het Ek Rapor: een complot waarvan Baybaşin slachtoffer is

Çelebi verrichtte volgens deze brief van 5 februari 2010 sinds 1980
consultatiewerkzaamheden voor diverse Turkse overheidsinstanties. Çelebi zou
vanaf 1999 tot 2002 als privé-consultant voor de Turkse minister van Binnenlandse
Zaken hebben gewerkt. In die hoedanigheid zou hij de acties van Baybaşin hebben
gevolgd en hierover rapporten hebben geschreven.29 Çelebi vervolgde zijn brief met
de mededeling dat hij vanaf 1995 heeft gezien dat er verscheidene hoge
functionarissen “illegal studies” naar Baybaşin maakten en dat die studies “by
absolutely illegal methods” werden verricht. Çelebi schrijft voorts dat hij heeft
gezien dat genoemde functionarissen “illegal evidences have prepared against him
(Babyasin)”, welk bewijsmateriaal geleid zou hebben tot zijn levenslange
gevangenisstraf in Nederland. Çelebi heeft laten weten verscheidene rapporten te
hebben vervaardigd over Baybaşin en die rapporten te hebben gepresenteerd aan
Turkse en Nederlandse overheidsinstanties.30

Çelebi stelt “erachter (te zijn) gekomen dat de zaak Baybaşin geen juridische
kwestie is, maar dat het gaat om een complot.”31 Dit complot zou niet slechts
Baybaşin treffen, maar zijn hele familie.32 Baybaşin zou met zijn openbaringen in de
Turkse en buitenlandse media over de betrokkenheid van bepaalde Turkse
autoriteiten bij de internationale drugshandel en zijn inspanningen voor de
Koerdische zaak de toorn van die autoriteiten over zich hebben afgeroepen.
Teneinde hem de mond te snoeren is vanaf 1995 samenwerking gezocht met
Nederland waar Baybaşin zich op dat moment bevond.33 De Turkse autoriteiten
hebben die samenwerking met Nederland afgedwongen door te dreigen met de
openbaarmaking van de seksuele misstappen van een hoge ambtenaar bij het
ministerie van Justitie, Demmink. De Turkse “premier” Tansu Çiller34 heeft daartoe
29

Ik merk op dat Baybaşin in de periode 1999-2002 (en daarna) gedetineerd was in Nederland. Ik
vraag mij derhalve af wat Çelebi in die periode aan ‘acties’ van Baybaşin heeft kunnen volgen.
30 Ik ben overigens niet bekend met andere overheidsinstanties dan de Hoge Raad die dit rapport
hebben ontvangen of ervan kennis hebben genomen.
31 Ek Rapor, Nederlandse vertaling, p. 7.
32 Ek Rapor, Nederlandse vertaling, p. 10.
33 In werkelijkheid zijn er geen concrete aanwijzingen dat Baybaşin zich op een eerder moment dan
op 24 december 1995 in Nederland heeft bevonden. Zie onderdeel 17.
34 Terzijde, mw. Tansu Çiller was begin 1997 geen premier van Turkije meer; dat was zij namelijk van
25 juni 1993 tot 6 maart 1996. Van 28 juni 1996 tot 30 juni 1997 was zij de Turkse minister van
Buitenlandse Zaken én vicepremier. Meer over Çiller in de Engelstalige Wikipedia. Zie voor de
genoemde data de lijsten met namen van Turkse premiers, vicepremiers en ministers van
Buitenlandse Zaken.
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begin 1997 het dossier Demmink bij de toenmalige Nederlandse minister van
Justitie, mw. mr. Sorgdrager op tafel gelegd en zij zou bij die gelegenheid hebben
meegedeeld dat in ruil voor geheimhouding daarvan Baybaşin onschadelijk
gemaakt moest worden.35 Om dit doel te verwezenlijken zou een Nederlands
strafrechtelijk onderzoek tegen Baybaşin zijn gestart. Turkije zou Nederland allerlei
tapgesprekken van vóór 1990 hebben geleverd die zodanig zouden zijn ‘gemixt’ en
‘gemonteerd’ dat het leek alsof Baybaşin na 1997 misdrijven pleegde. Het rapport
concludeert hieromtrent dat uit onderzoeksrapporten van de deskundigen blijkt
dat de taps valselijk zijn gemonteerd.36, 37

In het Ek Rapor worden ook de afzonderlijke zaken onder de loep genomen. De
moord op Öge zou volgens het Ek Rapor een afrekening door (ex-)vrienden c.q.
zakenpartners van Öge betreffen, terwijl de medeplegers van Baybaşin in Turkije
de dans ontspringen.38 Het slachtoffer in de gijzelingszaak, Mehmet Çelik, zou niet
bestaan;39 dit argument is door de raadsvrouw overgenomen in novum 106.40 Aan

35

Ek Rapor, Nederlandse vertaling, p. 13: “Aan de zijde van Nederland is door minister van justitie
Winnie Sorgdrager en haar assistent Joris Demmink de zaak aan het rollen gebracht toen de door
Hüseyin Baybaşin van drugshandel beschuldigde directeur-generaal van politiezaken Mehmet Agar en
premier Tansu Çiller begin 1997 met de Nederlandse minister van justitie Sorgdrager hebben
gesproken en Tansu Çiller heeft verklaard dat Baybaşin, die haar had beschuldigd, “tot zwijgen
gebracht moest worden”. Blijkens hetgeen dat daar is besproken en de informatie uit verklaringen
heeft Tansu Ciller toen het dossier Demmink op tafel gelegd.”
36 Een onderzoek naar de vraag of het de stem van Baybaşin is die op de voor het bewijs gebruikte
taps te horen is, is volgens het Ek Rapor achterwege gelaten. Echter, de verdediging heeft nooit
aangevoerd dat in het geluidsmateriaal van de tapgesprekken niet de stem van Baybaşin (maar van
een stemacteur) te horen is, behoudens wellicht in tapgesprek A-1-4, waaromtrent prof. Künzel heeft
gerapporteerd (zie paragraaf 11.6).
37 Het rapport (p. 17) suggereert voorts (onder andere) de mogelijkheid om te manipuleren met IPnummers: berichten sturen vanaf een computer zonder dat de eigenaar van die computer daarvan
weet heeft en zodoende toegang te krijgen tot telecomsystemen. Het rapport meldt hieromtrent dat
het IP-nummer van een bericht ‘geen wetenschappelijk en wettig bewijs (is) dat het bericht afkomstig
is van een aan de beweerde machine gekoppelde, geregistreerde gebruiker van het net’. Het is
daarom niet vast te stellen van wie de stem op een geluidsband is en bij welke machine zij
wetenschappelijk technisch behoort, aldus het rapport. In werkelijkheid speelt (de mogelijkheid van)
fraude met IP-adressen in de Baybaşin-zaak geen enkele rol.
38 Ek Rapor, Nederlandse vertaling, p. 23: “Voor wat betreft de moord wordt Baybaşin in de rol van
aanstichter afgeschilderd door de ‘overtuiging’ die tot stand komt uit de gesprekken, die Baybaşin met
de zogenaamd op zijn uitlokking vermoorde persoon heeft gevoerd. Maar bij de Rechtbank voor Zware
Strafzaken te Bakirköy, die de zaak behandelt wordt de zogenaamd door Baybaşin ‘uitgelokte’ persoon
Yavuz Yavuztuk vrijgesproken. Terwijl Baybaşin dan normaal gesproken ook vrijspraak had moeten
krijgen, wordt de overbrenging van Baybaşin uit de gevangenis voor het benodigde verhoor in de
procedure door de Nederlandse autoriteiten verhinderd. (…).”
39 Ek Rapor, Nederlandse vertaling, p. 8: “We hebben noch zijn adres noch hemzelf kunnen vinden.
Degenen die zijn verklaring hebben opgenomen waren hiertoe niet bevoegd. Dit is gebeurd in opdracht
van Ferruh Tankuş, die de verklaring zo heeft laten stellen in samenwerking met de Nederlandse
officier van justitie.”
40 Herzieningsverzoek d.d. 18 april 2011, p. 81. Zie paragraaf 16.xxxx
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het dossier van de heroïnezaak zijn verklaringen toegevoegd die onder druk zouden
zijn afgelegd.41, 42

In het Ek Rapor beroept de auteur zich op bronmateriaal dat zich ook in het
herzieningsdossier bevindt en dat dus op de eigen merites kan worden beoordeeld.
Die bronnen zijn:
-

“een document met het briefhoofd van het Nederlandse ministerie van
justitie” waaruit blijkt dat er voorbereidingen zijn getroffen voor de
aanhouding

en

gevangenneming

van

Baybaşin,

alsmede

“onderhandelingsdocumenten van Interpol Turkije-Nederland” waaruit blijkt
dat Nederland betrekkingen heeft met een bende in Turkije.43 Ik vermoed dat
Çelebi doelt op de communicatie tussen Interpol Turkije en Interpol
Nederland, die in paragraaf 17.4 van deze conclusie reeds is besproken;
-

een document/vonnis van de Rechtbank voor Staatsveiligheid dat aantoont
dat Baybaşin niets van doen zou hebben gehad met het zeeschip Lucky-S.44
“In de bijlagen bij ons rapport bevindt zich een verzoekschrift dat tegen
Hüseyin Baybaşin geen zaak aanhangig is gemaakt in verband met dit feit en
dat hij geen verdachte is in deze zaak.”45 Volgens mij is dit het document dat
reeds is besproken in paragraaf 17.6;

-

een document met het briefhoofd van het Nederlandse ministerie van
Justitie d.d. 15 juli 1997. Met juistheid wordt geciteerd uit de INDtelefoonnotitie van die datum, zoals besproken in paragraaf 17.7. Uit deze
telefoonnotitie blijkt volgens het Ek Rapor dat er voorbereidingen zijn
getroffen voor de gewenste aanhouding en gevangenneming van Baybaşin.
De frase dat “het dossier Baybaşin als drukmiddel wordt gebruikt”46 zou de
samenwerking tussen Nederland en Turkije in de strafzaak tegen Baybaşin
blootleggen. De in de IND-notitie bedoelde ‘andere zaak’ zou de daden van

41

Ek Rapor, Nederlandse vertaling, p. 7 & 8.
Ek Rapor, Nederlandse vertaling, p. 24: “Twee Roemenen, die bij de grenspost Kapikule bij Edirne
worden aangehouden met de 22 kilo heroïne worden, zonder dat daar een officieel bevel voor is, met
grote spoed naar Istanbul overgebracht en deze Roemenen, die geen Turks spreken, worden daar
verhoor door een daar werkzame politieagent. Ten gevolge van ingesteld onderzoek blijkt naderhand,
dat de politieagent, die zijn handtekening onder het proces-verbaal zette als tolk, helemaal geen
Roemeens kent. De als verdachten gehoorde Roemenen verklaren later dat zij hun in het Turks gestelde
verklaringen moesten tekenen, maar dat zij Baybaşin helemaal niet kennen. (…)”
43 Ek Rapor, Nederlandse vertaling, p. 13.
44 Ek Rapor, Nederlandse vertaling, p. 40. Zie omtrent Lucky-S ook: p. 14 – 15 en 23.
45 Ek Rapor, Nederlandse vertaling, p. 14.
46 Ek Rapor, Nederlandse vertaling, p. 13.
42
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Demmink betreffen die “betrokken was in schandalen inzake seks die hij had
met jongen kinderen en jongens”;47
-

de “mixing” en “montagewerkzaamheden” van ‘doorgaans niet via legale
wegen en methoden in binnen- en buitenland beweerdelijk afgeluisterde en
werkelijk

afgeluisterde

telefoongesprekken’

is

door

internationale

deskundige instanties bewezen, aldus het Ek Rapor. Daarbij wordt in het Ek
Rapor uitdrukkelijk verwezen naar de rapportages van Dickey d.d. 11 april
2003, Van de Ven d.d. 27 juni 2004, en van Beerends (TNO) d.d. 6 december
2004.48

Een bespreking van het Ek Rapor

Omtrent de betrouwbaarheid van de auteur van het Ek Rapor, Hüseyin Çelebi, valt
geen zinnig woord te zeggen. Informatie omtrent zijn achtergrond en verleden is
uitsluitend van hemzelf afkomstig. De tCEAS heeft Çelebi in elk geval niet
aangemerkt als een wetenschapper die op basis van eigen analyses en eigen
onderzoek heeft gerapporteerd.
De inhoud van het Ek Rapor geeft reeds bij eerste lezing aanleiding tot ernstige
twijfel over de vermeende status en de aard ervan. Voor zover de auteur zich in het
rapport beroept op verifieerbaar bronmateriaal, zijn de merites van dat materiaal

47

Ek Rapor, Nederlandse vertaling, p. 13. Het rapport meldt ook nog dat de Nederlandse pers
uitgebreid over de “perverse” seksparty’s van Demmink in Tsjechië en Roemenië heeft gepubliceerd,
maar dat er publicatieverbod is uitgevaardigd, waaruit blijkt dat de zaak in de doofpot gestopt moest
worden. Die stelling wordt op p. 20 van het rapport herhaald. Ik vermoed dat het rapport doelt op het
artikel in de Gaykrant en Panorama uit 2003 waarin de vermeende seksuele uitspattingen van
Demmink in Tsjechië en in Eindhoven werden onthuld. Een Tsjechische jongeman verklaarde als
veertienjarige jongen betaalde seks met Demmink te hebben gehad. Beide bladen moesten hun
beschuldigingen echter intrekken en de man die aangifte deed tegen Demmink werd veroordeeld voor
het doen van een valse aangifte. De beschuldigingen van pedofilie aan het adres van Demmink
kwamen in 2007 weer boven toen Baybaşin aangifte tegen hem deed inzake seksueel misbruik van
twee jongens in Turkije.
Zie:
https://www.nrc.nl/nieuws/2014/01/21/nieuwe-wending-in-affaire-demmink-zo-verliep-dezaak-tot-nu-toe-a1427831 en
https://www.om.nl/vaste-onderdelen/zoeken/@60143/strafrechtelijk-0/)
48 Ek Rapor, Nederlandse vertaling, p. 14: “Die gesprekken onder de loep nemende, blijkt dat er een
scenario is opgezet waarbij de gesprekken van die voor 1990 gevoerd zijn “gemixt” alsof ze na 1997
hebben plaatsgevonden en dat ze zodanig zijn “gemonteerd” dat het lijkt alsof een misdrijf is gepleegd.
De “mixing” en “montagewerkzaamheden” van doorgaans niet via legale wegen en methoden in
binnen- en buitenland beweerdelijk afgeluisterde en werkelijk afgeluisterde telefoongesprekken is
door internationale deskundige instanties (met op 11 april 2003 door B.R. Dickey van de instantie
genaamd DABRE, op 27 juni 2004 door de deskundige technicus J.W.M. van de Ven, op 6 december
2004 van John Beerends van de instantie genaamd TNO Telecom te Delft opgemaakte deskundige
onderzoeksrapporten) bewezen, de documenten daarvan zijn in de gerechtelijke dossiers te zien.”
Deze rapportages zijn in onderdeel 2 opgesomd en kort besproken. Het rapport van Van de Ven uit
2004 komt ook in onderdeel 9 aan de orde.
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bekend en reeds besproken in voorgaande onderdelen van deze conclusie. Zo
geven de in het Ek Rapor bedoelde Interpol-documenten geen blijk van ander dan
regulier overleg tussen de bevoegde autoriteiten van Interpol-lidstaten. De inhoud
van die documenten vormt daarmee geen aanwijzing voor het bestaan van een
heimelijke, onrechtmatige samenwerking tussen de Nederlandse en de Turkse
autoriteiten in de uitleveringszaak. Het document c.q. vonnis van de Turkse
rechtbank voor Staatsveiligheid toont allerminst aan dat Baybaşin niets van doen
zou hebben gehad met het zeeschip Lucky-S.49 Er is geen aanwijzing dat de INDtelefoonnotitie van 15 juli 1997 getuigt van een verband met de zedenkwestie
Demmink. Integendeel, de zaak Baybaşin was zeer waarschijnlijk kortstondig
drukmiddel in de kwestie Krouwel. De rapportages van Dickey d.d. 11 april 2003,
Van de Ven d.d. 27 juni 2004, en van Beerends (TNO) d.d. 6 december 2004 zijn
gebaseerd op technisch onderzoek aan digitale kopieën van inferieur, namelijk
dubbel-gekopieerd en vermoedelijk akoestisch gekopieerd geluidsmateriaal (op
cassettebandjes). De rapporten “bewijzen” daarmee allerminst de manipulatie van
geluidsmateriaal. Hooguit vormen deze rapporten aanleiding voor nader technisch
onderzoek. Dat heeft in deze herzieningszaak ook plaatsgehad.
Voor het overige doet Çelebi uitspraken over allerlei mededelingen van derden
zonder ook maar enige onderbouwing daarvan. De auteur geeft te kennen “veel
bewijsmateriaal”50 te hebben gezien en met “vele betrokkenen” te hebben
gesproken. Wie deze betrokkenen zijn (geweest) is in veel gevallen onduidelijk.

Conclusie inzake het Ek Rapor

Al met al zet Çelebi omtrent het complot tussen Turkse en Nederlandse autoriteiten
een toedracht uiteen met een merkwaardige chronologie51 en een slecht te vatten

49

En passant merkt het rapport (p. 16) op dat Baybaşin in Turkije niet werd gezocht in verband met
het drugsschip de Lucky-S en dat de (Nederlandse) rechter-commissaris derhalve geen
tapmachtigingen had mogen afgeven. Daarmee getuigt het rapport van een misvatting omtrent het
onderscheid tussen de uitleveringszaak (waarin niet is getapt) en de strafzaak (waarin de Lucky-S geen
rol speelde).
50 Op p. 13 van het Ek Rapor: “In ons rapport bevinden zich informatie en documenten met betrekking
tot de gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden. In ons archief bevinden zich twintig ordners met
verslagen/ rapporten/ processen-verbaal van officiële instanties en rechtbanken.”
51 In de gang van zaken die in het Ek Rapor wordt ontvouwd, is minister Sorgdrager omstreeks begin
1997 gedwongen haar medewerking te verlenen aan de door vicepremier Çiller voorgestane opzet.
Niet duidelijk is waarom de Nederlandse en Turkse autoriteiten dan reeds in 1994/95 tegen Baybaşin
zouden samenspannen. Pas met zijn aanhouding ter fine van uitlevering op 24 december 1995 werd
Baybaşin ten dele een Nederlandse kwestie, die – naar het zich aanvankelijk liet aanzien – kon worden
afgewikkeld met zijn uitlevering aan Turkije. Pas toen de Nederlandse rechter die uitlevering dreigde
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compositie.52 Çelebi trekt bovendien op de voet van onnavolgbare redeneringen en
op basis van ontbrekend c.q. marginaal bronmateriaal verregaande en
ongefundeerde conclusies. Daarmee diskwalificeert het Ek Rapor zich.53 Indien en
voor zover enig novum op dit rapport is gestoeld, kan het reeds om die reden niet
tot herziening leiden.

te verbieden en vervolgens daadwerkelijk verbood (juli 1997), ontstond er in potentie aanleiding voor
de Turkse staat om Nederland te betrekken in de ‘oplossing’ van het probleem ‘Baybaşin’ die volgens
het geschetste complot Çiller reeds begin 1997 voor ogen stond.
52 In de door Çelebi beschreven toedracht wordt niet duidelijk om welke redenen de minister van
Justitie zou zijn gezwicht voor de druk die van het (vermeende) ‘dossier Demmink’ is uitgegaan. Laten
we omwille van de discussie aannemen dat de minister van Justitie en enkele hoge ambtenaren
destijds niet werden gehinderd door enige vorm van moraal of juridische ethiek. Zij werden begin
1997 geconfronteerd met de eis van de Turkse vicepremier aan de Nederlandse minister van Justitie
om mee te werken aan een lasterlijke 'set up', waarbij de minister van Justitie werd gechanteerd met
de openbaarmaking van een voor directeur-generaal Demmink uiterst belastend dossier. Toch is er
dan nog wel een louter rationeel probleem. Indien van een directeur-generaal van het ministerie van
Justitie dergelijke ontluisterende informatie bekend is geworden, is het afbreukrisico van een 'cover
up', gevoegd bij een (afgedwongen) 'set up' (van een onschuldig persoon), vele malen groter dan het
ontslag en eventueel de vervolging van die ambtenaar. Niet duidelijk is welk immens belang de
minister van Justitie zou hebben gehad om Demmink, toen (nog) niet de hoogste ambtenaar van het
departement, in bescherming te nemen.
53 Ongeveer gelijktijdig met mijn onderzoek in herziening heeft het openbaar ministerie op bevel van
het gerechtshof te Arnhem een strafrechtelijk onderzoek (‘Tamarix’) ingesteld naar mr. Demmink
inzake vermeend seksueel misbruik in Turkije. Deze beschuldigingen passeren ook de revue in het Ek
Rapor. Dat deed bij mij de vraag rijzen of in het Tamarix-onderzoek de status en/of betrouwbaarheid
van het Ek Rapor aan de orde is gekomen. Dat bleek – bij navraag bij de betrokken officier(en) van
justitie – inderdaad het geval te zijn geweest. Uit het proces-verbaal van de Rijksrecherche dat ik van
de officier van justitie ontving, blijkt dat de Nederlandse ‘liaison officer’ in Turkije een aantal vragen
aangaande het Ek Rapor heeft uitgezet bij zijn Turkse collega’s. Het in dit kader relevante antwoord
luidde:
“Op 18 september 2015 ontving ik, in antwoord op mijn bovenstaand verzoek, van de Liaison Officier
Turkije, R. Haneveld, de volgende informatie:
o
(…)
o
In het antwoord op dit verzoek van d.d. 05 december 2008 staat onder andere dat het
zogenaamde “Aanvullend Rapport” (Ek Rapor) in het archief op het Hoofdbureau van Politie niet
bestaat en dat na de bestudering van dit “Aanvullend Rapport” is gebleken dat vermoedelijk is
geprobeerd te laten lijken alsof dit rapport door een publieke instelling opgesteld zou zijn.
o
(…)”
Zie onderzoek Tamarix, proces-verbaal van bevindingen ontvangst politie informatie LO Turkije d.d.
06 oktober 2015, p. 2.
Als bijlage bij dit proces-verbaal is gevoegd de brief met de antwoorden van de Turkse politieinlichtingendienst die de Nederlandse ‘liaison officer’ te Ankara aan de Rijksrecherche heeft gestuurd.
De Turkse politie-inlichtingendienst voegt hieraan toe dat uit de stijl en inhoud van het rapport
opgemaakt zou kunnen worden dat “dit rapport door de aanhangers c.q. bondgenoten van Hüseyin
Baybaşin is geschreven.”
Zie onderzoek Tamarix, proces-verbaal van bevindingen ontvangst politie informatie LO Turkije d.d.
06 oktober 2015, bijlage 1.
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(2). De verklaring van X1

Inleiding

Het herzieningsverzoek presenteert X1 als een bij het (Turkse) onderzoek naar
Baybaşin betrokken (hoge) politiefunctionaris. De raadsvrouw stelt dat “deze
politiefunctionaris, hieronder aan te duiden als X1, in 2007 een verklaring heeft
afgelegd met diverse details over de in Turkije gevolgde werkwijze tijdens het
gezamenlijke Turks-Nederlandse opsporingsonderzoek tegen verzoeker.”54

Met een brief d.d. 13 december 2006 heeft de raadsvrouw zich gewend tot
Mehmet N. Aytekin, advocaat te Istanbul, met het verzoek of hij nadere informatie
of inlichtingen kan verschaffen waarmee een herzieningsverzoek van Baybaşin kan
worden ondersteund. Hierop heeft Aytekin bij brief van 8 januari 2007 laten weten
dat hij gesprekken heeft gevoerd met een persoon, thans bekend onder de
codenaam ‘X1’.55 De personalia van X1 zouden bij Aytekin bekend zijn.
Aytekin heeft van zijn gesprekken met X1 een verslag opgesteld dat uitsluitend door
Aytekin is ondertekend. X1 verklaarde over de Turks-Nederlandse strafzaak naar
Baybaşin in het algemeen en over enkele specifieke strafzaken, zoals de Öge- en de
Marsil-zaak, aldus Aytekin. Dit verslag maakt niet duidelijk hoe Aytekin deze X1 (zo
snel) op het spoor is gekomen, welke functie(s) X1 precies zou hebben bekleed en
wat diens redenen van wetenschap zijn.
De tCEAS maakt in haar eindrapport melding van (de verklaring van) X1, en heeft
getracht om door tussenkomst van de raadsvrouw X1 te spreken te krijgen, doch
tevergeefs.56 Kortom, X1 is in het herzieningsdossier in niets anders
gesubstantieerd dan in de schriftelijke verklaring van de Turkse advocaat Aytekin.

De inhoud van de verklaring van X1

In het herzieningsverzoek en de aanvullingen daarop beroept de raadsvrouw zich
geregeld op – de verklaring van Aytekin omtrent – hetgeen X1 hem zou hebben

54

Herzieningsverzoek d.d. 18 april 2011, p. 7.
De brief van Aytekin d.d. 8 januari 2007 is als bijlage 10 gevoegd bij het herzieningsverzoek van 18
april 2011. Tevens is als bijlage gevoegd een dvd met een in het Turks gestelde videoverklaring van
Aytekin d.d. 10 januari 2008.
56 tCEAS, eindrapport d.d. 3 januari 2011, p. 3-4, en p. 17.
55
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meegedeeld. Kort gezegd luiden de door de raadsvrouw op basis van deze
verklaring ingenomen stellingen als volgt:
-

X1 geeft details over de wijze waarop vervalst bewijsmateriaal uit Turkije in
de Nederlandse strafzaak van Baybaşin is ingebracht door middel van het
gezamenlijke Turks-Nederlandse opsporingsonderzoek naar Baybaşin;57

-

politiefunctionaris Ferruh Tankuş was binnen de samenspanning van
Nederland en Turkije verantwoordelijk voor de Turkse zijde van het
opsporingsonderzoek naar Baybaşin;58

-

de raadsvrouw neemt de verklaring van X1 over Öge integraal over:
“In Bakirköy had een voormalige terrorist genaamd Süleyman Öge zijn eigen
vrienden opgelicht; zijn vrienden hebben hem toen volgens een
georganiseerde methode geëxecuteerd. Süleyman Sadik Oge is in opdracht
van zijn eigen vrienden vermoord. Iemand die niet van hun organisatie was
zou niet van de plek van het voorval hebben kunnen ontsnappen. En de
vrienden die Süleyman Sadik Oge hebben laten vermoorden hebben degene
die de trekker heeft overgehaald laten ontsnappen. Anders zou hij niet
hebben kunnen wegkomen. Op verzoek van de Nederlandse politie is die
moord ook Hüseyin Baybaşin in de schoenen geschoven.”59

-

de gijzelingszaak: X1 verklaarde dat het slachtoffer in deze zaak, Mehmet
Çelik, nooit heeft bestaan en dat deze zaak in elkaar is gezet door zijn, X1’s,
directe politiechefs.60 X1 zou in deze zaak voorts een Turkse bandopname
met een oud telefoongesprek tussen Baybaşin en zijn toenmalige Turkse
advocaat aan Nederland hebben verstrekt. Dit telefoongesprek zou niet,

57

Herzieningsverzoek d.d. 18 april 2011, p. 7. X1 zou bijvoorbeeld hebben meegedeeld: “Ik weet dat
alle straf- en ontnemingszaken die in ons land tegen Hüseyin Baybaşin en zijn familieleden worden
gevoerd, hebben plaatsgevonden conform de bevelen die de Nederlandse en Duitse politie aan onze
hoofdcommissaris Ferruh Tankuş en onze directe chef Hudai Sayin hebben opgedragen. Men heeft mij
laten tekenen alsof ik in functie was in het onderzoeksteam, maar in plaats van onderzoekswerk zijn
de geschriften van mijn superieuren in processen-verbaal terecht gekomen. Nu komen we er achter
dat achter deze zaak ook nog een zaak van kinderprostitutie zit. (…).” Verklaring Aytekin d.d. 8 januari
2007, p. 3-4.
58 Herzieningsverzoek d.d. 18 april 2011, p. 16.
59 Verklaring Aytekin d.d. 8 januari 2007, p. 3-4.
60 Aytekin tekent uit de mond van X1 op dat de gijzeling van Mehmet Çelik (of Haci Hasan) door
politiechef Ferruh Tankuş is verzonnen. Hiertoe zou overleg hebben plaatsgehad tussen Hudai Sayin
en de Nederlandse politiemensen. X1 verklaarde dat Baybaşin zogenaamd ene Haci vanwege een
vordering van ‘vijftien miljoen’ hebben laten ontvoeren, Baybaşin zou met dit feit niets te maken
hebben gehad en ook de narcoticadienst had er niets mee te maken. Volgens X1 is Mehmet Çelik (Haci
Hasan) nooit gezien. Verklaring Aytekin d.d. 8 januari 2007, p. 3.

1558
Onderdeel 18. Samenspanning in de strafzaak

Conclusie inzake 11-02065 H

zoals het hof heeft aangenomen in 1997, maar in 1993 hebben
plaatsgevonden;61
-

de heroïnezaak: X1 verklaarde dat de medeverdachten (Nuri Kurkut en de
twee Roemenen) die in deze zaak voor Baybaşin belastende verklaringen
hebben afgelegd, in zijn bijzijn ernstig zijn gemarteld teneinde die
verklaringen te ondertekenen;62

-

de Marsil-zaak: X1 verklaarde dat het slachtoffer Marsil in deze zaak als lid
van een hit-team naar Baybaşin was toegestuurd om hem te
vermoorden;63, 64

-

in het tweede aanvullend herzieningsverzoek is een onderdeel opgenomen
onder de noemer: ‘X1 blijkt de waarheid te hebben gesproken’. Hierin
verbindt zij haar onderzoeksresultaten op technisch en inhoudelijk vlak in de
Öge-zaak en de heroïnezaak aan de verklaring van X1;65

-

in de onderzoeksresultaten die de raadsvrouw presenteert in de derde
aanvulling op het herzieningsverzoek ziet zij een bevestiging voor de
verklaring van X1 in de Marsil-zaak en de gijzelingszaak.66

Een bespreking van de verklaring van X1

Volgens Aytekin verklaarde X1 over de samenwerking tussen Nederland en Turkije
in de (straf)zaak tegen Baybaşin als volgt:

61

Herzieningsverzoek d.d. 18 april 2011, p. 10. Volgens de raadsvrouw betreft dit tapgesprek A-4-34,
een telefoongesprek dat in de Nederlandse tapkamer is geregistreerd op 1 december 1997 om 20.45
uur, maar dat in werkelijkheid in 1993 zou zijn gevoerd.
62 Herzieningsverzoek d.d. 18 april 2011, p. 10. X1 zou tegenover Aytekin hebben verklaard dat het
KNON heeft samengewerkt met hun Turkse collega’s in een zaak waarin “ook de persoon Nuri Korkut
voorkwam”. Voor de aanhouding van Baybaşin zouden volgens X1 in Edirne Roemenen zijn
aangehouden en in Istanbul een persoon genaamd Nuri Korkut. De hoofdcommissaris van X1 zou die
nacht verklaringen hebben opgesteld en de directe chef van X1, Hudai Sayin, zou de Roemenen en
Nuri Korkut gedwongen hebben deze verklaringen te tekenen. De Roemenen zouden “slaag hebben
gehad” en de naam ‘Hüseyin Baybaşin’ niet hebben genoemd. Het enige dat de Roemenen gedaan
zouden hebben is het aanwijzen van het huis waar Nuri Korkut hen naartoe had gebracht. Ook Korkut
zelf zou volgens X1 de naam van Baybaşin niet genoemd hebben. X1 verklaarde dat hij vanaf het jaar
1989 alle gesprekken van Baybaşin heeft beluisterd, maar dat er “geen enkel gesprek bij was dat
betrekking had met drugszaken”. Het enige dat X1 gehoord zou hebben, zouden gesprekken over
handel en PKK zaken zijn. Verklaring Aytekin d.d. 8 januari 2007, p. 2.
63 Herzieningsverzoek d.d. 18 april 2011, p. 10-11. Verklaring Aytekin d.d. 8 januari 2007, p. 3-4. Ook:
derde aanvullend herzieningsverzoek d.d. 16 maart 2016, p. 48.
64 In de strafzaak heeft Baybaşin in dit verband een beroep gedaan op noodweer. Het hof heeft het
verweer verworpen, zie arrest d.d. 30 juli 2002, p. 34.
65 Tweede aanvullend herzieningsverzoek d.d. 1 februari 2016, p. 219-220.
66 Derde aanvullend herzieningsverzoek d.d. 16 maart 2016, respectievelijk p. 65 en p. 69.
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“Nadat Hüseyin Baybaşin naar Nederland is geweest, zijn er afspraken
gemaakt met de Nederlandse autoriteiten; vooral met ingang van het jaar
1995 is sprake van samenwerking. Binnen deze samenwerking is ook een
gemeenschappelijke computerlijn ontwikkeld en via deze lijn zijn allerlei met
betrekking tot deze persoon geschapen berichten doorgegeven. Op
soortgelijke wijze heeft ook uitwisseling plaatsgehad van bandopnamen met
telefoongesprekken van deze persoon, foto’s en beeldregistraties.”67
Gelijk het Ek Rapor zet X1 (in de verklaring die Aytekin van hem zegt te hebben
opgetekend) een merkwaardige chronologie uiteen. Waarom hadden er (volgens
hem) “met de ingang van het jaar 1995” met betrekking tot Baybaşin afspraken
tussen Nederland en Turkije gemaakt moeten worden? Er zijn immers geen
objectieve aanwijzingen dat Baybaşin eerder dan op 24 december 1995 in
Nederland arriveerde, terwijl het bezoek van de Turkse vicepremier Tansu Çiller aan
minister Sorgdrager, bij welke gelegenheid met de openbaarmaking van het
Demmink-dossier zou zijn gedreigd, pas begin 1997 plaatsvond.

Conclusie inzake X1

Zoals opgemerkt neemt de verklaring van X1 uitsluitend de gedaante aan van een
brief c.q. gespreksverslag afkomstig van een Turkse advocaat van Baybaşin,
Aytekin. Deze Aytekin heeft deze – voor ons – anonieme ‘klokkenluider’ (X1) naar
zijn zeggen gesproken binnen vier weken nadat de raadsvrouw hem schriftelijk had
verzocht om informatie waarmee een herzieningsverzoek kon worden
ondersteund. De tCEAS heeft tevergeefs getracht X1 te spreken te krijgen. In de
brief c.q. het gespreksverslag is verder geen onderbouwing te vinden van de
identiteit van X1 en van de mededelingen van X1. Die ‘verklaring van X1’ is daarmee
in essentie niets anders dan hetgeen een Turkse advocaat van Baybaşin zegt te
hebben vernomen van een anonymus. Er is geen enkele waarborg dat deze
‘verklaring van X1’ de authentieke verklaring betreft van een persoon die is wie hij
zegt te zijn.

67

Brief Aytekin aan de raadsvrouw d.d. 8 januari 2007, p. 1 (bijlage 10 bij het herzieningsverzoek).
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(3). De verklaringen van X2

Inleiding

Het door de raadsvrouw geschetste scenario, te weten dat gemanipuleerde
tapgesprekken in de Nederlandse strafzaak tegen Baybaşin zijn ingebracht, is voor
een belangrijk deel gebaseerd op de verklaringen van een anonymus X2. X2 is
volgens de verdediging een Turkse politieman die openheid van zaken zou hebben
gegeven over zijn rol in de Turks-Nederlandse samenspanning tegen Baybaşin.

De journalist Burhan Kazmali zou X2 op het spoor zijn gekomen en heeft volgens de
raadsvrouw met X2 verscheidene gesprekken gevoerd. X2 bleek uiteindelijk bereid
om tegenover hem een verklaring af te leggen. In het herzieningsverzoek zijn in dit
verband de volgende stukken overgelegd:
-

een e-mailbericht van Kazmali aan de raadsvrouw d.d. 15 april 2008, waarin
hij melding maakt van zijn gesprekken met X2;

-

beeldmateriaal en een vertaalde schriftelijke uitwerking van een gesprek
tussen (een op de beelden onherkenbare) X2 en Kazmali. Dit gesprek heeft
vermoedelijk op 29 april 2008 plaatsgehad;

-

geluidsmateriaal en een vertaalde uitwerking van een gesprek tussen X2,
feitenonderzoeker Langendoen en een man die volgens de vertaler ‘Berzan’
heet, en die niet alleen optreedt als tolk, maar ook als gesprekspartner.68 Dit

68

De vertaler van dit gesprek, Demir, merkt onder zijn vertaling van het gesprek op: “Noot vertaler:
Het brondocument van deze vertaling is een CD opname van één uur en drie minuten van een
vraaggesprek tussen Klaas Langendoen (KL), ene Berzan (B) en getuige X2.” X2 noemt (B) in het
gesprek op een gegeven moment “Berzan”.
In zijn verhoor d.d. 22 juli 2014 in het strafrechtelijk onderzoek naar Demmink, genaamd ‘Tamarix’,
verklaarde Langendoen sub 13 het volgende: “U vraagt mij naar de tolk die aanwezig was bij mijn
gesprekken met Kazmali. Ik heb verschillende tolken gehad. Er was een Turkse advocaat die Engels
sprak. Zijn naam is Berzan Ekinci.” Langendoen verklaarde voorts dat hij via de raadsvrouw met Berzan
Ekinci in contact is gekomen. Ook in zijn RC-verhoor in de herzieningszaak d.d. 12 september 2013
verklaarde Langendoen (sub 37 e.v.) over zijn gesprek met X2. Het gesprek vond volgens Langendoen
plaats op het advocatenkantoor van Ekinci.
Het viel mij op dat deze ‘Berzan’ (Ekinci) ook een rol heeft gespeeld bij de verklaring van X1. X1
verklaarde volgens Aytekin immers het volgende: “Ik ben eerder wel naar de familie van Hüseyin
Baybaşin geweest en heb hen over de situatie verteld. De familieleden van Hüseyin Baybaşin hebben
mij toen in contact gebracht met een advocaat genaamd Berzan Ekinci. Mijnheer Berzan heeft mij toen
gevraagd: “Zou je bereid zijn om met de Nederlandse politie of een officier van justitie te spreken?”(…)”
Kortom, de (B) die als tolk fungeert in het gesprek met X2 is blijkbaar een advocaat die, gezien de
verklaring van X1, banden zou hebben met de familie Baybaşin en blijkens het gesprek met X2 niet
alleen als tolk, maar ook als gesprekspartner fungeert. Gezien de uitwerking van het gesprek geeft
deze Berzan Ekinci immers regelmatig sturing aan de vragen en antwoorden van X2. Hij betreft
derhalve geen reguliere tolk, maar een gesprekspartner die een significant aandeel in het onderzoek
van de raadsvrouw heeft gehad.
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gesprek heeft vermoedelijk op 1 mei 2008 plaatsgehad. Uit de (vertaalde)
schriftelijke uitwerking blijkt dat de raadsvrouw bij dit gesprek aanwezig is
geweest en dat Baybaşin en zijn broer – minst genomen – weet hadden dat
dit gesprek toen plaatsvond;
-

een verzoekschrift van X2 d.d. 01 mei 2008. Het verzoekschrift is opgesteld
in het Nederlands, Engels en Turks. Het bevat ook een foto van een Wordpagina waarop de politiekaart van X2 te zien zou zijn. Het verzoekschrift is
vertaald door Kuijpers op 17 mei 2008.

De tCEAS en X2

Over X2 overweegt de tCEAS het volgende:
“2.3 Op 2 juni 2008 heeft een vertrouwenspersoon die werkzaam is voor mw.
Van der Plas, de particulier rechercheur K. Langendoen, een nieuw – in het
Turks, Engels en Nederlands gesteld – verzoek doorgestuurd van een tweede
anonieme klokkenluider (X2). De voorzitter van de TCEAS heeft opnames
gezien waarin een onherkenbaar persoon – beweerdelijk X2 – in het Turks
verklaringen aflegt jegens de journalist B. Kazmali en ook audio opnames
gehoord van verklaringen jegens Langendoen. X2 schrijft (in de vertaling van
(…) Kuijpers) in een ongedateerd stuk:
“(1) Mijn naam is O.D. Mijn volledige personalia zijn bij de heer Klaas
Langendoen bekend. Ik heb aan hem zowel mijn politie-identiteitsbewijs
als mijn Turkse identiteitsbewijs overlegd.
(...)
(3) In deze schriftelijk / mondeling verklaring heb ik melding gemaakt
dat ik persoonlijk getuige ben geweest van en ook betrokken ben
geweest bij zaken die in de jaren 1996 – 1998 hebben plaatsgevonden in
het door Nederland en Turkije gezamenlijk uitgevoerde onderzoek in de
strafzaak tegen Hüseyin en die in strijd waren met de wet. Ik heb
tegelijkertijd tegen de heer Langendoen verteld hoe ik werd gedwongen
om oude telefoongesprekken (van Baybaşin) uit de archieven van Turkse
en Nederlandse politie verstrekte nieuwe telefoongesprekken van
Baybaşin zodanig met elkaar te mixen en te manipuleren dat het leek
alsof Baybaşin serieuze discussies voerde over zware delicten.
(4) Ik werd ertoe gedwongen om dit te doen door mijn baas Ferruh
Tankuş. Bij het vervaardigen van de van mij verlangde gemanipuleerde
telefoongesprekken heb ik hulp gekregen van een Turkse amateur artiest
en iemand die werkzaam was bij de Turkse Politieradio.
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(5) Ik weet dat deze gemanipuleerde telefoongesprekken in de strafzaak
tegen Hüseyin Baybaşin zijn gebruikt met de bedoeling om aan te tonen
dat hij betrokken zou zijn bij zware criminele delicten waarmee hij in
werkelijkheid niets te maken had. Deze wetenschap is voor mij reden om
de aanmelding van de zaak Hüseyin Baybaşin bij bovengenoemde
commissie ter herbeoordeling te ondersteunen”.
Ten overstaan van Langendoen heeft X2 een en ander geconcretiseerd:
“Je zet de stem van een bepaalde persoon in de computer. Je hebt daar
drie of vier programma’s voor. Je vergelijkt dan de stem die je hebt (bijv.
van de acteur) met de stem die je wil creëren. Dan ga je de verschillen in
toonhoogte vergelijken, de hoogte en diepte. Vervolgens ga je die
stemmen identiek maken. Je stemt de frequenties op elkaar af in hoogte,
diepte en breedte. Zo heb ik de verschillende stemmen aangepast om ze
te laten lijken op die van Baybaşin. Je brengt de te veranderen stem op
dezelfde frequentie en toonhoogte als de na te bootsen stem. Als je zover
bent ga je aan het accent werken van een bepaalde gewenste regio in
Turkije. Dat pas je ook aan. Op dit moment is deze sectie bij ons op een
zeer geavanceerd niveau werkzaam. Ik zou geen betere kennen. En dan
zet je de stem van de andere stem op de computer, bijvoorbeeld de
amateur acteur stem. Nadat de toonhoogte en accenten zijn aangepast,
las je het gesprek weer in. Soms moesten dan nog plaatsnamen en
jaartallen worden aangepast. Soms moest er nog wat worden geschoven
met woorden in een zin, om tot het gewenste resultaat te komen.”
(rapport van 29 mei 2008 van K. Langendoen p. 60).”69
De tCEAS heeft hierop besloten zich te concentreren op de vragen (1) naar de
ontvankelijkheid van het verzoek van X2, en (2) naar de mogelijkheid dat de
gebruikte telefoontaps in de zaak Baybaşin zijn gemanipuleerd. Dat X2 een persoon
betreft die beweert daaraan persoonlijk een bijdrage te hebben geleverd, heeft
voor de tCEAS een belangrijke rol gespeeld. De tCEAS heeft willen onderzoeken of
de uiteenzetting van X2 op technisch front realistisch is en of het gestelde indertijd
in Turkije haalbaar was. De voorzitter van de tCEAS heeft getracht om een gesprek
met X2 te arrangeren. Het rapport meldt hierover het volgende:
“4.4 In het voorjaar van 2010 heeft de voorzitter van de TCEAS getracht om
een gesprek met X2 te bewerkstelligen, waarbij het de bedoeling was om
technische vragen aan de orde te stellen in aanwezigheid van prof. Jacobs. In
het bijzonder is geprobeerd om een gesprek te arrangeren buiten Turkije. Dat
is niet gelukt, ondanks inspanningen daartoe van de zijde van Langendoen.
69

tCEAS, eindrapport d.d. 3 januari 2011, p. 5.
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Het lijkt erop dat X2 bij nader inzien niet bereid of in staat is een zodanig
gesprek met de TCEAS te voeren in enig bereikbaar land buiten Turkije. Toen
X2 een visumaanvraag indiende om naar Nederland of enig ander
Schengenland te kunnen afreizen, zou deze hem zijn geweigerd. Bovendien
zou X2 zijn bedreigd, zoals ook het geval zou zijn geweest met de journalist
Kazmali die daarover op 23 april 2010 aan Langendoen heeft verklaard. Een
afschrift van het verslag hiervan is aan de TCEAS verstrekt evenals een
afschrift van een e-mail die Kazmali op 9 april 2010 aan de raadsvrouwe zond
en die steun geeft aan het gestelde.”70
Niettemin heeft de tCEAS vanwege bijzondere omstandigheden het verzoekschrift
van X2 ontvankelijk verklaard.

71

De tCEAS concludeerde ten slotte echter dat

hoewel er enige twijfel bestaat over de authenticiteit van twee van de zes
onderzochte tapgesprekken, er geen harde signaal-analytische of andere
aanwijzingen zijn dat een door X2 geschetst scenario heeft kunnen plaatsvinden.
De tCEAS heeft de vraag naar de betrouwbaarheid van X2 (verder) opengelaten.

De identiteit van X2

De raadsvrouw stelt dat als bijlage bij het door Langendoen opgemaakte
verzoekschrift een kopie van de politiekaart van X2 is overgelegd. De bedoelde
‘kopie’ betreft echter (slechts) een foto van een computerbeeldscherm met een
geopend Word-document waarin in kleur (een afbeelding van) een politiekaart is
weergegeven.72 Dat betreft dus allesbehalve een geschrift waarvan de
authenticiteit kan worden vastgesteld. De gegevens en de foto van de afgebeelde
persoon zijn bovendien zeer slecht zichtbaar. Ik kan mij er dan ook niet van
vergewissen of de gestelde identiteit van X2 wordt aangetoond met deze foto van
een schermafbeelding van een Word-document van (mogelijk) een politiekaart
(“van X2”). Bovendien komt X2 niet in beeld tijdens het interview met Kazmali,
zodat ik überhaupt niet kan verifiëren of de sprekende persoon enige gelijkenis
70

tCEAS, eindrapport d.d. 3 januari 2011, p. 13.
tCEAS, eindrapport d.d. 3 januari 2011, p. 17. In het eindrapport wordt hieromtrent het volgende
overwogen: “In dit bijzondere geval wil de TCEAS evenwel een uitzondering maken op dit uitgangspunt
[dat een anonieme verzoeker waarvan het vermoeden bestaat dat hij klokkenluider is, niet
ontvankelijk wordt verklaard, D.A.] gelet op (1) de aard van de verklaring van X2 inhoudende een
zelfbeschuldiging; (2) de technische onderzoekbaarheid van de juistheid van de beweringen gedaan in
de verklaring; (3) het bestaan van de video-opname en audio-opname van de persoon die zegt X2 te
zijn. Bij de beslissing om X2 ontvankelijk te verklaren heeft meegewogen dat de TCEAS overtuigd is van
de inspanningen van de verdediging om een contact tussen X2 en de TCEAS te bewerkstelligen.”
72 Zie bijlage 12 bij het herzieningsverzoek d.d. 18 april 2011 ‘verzoekschrift X2, d.d. 1 mei 2009 en
kopie van politiekaart’.
71

1564
Onderdeel 18. Samenspanning in de strafzaak

Conclusie inzake 11-02065 H

vertoont met degene die op de gepresenteerde politiekaart is afgebeeld. Verder
ontbreekt iedere documentatie over de achtergronden van de persoon voor wie X2
zou moeten worden gehouden. We zijn daarmee in alle opzichten aangewezen op
de stellingen van Kazmali, Langendoen en ‘X2’ zelf. X2 is namelijk in het
herzieningsonderzoek niet gehoord kunnen worden. X2 is volgens de raadsvrouw
al enige tijd onvindbaar.

De vraaggesprekken met X2

In zijn rapport d.d. 29 mei 2008 rapporteert Langendoen over het gesprek dat hij
op 1 mei 2008 voerde met een (naar zijn zeggen) “politieagent actief betrokken bij
het onderzoek tegen de heer H. Baybaşin”. Langendoen merkt het volgende op:
“Omdat ik de Turkse taal niet machtig ben, heb ik gebruik gemaakt van een
tolk. Deze tolk, de heer B. Ekinci, vertelde mij dat hij nimmer in contact was
geweest met de man die vertelde politieambtenaar te zijn.(…)”73
Deze Berzan Ekinci betreft een Turkse advocaat die Engels spreekt. Langendoen is
via de raadsvrouw met hem in contact gekomen. Zijn naam wordt ook genoemd in
het verslag dat Aytekin heeft gemaakt van zijn gesprek met X1. Ekinci heeft niet
slechts getolkt in het gesprek met X2, maar is tevens als gesprekspartner
opgetreden. Langendoen schetst dus een neutraler beeld van de bijdrage van Ekinci
als tolk dan op grond van de stukken gerechtvaardigd is.

De inhoud van de verklaringen van X2

In het herzieningsverzoek en de aanvullingen daarop gaat raadsvrouw uit van een
scenario als door X2 geschetst. Ze schrijft dat “X2 in opdracht van de chef Narcotica
van de politie te Istanbul, Ferruh Tankuş, indertijd heeft meegeholpen bij het
manipuleren van telefoongesprekken van Baybaşin met de bedoeling het daarmee
te doen voorkomen alsof Baybaşin bij zware delicten betrokken was.”74 De
raadsvrouw heeft een aantal stellingen ingenomen op basis van de verklaringen van

73
74

Langendoen, rapport d.d. 29 mei 2008, p. 26.
Herzieningsverzoek d.d. 18 april 2011, p. 7.
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X2. Ze verwijst in haar stukken overigens niet naar een bepaald deel of bepaalde
delen van de verklaring, maar naar ‘de verklaring van X2’ in het algemeen.

Een bespreking van de verklaringen van X2

Wat er ook zij van de verklaringen van X2, de raadsvrouw heeft die – op zijn minst
– welwillend gelezen. De meest in het oog springende verschillen tussen de
stellingen van de raadsvrouw én het verzoekschrift van Langendoen enerzijds en de
verslagen van de gesprekken met X2 van (vermoedelijk) 29 april 2008 en 1 mei 2008
anderzijds zijn dat X2 verklaarde geen telefoongesprekken te hebben
gemanipuleerd in de zaak Baybaşin; hij is slechts bekend met de manier waarop dit
in Turkije zou zijn verricht.75 Hij verklaarde voorts niet zelf dat gemixte gesprekken
in de Nederlandse strafzaak tegen Baybaşin zijn gebruikt; het antwoord op die
vraag blijft in de lucht hangen.76 Voorts leggen Berzan Ekinci en Langendoen X2

75

Langendoen heeft X2 gevraagd of hij gebruik heeft gemaakt van een amateur toneelspeler en een
medewerker van de Turkse politieradio om het te doen lijken alsof het gesprekken van Baybaşin
betrof. X2 antwoordt daar op dat hij “er geen gebruik van gemaakt heeft, maar dat hij weet dat het is
gebeurd.” Langendoen wil daarop weten hoe ze dit hebben gedaan. X2 verklaarde daarop:
“X2: Dit is iets heel eenvoudigs. In deze technologie… hoe kan ik dit uitleggen? U laadt de stem van
iemand op de computer. Er zijn twee of drie programma’s die hiervoor worden gebruikt.
B: Kunt u uitleggen hoe ze dit hebben gedaan?
X2: U vergelijkt die stem met de stem waar u het op wilt laten lijken. U vindt de verlagingen en de
verhogingen, de bastonen en de hoge tonen en vervolgens begint u met het (onverstaanbaar) of het
eruit halen van die andere stem met deze stem en uiteindelijk zullen na verloop van tijd de stemmen
met elkaar overeenkomen. Als u de bas tonen, de hoge tonen, de verlagingen en verhogingen heeft
afgestemd… en in het bijzonder als er sprake is van een accent, want dan zal de persoon die u heeft
gevraagd, dit accent gebruiken. Bijvoorbeeld het dialect van iemand uit Diyarbakir of Urfa…
B: Het dialect van een Laz ?
X2: Het dialect van een Laz. Nadat deze tonen zijn afgestemd vallen de stemmen op de computer in
één keer op hun plaats. U spoelt dan achteruit terug. Ze doen dat heel zuiver, heel goed. Tegenwoordig
zijn ze nog veel beter. Ik denk dat niemand de organisatie (lees: politie) kan overtreffen op dit vlak. U
mixt ze en scheidt ze opnieuw. Als u dan sommige zinnen vooraan/op de voorgrond en sommige zinnen
aan het einde/op de achtergrond plaatst dan heft u ook het accent op. Na het afstemmen van de tonen
met de computer is er geen probleem meer. Maar ik heb het niet gedaan.
B: Dus uiteindelijk laat u de stem van de persoon die u gebruikt, hetzelfde klinken als, laten we zeggen,
bijvoorbeeld de stem van Hüseyin Baybaşin?
B: He says I didn’t do this but this was done in my section. I know how to do this. One way of doing this
is first you put on the voice for example b voice on the computer and you recognize the voices bass and
tizzes and the other mans voice also. Laadt u ook de stem van die andere persoon op de computer of
volgt die persoon alleen maar naar deze gesprekken?
X2: Natuurlijk moet die worden geladen om tot een opname te komen. Hoe moet dat immers anders
zonder te laden?” Vraaggesprek X2, Langendoen en B., d.d. 1 mei 2008, p. 7.
76 Langendoen vraagt X2 of hij de Turkse advocaat Yildiz Necmettin kent. X2 antwoordt ontkennend.
Langendoen vraagt desondanks of X2 iets weet over een telefoongesprek tussen Necmettin en
Baybaşin. Daarop antwoordt X2 dat “dit allemaal was gedocumenteerd. Hij luisterde alle gesprekken
één voor één af en maakte daar aantekeningen van maar de namen weet ik niet, althans ik kan mij
deze nu niet herinneren.” Langendoen legt uit dat dit een speciaal gesprek is, dat waarschijnlijk gemixt
(gemanipuleerd) is en of het gesprek dan wellicht door iemand anders van de afdeling van X2 is
gemixt. Langendoen legt dat uit dat op basis van een verklaring van deze Necmettin zou blijken dat
dit gesprek niet in 1997, zoals het gesprek is geregistreerd in de strafzaak tegen Baybaşin, maar in
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voornamelijk vooropstellingen en aannames voor; X2 verklaarde blijkens de
brondocumenten weinig (mogelijk relevante informatie) uit zichzelf. X2 spreekt
zichzelf voorts regelmatig tegen. De conclusie die in het herzieningsverzoek (en
aanvullingen daarop) wordt getrokken, namelijk dat X2 in de strafzaak tegen
Baybaşin tapgesprekken heeft gemanipuleerd en dat hij weet dat die gesprekken
daadwerkelijk zijn gebruikt in de strafzaak tegen Baybaşin om valselijk aan te tonen
dat Baybaşin bij zware delicten was betrokken, zou ik op basis van de door de
raadsvrouw gepresenteerde gesprekken met X2 niet voor mijn rekening durven
nemen.
Voor iemand die (nog los van de zaak Baybaşin) als specialist betrokken zou zijn bij
het manipuleren (“mixen”) van geluidsmateriaal geeft X2 buitengewoon weinig
detailinformatie prijs over de wijze waarop dat dan zou hebben plaatsgehad.
Langendoen vraagt in elk geval niet door. Voor zover X2 ingaat op de wijze van
manipuleren met een stemacteur en een medewerker van de Turkse politieradio
benadruk ik dat Baybaşin nooit uitdrukkelijk heeft verklaard dat op de mede aan
hem toegeschreven tapgesprekken in werkelijkheid zijn stem niet is te horen.
Baybaşin verklaarde slechts dat telefoongesprekken (waaraan hij heeft
deelgenomen) ‘geknipt en geplakt’ zijn. Hoewel de raadsvrouw dit gedeelte van de
verklaring van X2 heeft opgenomen om te illustreren hoe de manipulatie in zijn
werk zou zijn gegaan, ontgaat mij de relevantie van dit aspect van de door X2
beschreven manipulatiemethode.

Conclusie inzake X2

Al met al roepen onzekerheden en vraagpunten rond de identiteit van X2, zijn
achtergrond, zijn redenen van wetenschap, alsook de totstandkoming van zijn
verklaringen dermate grote aarzelingen op dat de verslaglegging van gesprekken
met de persoon die als X2 wordt gepresenteerd op zichzelf niet als novum kan
hebben te gelden. Er is geen enkele waarborg dat deze ‘verklaring van X2’ de
authentieke verklaring betreft van een persoon die is wie hij zegt te zijn. Ik kan
daardoor zelfs niet geheel uitsluiten dat de persoon die in het beeldmateriaal en
het geluidsmateriaal doorgaat voor X2 een acteur betreft die is ingehuurd om valse
verklaringen af te leggen. Ieder serieus te nemen fundament ontbreekt.
1992 of 1993 is gevoerd. Waarop X2 verklaarde: “dan hebben we het dus gemixt”. Zie vraaggesprek
X2, Langendoen en B., d.d. 1 mei 2008, p. 11.
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(4). De interviews met Emin Arslan

Inleiding

Volgens zaaksofficier van justitie Hillenaar is in het opsporingsonderzoek tegen
Baybaşin pas in februari 1998 contact gezocht met de Turkse autoriteiten, in de
persoon van Emin Arslan.77 Arslan was (plaatsvervangend) directeur-generaal van
de Turkse nationale politie.78
Volgens de raadsvrouw echter is al op een veel eerder tijdstip contact gezocht met
de Turkse autoriteiten teneinde samen te werken in de (geveinsde) strafzaak tegen
Baybaşin. Arslan zou die samenwerking hebben afgedekt en leiding hebben
gegeven aan de internationale operatie tegen Baybaşin.79 Voorts zou Arslan de
cruciale rol van Çetinkaya binnen dit samenwerkingsverband hebben bevestigd,
aldus de raadsvrouw.80 Zij baseert zich daarbij op een interview van Arslan met NRC
Handelsblad-journalist Jan Meeus d.d. 5 maart 2007 en op Arslan’s uitlatingen
gedurende een uitzending van het Turkse televisiekanaal Habertürk d.d. 6
december 2010.

Het interview van Arslan met de NRC

Voor zover relevant luidt de tekst van het interview als volgt, waarbij zij
aangetekend dat (ook volgens de NRC) de naam ‘Ahmet Celik’ gefingeerd is:
“Een van de constante factoren in succesvolle samenwerking tussen
Nederland en Turkije is volgens Arslan de Turkse tolk Ahmet Celik. In de
onderzoeken naar Baybaşin en de 4M-bende is hij van onschatbare waarde
geweest, stelt Arslan. Celik is een soort wandelend archief. Hij is al twintig
jaar actief in dit vak en beschikt over veel informatie. Bovendien spreekt hij
ruim tien Koerdische dialecten en herkent hij stemmen van verdachten die hij
in een zaak kan plaatsen.

77

Emin Arslan was de chef van Ferruh Tankuş. Tankuş was het hoofd van de narcoticabrigade van de
politie te Istanbul.
78 Interview van Jan Meeus met Arslan in het NRC Handelsblad van 5 maart 2007 en het transcript van
de uitzending op Habertürk d.d. 6 december 2010, p. 1 (respectievelijk bijlagen 27/27a en bijlage 20
bij het herzieningsverzoek d.d. 18 april 2011).
79 Herzieningsverzoek d.d. 18 april 2011, p. 23.
80 Onder andere: herzieningsverzoek d.d. 18 april 2011, p. 21, en tweede aanvullend
herzieningsverzoek d.d. 1 februari 2016, p. 10.
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Arslan is verbaasd dat Celik beschuldigd wordt van het lekken van informatie
aan de Turkse autoriteiten. Wij hebben gehoord dat een instantie in
Nederland zo’n beschuldiging heeft geuit. Maar het verbaast mij persoonlijk
wel dat Celik die informatie aan de Turkse politie zou hebben gegeven. Ik
vraag me af waar deze beschuldigingen vandaan komen.
Dat Celik hierdoor niet meer mag tolken voor politie en justitie vindt hij
droevig. Er is geen sprake van dat Ahmet Celik informatie zou geven buiten
de onderzoeken die gezamenlijk zijn gedaan. Dit onderwerp brengt iedereen
hier in verlegenheid. Het kan niet zo zijn dat de Turkse politie informatie van
Celik krijgt buiten de onderzoeken waar we samenwerken. (…)”81
Ik maak uit dit interview op dat de tolk ‘Celik’, een gefingeerde naam waarachter
volgens de raadsvrouw in werkelijkheid Çetinkaya schuilgaat,82 een rol heeft
gespeeld

binnen

de

door

Arslan

genoemde

Turks-Nederlandse

politiesamenwerking. Çetinkaya heeft Turkije meermalen bezocht indien dat voor
de onderzoeken van het KNON nodig was. Dat Çetinkaya heeft meegewerkt aan –
onder meer – het strafrechtelijk onderzoek naar Baybaşin is niet in geding. Dat er
met de Turkse autoriteiten (vanaf februari 1998) inzake Baybaşin (“succesvol”) is
samengewerkt wordt door justitie evenmin betwist. Ten slotte ontkent Arslan dat
de hier bedoelde tolk informatie heeft ‘gelekt’. Kortom, niet valt in te zien dat de
mededelingen van Arslan discrimineren tussen de hypothese van de raadsvrouw en
de officiële lezing (van Hillenaar en IJzerman) omtrent de aard, de omvang en de
duur van de politiesamenwerking met de Turkse autoriteiten.

Uitlatingen van Arslan in de tv-uitzending van Habertürk

Volgens het transcript heeft Arslan zich in een gesprek met de Turkse tv-zender
Habertürk op 6 december 2010 – voor zover relevant – als volgt uitgelaten:
“Zo ga ik (van) werk naar huis en ben een publieke ambtenaar. In landen in
Europa, soms vier of vijf landen, zijn er tegelijkertijd operaties tegen
drugsbendes uitgevoerd. Te beginnen met de bendes van Hüseyin Baybaşin
81

Interview van Jan Meeus met Arslan in het NRC Handelsblad van 5 maart 2007 (respectievelijk
bijlagen 27/27a bij het herzieningsverzoek d.d. 18 april 2011).
Zie ook: https://www.nrc.nl/nieuws/2007/03/05/dit-brengt-iedereen-in-verlegenheidgerectificeerd-11285874-a1368932, waarin de NRC bevestigt dat ‘Ahmet Celik’ een gefingeerde naam
betreft.
82 De raadsvrouw heeft Çetinkaya tijdens zijn eerste verhoor d.d. 11 januari 2013 gevraagd of hij de
‘Celik’ is over wie Arslan spreekt. Çetinkaya antwoordde daarop (sub 44): “Ik wil hier niets over zeggen.
U vraagt mij of ik Celik ben, die in dit citaat voorkomt. Ik wil u op deze vraag geen antwoord geven.”
In zijn tweede verhoor is dit punt niet meer aan de orde gekomen.
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en Orfi Çetinkaya zijn er vele bendes opgerold. Om deze redenen heb ik van
onze eigen landsvertegenwoordigers en van personen uit het buitenland, vele
medailles, prijzen en waardering gehad.
(…)
Zoals ik later ook zal toelichten zijn er in 1998 om te beginnen, tegen Hüseyin
Baybaşin en andere soortgelijke organisaties onder mijn leiding operaties
uitgevoerd.
(…)
Waarom ben ik aan een dergelijke operatie gemonteerd? Dat leden van
drugsbendes en leden van georganiseerde misdaad wraak willen nemen op
de eenheden die tegen hen strijden is een bekend fenomeen dat zelfs een
plaats inneemt in films en boeken.
Gedurende mijn presidentschap bij KOM zijn er zowel in binnen- als buiteland
talloze gecoördineerde succesvolle operaties volbracht welke liepen tegen
misdadige organisaties. De meest bekende daarvan is Hüseyin Baybaşin die
ook wel de Turkse Eskobar wordt genoemd. Hij had een organisatie die in vijf
landen actief was. Zijn organisatie is gedurende een operatie tijdens mijn
presidentschap opgerold. Om deze redenen zit hij momenteel een
levenslange gevangenisstraf uit in Nederland. (…).”83
Dit interview bevestigt de bemoeienis van Arslan met het onderzoek naar Baybaşin,
maar die bemoeienis staat op zichzelf niet ter discussie. In februari 1998 hebben de
Nederlandse autoriteiten volgens de officiële lezing immers contact gezocht met en
bijstand gevraagd van de Turkse autoriteiten. Op grond van dit interview kan dan
ook niet de conclusie worden getrokken dat Arslan leiding heeft gegeven aan een
intensieve en meerjarige samenwerking tussen de Nederlandse en Turkse
autoriteiten, hooguit dat Arslan zijn bijdrage mogelijk enigszins heeft aangedikt.84

83

Bijlage 20 bij het herzieningsverzoek d.d. 18 april 2011: Turkse zender Habertürk t.v., programma
Sansürsüz, d.d. 6 december 2010, p. 6/7, 15, 18/19. Zie hierover het herzieningsverzoek d.d. 18 april
2011, p. 17, en tweede aanvullend herzieningsverzoek d.d. 1 februari 2016, p. 3.
84 Arslan bespreekt in de uitzending voorts dat Baybaşin een wraakactie tegen hem is aangevangen.
De informatie hieromtrent zou hem hebben bereikt via de Turkse autoriteiten, die het op hun beurt
via een buitenlandse geheime dienst hadden doorgekregen. De Turkse krant Hurriyet zou een artikel
hebben geplaatst met als titel “Baybaşin is op Arslan jacht”.
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(5). De verklaring van Necdet Menzir bij Kazmali

Beschrijving

De reeds genoemde journalist Burhan Kazmali heeft volgens de raadsvrouw eind
2007 een interview afgenomen van Necdet Menzir. De raadsvrouw heeft hiertoe
als bijlage bij het herzieningsverzoek overgelegd een e-mailbericht d.d. 12
december 2007 en een video-verklaring afgelegd op 11 januari 2008 van Kazmali.
Necdet Menzir is hoofd van de politie te Istanbul geweest (1992 – 1995), alsmede
minister van Transport.85

De mededelingen van Menzir houden volgens de raadsvrouw het volgende in.
Tansu Çiller (de Turkse premier) zou diep geraakt zijn door beschuldigingen van
Baybaşin van haar betrokkenheid bij drugshandel. Alles moest in het werk worden
gesteld om Baybaşin onschadelijk te maken. Om die reden zouden Turkse
politiemensen, met name Arslan en Tankuş, langdurig en intensief hebben
samengewerkt met de Nederlandse politie (o.a. met behulp van telefoontaps) om
een zaak tegen Baybaşin te fabriceren, waarbij Turkije alles verstrekte wat men
tegen Baybaşin had, zelfs de kleinste informatie, alsook opnamen van
telefoongesprekken. Volgens Menzir is het Nederlands onderzoeksteam “absoluut
fout voorgelicht”. Menzir heeft volgens Kazmali ook verklaard over de heroïnezaak
(feit 4), waarin volgens hem door de (aangehouden) Roemenen een verklaring is
afgelegd in het Turks, (naar ik begrijp:) zonder tolk. De Roemenen hebben een
document ondertekend omdat dat van de politie moest, aldus Menzir volgens
Kazmali. Tot slot heeft Menzir verklaard dat uit de in Turkije getapte
telefoongesprekken niet is gebleken dat Baybaşin iets te maken had met het
drugsschip de Kismetim-1. Dit alles heeft Menzir niet uit eigen wetenschap. De
bron van Menzir zou de echtgenoot van mw. Tansu Çiller betreffen.

85 Volgens Wikipedia

was Necdet Menzir een Turkse politicus die van 30 juni 1997 tot 4 augustus 1998
minister (van Verkeer) is geweest. Hij heeft diverse functies binnen het Turkse politieapparaat vervuld,
waaronder die van het hoofd van politie te Istanbul van 1992 - 1995. Menzir is op 2 februari 2013
overleden. Zie: https://tr.wikipedia.org/wiki/Necdet_Menzir.
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Bespreking

Daarmee beschikken we met het (gestelde) interview van Kazmali met Menzir over
informatie uit de derde hand: hetgeen door Menzir zou zijn verklaard zouden
mededelingen betreffen van de heer Özer Çiller, die ons door tussenkomst van
Menzir hebben bereikt, doch zulks weer door tussenkomst van Kazmali, omtrent
wiens betrouwbaarheid geen betrouwbare uitspraak valt te doen. M.i. kan deze
informatie gezien de weg waarlangs die het dossier heeft bereikt, op zichzelf niet
de benodigde ondersteuning bieden voor de stelling dat de Turkse en Nederlandse
autoriteiten hebben samengewerkt teneinde valse beschuldigingen in de
Nederlandse strafzaak in te brengen.

(6). De persconferentie van Murat Başesgioğlu

Beschrijving

De Turkse minister van Binnenlandse Zaken van destijds,86 Murat Başesgioğlu, heeft
volgens de raadsvrouw op 28 maart 1998, de dag na de aanhouding van Baybaşin,
te Ankara een persconferentie gehouden. De raadsvrouw stelt dat de informatie
die op de persconferentie werd verstrekt bevestigde dat de politieoperatie inzake
Baybaşin volgens Başesgioğlu op verzoek van Turkije en op basis van informatie uit
Turkije plaatsvond.87

Deze persconferentie is in de strafzaak in hoger beroep al aan de orde gekomen.
De verdediging wenste Başesgioğlu ten overstaan van het gerechtshof als getuige
te horen en motiveerde dit verzoek met de overlegging van de Nederlandse
vertaling van een Turks stuk, genaamd ‘EK 15’, waarin onder meer het volgende
was opgenomen:
“Minister van Binnenlandse zaken Murat Başesgioğlu en algemeen
hoofddirecteur van de politie Necati Bilican gaven een persconferentie over
de arrestaties van de familie Baybaşin. De minister vertelde dat zij samen
86

Murat Başesgioğlu was in Turkije minister van Binnenlandse Zaken van 30 juni 1997 tot 4 augustus
1998. Zie Wikipedia, onder het lemma ‘List of Ministers of the Interior of Turkey’.
87 Tweede aanvullend herziening d.d.1 februari 2016, p. 4.
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hebben gewerkt met de Nederlandse, Belgische, Italiaanse, Engelse en de
Duitse overheid.”88
Ofschoon geen ‘nieuw’ gegeven, zal ik de kwestie kort bespreken, aangezien de
raadsvrouw in september 2011 in aanvulling op het herzieningsverzoek van april
2011 een transcript van de nieuwsuitzending waarin de persconferentie aan bod
kwam heeft overgelegd, en zij voorts een aantal van de getuigen in het
herzieningsonderzoek naar deze persconferentie heeft gevraagd.

De nieuwslezeres meldt volgens het transcript, voor zover relevant, het volgende:
“(…) Başesgioğlu heeft voorts gezegd dat politie operatie op basis van
informatie en op verzoek van Turkije is gestart en in samenwerking is
uitgevoerd met de politiediensten van Nederland, Engeland, Duitsland en
België.”89
De verklaring van Başesgioğlu zelf luidt volgens het transcript, voor zover relevant,
als volgt:
“Op 27-03-1998 ’s ochtends om zeven uur Turkse tijd zijn, in de eerste plaats,
Hüseyin Baybaşin en zijn neef van vaderskant Giyasettin Baybaşin in
Nederland, Nizamettin Baybaşin in Duitsland, en de broers van Hüseyin
Baybaşin, zijnde Abdullah Baybaşin en Mehmet Sirin Baybaşin, in Engeland
opgepakt en zijn er onderzoeken gestart door de bevoegde diensten van deze
landen.”90
De raadsvrouw heeft de getuigen in het herzieningsonderzoek met bovenstaande
citaten geconfronteerd. Jeroense reageerde desgevraagd als volgt:
“Wat ik wel vaker tegenkom is dat men zich graag op de borst slaat van: “Zie
hoe goed wij dat hebben gedaan”. Dat is voor mij de vertaling. Ik heb namelijk
niets gezien van een samenwerking met Turkije.”91
Huuskes reageerde op het citaat van de nieuwslezeres als volgt:

88

Proces-verbaal terechtzitting hof Den Bosch in de zaak Baybaşin d.d. 6 en 7 november 2001, p. 7 en
ongenummerde bijlage ‘EK 15’.
89 Bijlage 70 bij brief van de raadsvrouw d.d. 19 september 2011.
90 Bijlage 70 bij brief van de raadsvrouw d.d. 19 september 2011.
91 Proces-verbaal van verhoor Jeroense d.d. 28 februari 2014 en 4 april 2014, sub 141.
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“Het heeft in de kranten gestaan in Turkije. Ik zal daar best kennis van hebben
gehad. Er is veel media aandacht geweest voor de zaak Baybaşin, maar ik
weet niet of ik zaken weet via de krant of de televisie. Meer weet ik er niet
van. U vraag mij nogmaals of ik herinneringen heb aan de persconferentie
van de Turkse minister van Binnenlandse zaken. Er was veel media aandacht,
maar meer weet ik niet. U vraagt of de uitspraak van Başesgioğlu is
besproken in het team. Ik herken de persconferentie en de samenwerking
niet.”92
Bespreking

Naast het feit dat de getuigen zich niet herkennen in het zojuist besproken
standpunt van de raadsvrouw, hebben de Nederlandse autoriteiten volgens de
officiële lezing in februari 1998 inderdaad contact gezocht met de Turkse
autoriteiten. Het citaat van Başesgioğlu is daarmee verenigbaar. De mededeling dat
het onderzoek op verzoek van Turkije en op de grondslag van informatie van Turkije
heeft plaatsgevonden, is gedaan door de nieuwslezeres, niet door Başesgioğlu zelf.

Kazmali en de kwestie Demmink

Beschrijving

Aan de mededelingen van de journalist Burhan Kazmali is hierboven reeds aandacht
besteed bij de bespreking van hetgeen X2, alsmede hetgeen Necdet Menzir hem,
Kazmali, zouden hebben meegedeeld.
Een derde informant van Kazmali betreft een gepensioneerde politiefunctionaris,
Mehmet Korkmaz.93 Deze zou in de jaren 1995 - 1997 werkzaam zijn geweest op
de afdeling beveiliging van de directie van politie in Istanbul. Korkmaz zou in die
jaren verscheidene malen Demmink hebben moeten beveiligen bij diens bezoeken
aan Turkije. Naar ik Korkmaz moet begrijpen is Korkmaz op verzoek van Demmink
op zoek gegaan naar een jongen met wie Demmink enige tijd privé zou kunnen
doorbrengen. Korkmaz heeft, zij het met gepaste weerzin, aan de verzoeken van
Demmink voldaan door een straatjongen op te pikken, zo begrijp ik hem.

92

Proces-verbaal van verhoor Huuskes d.d. 31 januari 2014 en 14 februari 2014, sub 156.
Een interview van Kazmali met Korkmaz (zowel het op dvd vastgelegde beeldmateriaal als een
beëdigde vertaling) is als bijlage 28 opgenomen bij het herzieningsverzoek d.d. 18 april 2011.
93
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Het lukte Kazmali bovendien in contact te komen met Mustafa Y., “één van de
jongens die indertijd door K. (Korkmaz) van straat werd gehaald om de betreffende
Nederlandse ambtenaar bij zijn bezoeken gezelschap te houden,” aldus het
herzieningsverzoek. Als bijlage 29 bij het herzieningsverzoek bevindt zich onder
meer een door de raadsvrouw namens Mustafa Y. gedane aangifte ten laste van
Demmink waarin de (door Kazmali opgenomen) verklaring van Y. is te lezen.
Overigens bevindt de aangifte van een tweede persoon, Osman B, zich eveneens
bij de bijlagen van het herzieningsverzoek. Ook hij zou door Mehmet Korkmaz voor
Demmink zijn ‘gearrangeerd’.

De kwestie Demmink

Met deze berichten van Kazmali brengt de raadsvrouw de zedenkwestie Demmink
binnen het bestek van deze herzieningsaanvraag onder de aandacht van de Hoge
Raad. De raadsvrouw legt een verband tussen de (vermeende) zedendelicten van
Demmink in Turkije enerzijds en de veroordeling van Baybaşin anderzijds. Daarmee
is echter niet gezegd dat dit verband ook werkelijk bestaat. Voor het aannemen van
een dergelijk verband is niet alleen vereist dat in voldoende mate komt vast te staan
dat de beschuldigingen jegens Demmink hout snijden, maar bovendien (1) dat
Turkije (Çiller) werkelijk heeft gedreigd met de openbaarmaking van het
(vermeende) Demmink-dossier, én (2) dat de Nederlandse justitie en politie aan die
dreiging gehoor hebben gegeven door een bijdrage te leveren aan het vervalsen
van bewijsmateriaal, (3) welk materiaal vervolgens is ingebracht in de
strafprocedure die onder dreiging met het Demmink-dossier tegen Baybaşin zou
zijn ingesteld. Kortom, zelfs al zou Demmink zich hebben schuldig gemaakt aan
hetgeen Korkmaz, Mustafa Y en Osman B hem door tussenkomst van Kazmali voor
de voeten werpen, dan staat allerminst vast dat de Nederlandse justitie met de
Turkse justitie langjarig en intensief heeft samengespannen teneinde een
strafdossier tegen Baybaşin te fabriceren.94 Ook bij een vaststelling van de schuld

94

Met andere woorden: de vaststelling van ‘de schuld van Demmink aan zedendelicten in Turkije’ is
géén voldoende voorwaarde voor het vaststaan van de samenspanning tussen Turkije en Nederland.
De vaststelling van de schuld van Demmink is trouwens ook geen noodzakelijke voorwaarde voor het
vaststaan van de samenspanning tussen Turkije en Nederland en de vervalsing van bewijsmateriaal.
Als ik Derksen bijvoorbeeld goed begrijp heeft de vervalsing van bewijsmateriaal niet plaatsgehad
onder dreiging van het Demmink-dossier, maar heeft de vervalsing plaatsgehad omdat het KNON
simpelweg om een succesje verlegen zat.
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van Demmink rijst nog niet het ernstige vermoeden dat de veroordelende rechter
bij bekendheid daarmee tot een vrijspraak van Baybaşin zou hebben besloten. Om
die reden kan het gestelde niet tot een novum leiden en om diezelfde reden heb ik
in 2012 besloten de kwestie Demmink niet binnen het bereik van het
herzieningsonderzoek te brengen.

Terzijde merk ik op dat de mededelingen van Kazmali, Korkmaz, Mustafa Y en
Osman B op dit punt niet geïsoleerd van de context mogen worden beschouwd.
Een adequate weging van de beschuldigingen jegens Demmink kan alleen
plaatsvinden bij bekendheid met ten minste alle resultaten van de Rijksrechercheonderzoeken Zürich en Tamarix. Het is dus niet aan mij, maar aan het Openbaar
Ministerie en het gerechtshof te Arnhem om over de geloofwaardigheid van de
mededelingen van Kazmali, Korkmaz, Mustafa Y en Osman B uitspraken te doen.

Çeviker

Beschrijving

De raadsvrouw stelt dat de Duits-Turkse journalist Mehmet Salih Çeviker tot
dezelfde conclusies is gekomen als die waarvan EK Rapor blijk geeft, te weten dat
“de strafzaak tegen Baybaşin in Nederland een politieke ‘set-up’ is geweest”,
waarbij gebruik is gemaakt van “onoorbare opsporingsmethoden”.95 De raadsvrouw
heeft als bijlage bij het herzieningsverzoek ingebracht een brief van Çeviker d.d. 20
december 2006. Er staat een handtekening onder deze brief, waaruit opgemaakt
kan worden dat ‘M. Çeviker’ de brief heeft getekend. Voorts is een Nederlandse
vertaling van de brief bijgevoegd. Çeviker zet in de brief uiteen dat hij Baybaşin in
1996 heeft opgezocht in de gevangenis te Breda en dat hij daarna jarenlang
onderzoek heeft gedaan. Hij is er zeker van dat de strafzaak tegen Baybaşin het
resultaat is van de onrechtmatige samenwerking tussen de Nederlandse en Turkse
autoriteiten. Baybaşin’s veroordeling is volgens Çeviker het resultaat van een
“politiek gekleurde wens”.96 Çeviker claimt met tientallen personen te hebben
gesproken op allerlei (politieke en justitiële) niveaus, die genoemd scenario
95
96

Herzieningsverzoek d.d. 18 april 2011, p. 7.
Verklaring Mehmet Salih Çeviker d.d. 20 december 2006, p. 1.
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bevestigen.97 Hij kan vanwege zijn beroepsethiek hun persoonsgegevens niet
onthullen.

Bespreking

De brief van Çeviker houdt niets meer in dan een opinie omtrent het bewijsoordeel
in de strafzaak van Baybaşin. De brief kan vrij evident geen novum bijbrengen.

97

Ter illustratie haal ik hier enkele mededelingen van Çeviker aan:
“Een belangrijke rol speelt de informatie uit de opgenomen telefoongesprekken. Deze vormden de
hoeksteen van de rechtszaak en hebben ertoe geleid dat er door de Nederlandse rechtbanken een
veroordeling werd uitgesproken, op grond waarvan Hüseyin Baybaşin jarenlang in de gevangenis
wordt vastgehouden. Volgens hetgeen mij mondeling werd medegedeeld in de gesprekken die ik
voerde, werden de telefoongesprekken van Baybaşin in Turkije vanaf 1989 afgeluisterd. De opnamen
van deze telefoontap werden conform internationale verdragen door de Turkse veiligheidseenheden
doorgespeeld aan de Nederlandse politie. De opnamen van de afgeluisterde telefoongesprekken
werden regelmatig door de Turkse autoriteiten afgeleverd bij de Nederlanders. Voorts hebben zij
aangegeven dat het Hoofd van de Narcoticabrigade, Ferruh Tankuş, en de chef van dezelfde brigade,
Hudaï Sayin, in de zaak van Baybaşin voor de politie van Duitsland en Nederland buiten hun functie
om speciale diensten hebben verricht. (…)
De autoriteiten op diverse niveaus, met wie ik jarenlang heb gesproken, gaven aan dat de zaak Hüseyin
Baybaşin een politiek complot betreft en zeiden oprecht dat de rechtsgang omwille van de
gerechtigheid ogenblikkelijk opnieuw moet worden geopend. Zij verklaarden openlijk dat in het geval
dat de rechtszaak opnieuw wordt geopend, er een groot aantal duistere zaken met betrekking tot het
onderwerp boven tafel zullen komen en dat zal blijken dat Baybaşin tot op heden onschuldig in
bewaring wordt vastgehouden.”
Zie Verklaring Mehmet Salih Çeviker d.d. 20 december 2006, p. 2-3.
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18.4. De Nederlandse bronnen

Inleiding

De raadsvrouw stelt in het herzieningsverzoek dat er naast de Turkse bronnen “ook
Nederlandse bronnen (zijn) die spreken van een jarenlange Turks- Nederlandse
samenwerking ter voorbereiding van de Nederlandse strafzaak tegen verzoeker”.98
Die bronnen komen thans aan de orde. Hierna volgt allereerst uitsluitend een
informatieve beschrijving van deze bronnen. Een bespreking van de implicaties
volgt later.

Korte beschrijving van de Nederlandse bronnen

Van de Pol (Crimelink)

Over “de geheime Istanbul-desk” is onder die naam een artikel verschenen in het
blad ‘Crimelink’, aflevering juni 2009, van de hand van de journalist Van de Pol.99
Van de Pol schrijft in het artikel dat er sinds 1994 bij de politie in Istanbul voor het
KNON een werkplek, de ‘Istanbul-desk van de Nederlandse politie’, was ingericht
voor onderzoeken die gezamenlijk door Nederland en Turkije werden uitgevoerd.
In het artikel worden enkele wederwaardigheden van het KNON uit de doeken
gedaan, vergezeld van de (enkele) suggestie dat de Istanbul-desk zich aan
voorschriften weinig gelegen liet liggen.
In een artikel van juni 2009 citeert Van de Pol een politieman die werkzaam zou zijn
geweest in een Turks-Nederlands opsporingsteam dat onderzoek verrichtte naar
Baybaşin, aldus de raadsvrouw. Baybaşin zou vanaf 1994 doelwit zijn geweest van
deze samenwerking.100 Van de Pol bevestigt de raadsvrouw in een brief van 17
september 2009 dat zijn bron hem heeft verteld dat Baybaşin en zijn familie zijn
getapt middels een ‘gemeenschappelijke tapkamer’ in Istanbul. De raadsvrouw

98

Herzieningsverzoek d.d. 18 april 2011, p. 17.
Zie bijlage 13 bij het herzieningsverzoek d.d. 18 april 2011: W. van de Pol, ‘De geheime Istanbuldesk’, Crimelink 2009-2.
100 Herzieningsverzoek d.d. 18 april 2011, p. 18.
99
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heeft in dit verband aan Van de Pol een aantal vragen voorgelegd, waarop Van de
Pol als volgt antwoordde:
“Van der Plas: 3. In hetzelfde artikel “De Istanbul-desk van de Nederlandse
politie” schrijft u dat een politieman die in 1994 in Istanbul deelnam aan de
samenwerking u verteld heeft dat Baybaşin toen al doelwit was.
Gaat het om dezelfde rechercheur die u het jarenlange functioneren van de
gezamenlijk werkplek in Istanbul bevestigde?
Van de Pol: Ja.
Van der Plas: 4. U schrijft dat deze politieman u heeft verteld dat er speciaal
voor het gezamenlijk tappen van Hüseyin Baybaşin een door Nederland
gefinancierde installatie van Siemens in de telefooncentrale van Istanbul
werd geplaatst. De politieman zou u hebben verteld: “Daar kwam nog een
Duitse ingenieur van Siemens voor langs. We konden toen op vier of vijf lijnen
live meeluisteren met zijn mensen. In het begin hadden we rechtstreeks
toegang tot de tapkamer, later kregen we het getapte materiaal alleen nog
van de Turkse politie.”
Kunt u tegenover mij (ten behoeve van de voorgenomen revisieprocedure)
bevestigen dat deze rechercheur u persoonlijk deze mededelingen heeft
gedaan?
Heeft de rechercheur u ook meegedeeld dat het op deze wijze in Istanbul
vergaarde tapmateriaal vervolgens als bewijsmateriaal is ingebracht in de
strafzaak tegen Hüseyin Baybaşin? Indien de rechercheur zich hierover niet
tegenover u heeft uitgelaten, is het dan mogelijk deze laatste vraag alsnog
aan de rechercheur voor te leggen?
Van de Pol: Ja, hij heeft mij verteld dat door de installatie relaties en familie
van Baybaşin zijn getapt. Hij heeft mij niet gezegd of materiaal ook
daadwerkelijk is terechtgekomen in het strafdossier tegen Baybaşin op grond
waarvan deze is veroordeeld. Ik ben bereid deze vraag aan de bron voor te
leggen en zal u te zijner tijd daarover berichten.”101
Ik merk op dat vraag nummer 3 van de raadsvrouw uit twee vragen bestaat. Het is
mij niet duidelijk op welke van de twee vragen Van de Pol ‘ja’ antwoordt. Uit zijn
antwoorden is wel op te maken dat hij niet kan bevestigen dat de vruchten van de
eventuele tapacties met de door Turkije gebruikte ‘gemeenschappelijke tapkamer’
101

Bijlage 23 bij herzieningsverzoek d.d. 18 april 2011, brief d.d. 17 september 2009 van Wim van de
Pol in antwoord op de brief d.d. 2 september 2009 van de raadsvrouw.
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zijn ingebracht in de Nederlandse strafzaak tegen Baybaşin. Zijn laatste opmerking
(navraag bij de bron) heeft bij mijn weten geen vervolg gekregen.
De raadsvrouw stelt dat de bron van Van de Pol de tolk Çetinkaya betreft. De
raadsvrouw baseert deze stelling op e-mailberichten tussen haar en de voorzitter
van de tCEAS, mr. Buruma.102 In een e-mail die de raadsvrouw aan Buruma heeft
gestuurd, schrijft zij dat “eerst nu komt mij namelijk ter ore dat de politiebron van
[Van de Pol] Çetinkaya is, de tolk tevens politieman van Noord Oost-Nederland, die
een centrale rol in het onderzoek in de zaak heeft gespeeld.”103 De raadsvrouw
maakt niet duidelijk waar of van wie zij dat heeft vernomen. Haar stelling is
derhalve slechts gebaseerd op een uitlating van haarzelf.
De vermeende bron voor dit artikel, Çetinkaya, is in het herzieningsonderzoek
tweemaal gehoord. Çetinkaya ontkent in zijn eerste verhoor dat hij de bron is van
dit artikel.104 Desalniettemin is hij over de uitlatingen die door de raadsvrouw aan
hem worden toegeschreven uitgebreid bevraagd.

De Brief van Koers

De raadsvrouw stelt dat mr. Koers in een (hierboven reeds genoemde) brief aan
haar heeft bevestigd dat Baybaşin vanaf 1994 doelwit was van de samenwerking
tussen Nederland en Turkije. Koers zou in 1993/1994 door Arslan zijn benaderd
over Baybaşin en hebben geschreven dat Çetinkaya aanwezig was bij dat gesprek.105
De raadsvrouw stelt op basis van de informatie van Koers dat “Çetinkaya een
centrale rol (had) niet alleen in zijn contacten met hoge Turkse autoriteiten, maar
ook binnen het Kernteam Noord- en Oost-Nederland.”106 Çetinkaya zou in Turkije
(makkelijk) toegang hebben tot personen met hoge functies en een belangrijke spil
zijn geweest binnen het kernteam.107

102

Herzieningsverzoek d.d. 18 april 2011, p. 18.
Bijlage 24 bij herzieningsverzoek d.d. 18 april 2011, e-mailbericht d.d. 1 september 2010 aan de
raadsvrouw.
104 Proces-verbaal van verhoor Çetinkaya d.d. 11 januari 2013, sub 84 en 85.
105 Herzieningsverzoek d.d. 18 april 2011, p. 19.
106 Herzieningsverzoek d.d. 18 april 2011, p. 19.
107 In een antwoordbrief d.d. 8 april 2013 op vragen van de raadsvrouw geeft mr. Koers meer
toelichting op uitlatingen bij brief van 13 april 2011.
103
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De verklaring van Schalks

De raadsvrouw stelt dat de voormalig ‘liaison officer’ van de Nederlandse politie in
Turkije, Schalks, heeft verklaard dat Çetinkaya informatie uit het Nederlandse
strafrechtelijke onderzoek aan de Turkse autoriteiten lekte.108

De Expertgroep Klokkenluiders

De Expertgroep Klokkenluiders heeft een document opgesteld over de vermeende
rol van Çetinkaya. Dit betreft het notarieel gedeponeerde “feitenoverzicht inzake
opsporingsonderzoek Baybaşin. Op 5 juni 2010 samengesteld door een voormalig
medewerker van het Kernteam Noord en Oost Nederland (KTNON), unit Turkije”.109
Het overzicht vermeldt als ondertitel de veelbetekenende vraag:
“Hoe het tapmateriaal uit Turkije in de zaak Baybaşin op de banden/optical
discs van de Nederlandse tapkamer terecht kwam en de betrokkenen hierbij.”
Wie in dit feitenoverzicht hierop het antwoord verwacht aan te treffen komt echter
bedrogen uit. Daarnaar zoekt men tevergeefs.
Het document blijkt te zijn opgesteld door Laarman,110 maar de bron ervan is
Karst.111 Beiden zijn tijdens het herzieningsonderzoek gehoord als getuige.

Het document impliceert volgens de raadsvrouw dat Çetinkaya zou hebben
samengewerkt met de Turkse autoriteiten teneinde ervoor te zorgen dat alleen
Koerdische verdachten doelwit werden van Nederlandse strafrechtelijke
onderzoeken. Çetinkaya zou voorts toegang hebben tot hooggeplaatste figuren in
Turkije, aldus de raadsvrouw.112 Zij stelt op basis hiervan dat de samenwerking
tussen de Nederlandse en Turkse autoriteiten intensief was, ook in de zaak van
Baybaşin.113

108

Herzieningsverzoek d.d. 18 april 2011, p. 20.
Herzieningsverzoek d.d. 18 april 2011, bijlage 26.
110 Laarman is vanaf 1973 werkzaam bij de politie, en bovendien secretaris van de Expertgroep
Klokkenluiders. Hij is niet betrokken bij het onderzoek van het KNON.
111 Karst is als financieel rechercheur pas kort voor de aanhouding betrokken geraakt bij het onderzoek
naar Baybaşin. Zie: Karst, proces-verbaal van verhoor d.d. 14 februari 2013, sub 6.
112 Herzieningsverzoek d.d. 18 april 2011, p. 20.
113 Herzieningsverzoek d.d. 18 april 2011, p. 20.
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18.5. Getuigen over de samenspanning
Inleiding

De raadsvrouw heeft in de eerste en tweede aanvulling op het herzieningsverzoek
(nieuwe) nova aangevoerd die zien op de samenspanning tussen Nederland en
Turkije in de strafzaak Baybaşin. Zij citeert daartoe geregeld uit de processenverbaal van verhoor van getuigen in het herzieningsonderzoek. Bijna zonder
uitzondering bestaan die citaten uit losse zinnen of (samengevoegde) passages uit
die verklaringen. De conclusies die de raadsvrouw op basis daarvan trekt, deel ik in
veel gevallen niet. In deze paragraaf volgt een (chronologisch) overzicht en een
samenvatting van de verklaringen van de bij het onderzoek naar Baybaşin
betrokken medewerkers. Het onderzoeksthema is de vraag of het KNON in het
onderzoek naar Baybaşin heeft samengespannen met Turkse autoriteiten teneinde
tapmateriaal dat in Turkije is vervalst in het dossier van de Nederlandse strafzaak
te brengen.

De raadsvrouw ziet in hetgeen de getuigen hebben verklaard een bevestiging van
de informatie uit Turkse bronnen. Ik citeer de raadsvrouw:
“Maar enkele getuigen verkozen toch de waarheid te vertellen toen zij
hierover [de genoemde samenwerking, D.A.] onder ede werden gehoord.
Hetgeen zij vertellen strookt met de eerder uit Turkse bronnen [interviews
met Emin Arslan, Necdet Menzir, Başesgioğlu, de Turkse politiefunctionarissen X1 en X2, het EK Rapor, D.A.] verkregen informatie.”114

Jeroense

Jeroense, rechercheur van het KNON omschrijft zijn betrokkenheid bij het
onderzoek naar Baybaşin als volgt:
“Hebt u ook gewerkt in het Baybaşin onderzoek?
Ja. We zijn begonnen in 1997, ik dacht het najaar, tot vorig jaar zomer.”115

114
115

Tweede aanvullend herziening d.d. 1 februari 2016, p. 14.
Proces-verbaal van verhoor Jeroense d.d. 28 februari 2014 en 4 april 2014, sub 32 en 33.
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Over de samenwerking in de zaak Baybaşin verklaarde Jeroense onder meer als
volgt:
“In de zaak Baybaşin hebben wij pas laat contact opgenomen met de Turkse
autoriteiten en binnen een maand was alles geregeld.”116
Op de vraag waar en wanneer Jeroense voor het eerst iets over Baybaşin hoorde:
“Ik ken het artikel [‘De geheime Istanbul-desk’ van Van de Pol in Crimelink,
D.A.] waar u op doelt. Met het voorhouden van deze vraag komt niets bij mij
boven. Het zal in de loop van 1997 zijn geweest, tussen januari en september.
Toen zal de naam zijn gevallen. Voor die tijd heb ik de naam niet gehoord.
Niemand in Turkije heeft mij over Baybaşin aangesproken. Ik zit ook niet op
het niveau dat ik hierover wordt aangesproken.”117
Op de vraag of er in het onderzoek naar Baybaşin tapmachtigingen in Turkije waren
aangevraagd, antwoordde Jeroense:
“Niet voor ons. Niet voor ons onderzoek en we hebben daar ook geen hulp in
gevraagd.”118
Op de vraag of er in het onderzoek naar Baybaşin vanaf 1995 door de Nederlandse
en Turkse autoriteiten afspraken zijn gemaakt over Baybaşin en of er een
computerlijn zou zijn ontwikkeld waarmee diverse berichten met betrekking tot
Baybaşin konden worden doorgegeven, antwoordde Jeroense:
“Dit komt mij volstrekt onbekend voor. Volgens mij waren de afspraken
duidelijk: we moesten zorgen dat we zo laat mogelijk contact opnamen met
Turkije en we zouden niet operationeel samenwerken. Deze lijn is
doorgevoerd tot de actiedag in beeld kwam.”119
Op de vraag of er in de zaak Baybaşin tapmateriaal is ontvangen dat buiten de
aanwezigheid van de Nederlandse rechercheurs was getapt of bewerkt, zei hij:
“Hier is mij niets van bekend. We hebben geen spullen uit het buitenland
gekregen, zeker niet uit Turkije.”120
116

Proces-verbaal van verhoor Jeroense d.d. 28 februari en 4 april 2014, sub 81.
Proces-verbaal van verhoor Jeroense d.d. 28 februari en 4 april 2014, sub 106.
118 Proces-verbaal van verhoor Jeroense d.d. 28 februari en 4 april 2014, sub 118.
119 Proces-verbaal van verhoor Jeroense d.d. 28 februari en 4 april 2014, sub 119.
120 Proces-verbaal van verhoor Jeroense d.d. 28 februari en 4 april 2014, sub 122.
117
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“Ik heb niets in Turkije gehoord van een eigen onderzoek van de Turken. Ik
heb pas later gehoord dat ze bezig waren met een financieel onderzoek naar
Baybaşin in Turkije. Dit was ruim na de actiedag, misschien wel maanden
later. Voor mij waren er, toen ik er was, waterdichte schotten tussen het
Turkse en Nederlandse onderzoek.”121
Op de vraag op welke gronden Arslan in het interview in de NRC meedeelde dat er
in de zaak Baybaşin zeer goed is samengewerkt (in het bijzonder door tussenkomst
van Çetinkaya), antwoordde Jeroense:
“Ik vind het niet specifiek wat Arslan zegt. Hij kan ook doelen op na de
aanhouding. Voor de aanhouding is er niet samengewerkt. Çetinkaya had wel
contact met hem in opdracht van de teamleiding. Ik ken Jan de Bruin als een
zeer integer persoon en er zal niet iets zijn gebeurd wat in zijn opdracht buiten
de boeken is gebleven.”122
Op de vraag naar waarom een Turkse minister in een persconferentie heeft
verklaard over een initiërende rol van Turkije bij het onderzoek naar Baybaşin, zei
Jeroense:
“Wat ik wel vaker tegenkom is dat men zich graag op de borst slaat van: “Zie
hoe goed wij dat hebben gedaan.” Dat is voor mij de vertaling. Ik heb namelijk
niets gezien van een samenwerking met Turkije.”123
Op de vraag of er in de zaak Baybaşin werd getapt in Turkije of Engeland, zei hij:
“Dat weet ik niet. We hebben in het buitenland geen taps aangevraagd. Ik
weet zeker dat er geen Engels audio-materiaal in de centrale computer is
gekomen. Dit sluit ik uit. Ze zijn in Engeland zo schichtig met tapmateriaal,
dat komt de tapkamer niet uit.”124
Op de vraag of hij wist dat Schalks had vernomen dat Çetinkaya informatie over de
zaak Baybaşin uitwisselde met de Turkse autoriteiten, antwoordde Jeroense:
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Proces-verbaal van verhoor Jeroense d.d. 28 februari en 4 april 2014, sub 131.
Proces-verbaal van verhoor Jeroense d.d. 28 februari en 4 april 2014, sub 136.
123 Proces-verbaal van verhoor Jeroense d.d. 28 februari en 4 april 2014, sub 141.
124 Proces-verbaal van verhoor Jeroense d.d. 28 februari en 4 april 2014, sub 162.
122
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“Niks. Ik zat er toch bij en ik weet niets. Ik weet niet met wie hij belt als hij in
het Turks belt. Ik heb niet de indruk gehad dat hij contact had met Turkije.
Dat was, ik herhaal dit, ook de afspraak.”125
Op de vraag of er in het onderzoek naar Baybaşin documenten tussen de
Nederlandse en Turkse autoriteiten werden uitgewisseld, zei hij:
“Niet dat ik weet.”126
Op de vraag wie verantwoordelijk was voor het verzamelen in Turkije van
bewijsstukken in de Öge-zaak, antwoordde hij:
“Dat weet ik niet. Ik heb deze zaak niet gedraaid. Ik heb hierover geen contact
gehad met de Turken. Ik weet niet wie dat contact wel heeft gehad. Volgens
mij hebben we naar aanleiding van de tapgesprekken berichten in de kracht
of via internet gezocht, maar er was geen contact met Turkije, want dat zou
tegen de afspraak zijn geweest. Ik heb hierover geen contact gehad. Ik kan
me ook niet herinneren dat dit in een teamoverleg is besproken. Na de
aanhouding is wel contact geweest naar aanleiding van een
rechtshulpverzoek. Het dossier in de Öge-zaak is pas na de aanhouding
verkregen, volgens mij. Ik kon niet lezen hoe het in de krant stond, dat werd
door iemand gedaan die Turks sprak.”127
Kortom, Jeroense verklaarde over de zaak Baybaşin (onder meer) dat hij in de loop
van 1997 voor het eerst iets over Baybaşin hoorde, dat het onderzoeksteam pas op
een laat moment contact opnam met de Turkse autoriteiten, dat er in Turkije geen
tapmachtigingen zijn aangevraagd, dat er geen berichten werden doorgegeven via
een computerlijn tussen Turkije en Nederland, dat er uit Turkije geen tapmateriaal
is ontvangen, dat hij pas ná de aanhouding van Baybaşin heeft gehoord dat de
Turkse autoriteiten ook een (financieel) onderzoek naar Baybaşin deden en dat er
geen documenten tussen Turkije en Nederland werden uitgewisseld. Voor zover de
raadsvrouw stelt dat Jeroense verklaarde dat Turkije en Nederland (in een vroeg
stadium) hebben samengewerkt in de zaak Baybaşin (teneinde vervalst
tapmateriaal in de Nederlandse strafzaak in te brengen), kan dat niet zijn gebaseerd
op de verklaring van Jeroense bij gelegenheid van het RC-verhoor in het
herzieningsonderzoek.
125

Proces-verbaal van verhoor Jeroense d.d. 28 februari en 4 april 2014, sub 164.
Proces-verbaal van verhoor Jeroense d.d. 28 februari en 4 april 2014, sub 175.
127 Proces-verbaal van verhoor Jeroense d.d. 28 februari en 4 april 2014, sub 176.
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Huuskes

Huuskes, rechercheur van het KNON, omschreef zijn betrokkenheid bij het
onderzoek naar Baybaşin als volgt:
“Hebt u ook gewerkt in het Baybaşin onderzoek?
Ja.
Zo ja vanaf wanneer en tot wanneer?
Vanaf de start, dat zal ergens in 1997 zijn geweest en het zal doorgelopen zijn
tot 2000, met alle nasleep. Ik weet alleen nog dat het in 1997 is begonnen, de
start van de taps. De maand kan ik niet noemen. In 1995 en 1996 hadden we
de 4M-zaak en Sitochi. Die laatste zal in 1996 zijn geweest. Baybaşin begon
volgens mij in 1997.
Zo ja, welke werkzaamheden verrichtte u in deze zaak?
Zoals alle zaken. Je filterde de taps op vermogensbestanddelen. Waar zit het
geld en aan het einde wordt het voordeel berekend.”128
Op de vraag waarom de ‘Istanbul-desk’ ophield te bestaan, antwoordde Huuskes:
“In de zaak Baybaşin was het een bewuste keuze om die intensieve
samenwerking niet te doen, dan bedoel ik bijvoorbeeld het stationeren van
mensen. U vraagt mij hoe ik dit weet. Dit was een item in de vergadering
omdat Baybaşin toch iemand was. Het klopt dat men opeens niet meer heen
en weer vloog. U, de raadsvrouw, herinnert mij eraan dat ik onder ede sta. Ik
weet dit. Ik weet dat in het Baybaşin onderzoek de bewuste keuze is gemaakt
om niet intensief samen te werken. Ik ben die periode wel in Turkije geweest
omdat ik nog nasleep had in andere zaken. Ik kwam daar dan niet voor deling
van informatie in de zaak Baybaşin. Het was een keus van Hillenaar om niet
intensief samen te werken. U vraagt mij of ik mijn mond moest houden over
het Baybaşin onderzoek. Ik was in Turkije voor andere onderzoeken, dus ik
voelde niet de behoefte om iets te delen over het Baybaşin onderzoek. De
desk werkte in de 4M zaak en Sitochi zaak. Ik heb geen enkele herinnering
aan de desk bij het opstarten van de Baybaşin zaak. U, rechter-commissaris,
vraagt wat ik nu bedoel. Ik heb er geen herinnering aan dat de desk nog
functioneerde in die periode. Ik kan mij niet voorstellen dat die desk nog
functioneerde. De desk functioneerde niet meer voor de dagelijkse
uitwisseling van informatie in de Baybaşin zaak. Dit was een bewuste keuze.
Ik weet niet wanneer de deskfunctie stopte en waarom. Dit herinner ik mij
128

Proces-verbaal van verhoor Huuskes d.d. 31 januari en 14 februari 2015, sub 22, 23 en 24.
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niet meer. U vraagt mij naar de reden van deze bewuste keuze. Om geen
enkele beïnvloeding te hebben vanuit Turkije, dat je het verwijt krijgt dat de
Turken een sturende rol hebben gehad bij het tot een goed einde brengen van
de zaak. U vraagt mij waarom Baybaşin gevoelig lag. We wilden het zuiver
houden. Vanwege de PKK. We wilden niet laten sturen vanuit Turkije. Dat
was een hele bewuste keuze. Ik weet niet of dit onder de tafel wel is gebeurd.
Ik vraag mij nu wel af in wat voor zaak ik heb gezeten. Het beeld dat er met
taps is geklooid, herken ik niet. Zit ik in een slechte film? Is er nou
gemanipuleerd met zoveel gesprekken. Het was een puist werk om al die
gesprekken weg te werken in de vertaling. U, de advocaat-generaal, vraagt
mij of er misschien een wekelijkse of maandelijkse uitwisseling van informatie
was. Wat mij bij is gebleven is dat we niet zouden samenwerken en
uitwisselen in de zaak Baybaşin. U vraagt mij nogmaals of er een minder
reguliere informatie-uitwisseling is geweest. Niet waar ik wetenschap van
heb. We zouden het onderzoek draaien vanuit Nederland, op eigen kracht.
Delen past dan niet in dat beeld. U, vraagt mij nogmaals of er informatie is
gedeeld. Niet dat ik weet. U vraagt mij wie de mededeling heeft gedaan dat
er niet werd samengewerkt. Dit was tijdens een bijeenkomst voor het nieuwe
jaar. Van Zwam, Hillenaar en Klunder waren erbij en toen werd besproken dat
als er actiedagen zouden komen, of er dan samengewerkt moet worden.
Hillenaar vond het moment te vroeg om de samenwerking al op te starten.
Dit moet eind december 1997 zijn geweest. U, de advocaat-generaal, doelt
op de eerdere beslissing om niet samen te werken. Vanaf het begin van het
onderzoek. Die discussie kwam dus in december 1997 weer op en toen vond
Hillenaar het te vroeg. U, de advocaat-generaal, vraagt of de samenwerking
niet minder intens zou zijn. Ik weet alleen dat de beleidslijn was dat er in
Baybaşin met Turkije niet samen gewerkt zou worden en informatie zou
worden gedeeld. De intentie en strekking was om totaal niet te delen. U
vraagt mij nogmaals of het de bedoeling was om geheel niet samen te
werken. Geheel niet. U vraagt mij wie dat heeft besloten. IJzerman, Hillenaar
en Klunder zullen dat hebben besloten. Je krijgt dit terug van de
ochtendbriefing. Dit zijn mensen die in de strategische leiding de beslissing
nemen en dan ga ik ervan uit dat zij de beslissing hebben genomen. U vraagt
mij of ik hier een concrete herinnering aan heb. Nee. Ik was ook geen
onderdeel van het besluitvormingsproces. U vraagt mij of ik een concrete
herinnering heb aan het meedelen van de beslissing. Nee. U vraagt mij naar
het tweede beslismoment. Hier heb ik wel een concrete herinnering aan. Het
was een discussie van voors en tegens en Hillenaar vond het te vroeg. U
vraagt mij wie er nog meer bij waren. Klunder, van Zwam. Ik weet niet of Jan
de Bruin erbij was. Ik schat dit wel in. Hij zou er normaal gesproken bij zijn
geweest. Hillenaar was strikt. Hij vond het te vroeg. U vraagt mij of IJzerman
erbij was. Ik denk het wel. Van Zwam zat naast mij. Klunder was er ook bij,
want ik herinner hem van de discussie. U vraagt mij hoe de discussie eindigde.
Het bleef hangen. We gingen naar het eindfeest met de collega’s dus ik weet
niet hoe de discussie is afgelopen. Beide kampen bleven in de eigen stelling
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zitten. Ik weet niet hoe het is afgelopen. U vraagt mij of ik daarna revenuen
heb ontvangen uit Turkije. Ik stopte mijn energie in Duitsland en de
samenwerking met de Duitsers omdat dit mijn ding was. Wat betreft de
uitwisseling met Turkije, daar heb ik geen scherpe herinnering aan van
wanneer dit startte. Dit was ergens na december. Ik weet niet de datum of de
maand.”129
Op de vraag of er in het onderzoek naar Baybaşin vanaf 1995 door de Nederlandse
en Turkse autoriteiten afspraken zijn gemaakt over Baybaşin en een computerlijn
zou zijn ontwikkeld waarmee diverse berichten met betrekking tot Baybaşin
konden worden doorgegeven, antwoordde Huuskes:
“Niets. Dit is voor mij geen herkenbaar verhaal.”130
Op de vraag of er in de zaak Baybaşin tapmateriaal is ontvangen dat buiten
aanwezigheid van Nederlandse rechercheurs was getapt of bewerkt, zei hij:
“Ik weet dat er materiaal uit Turkije is gekomen in een drugszaak die gelieerd
is aan Baybaşin. U vraagt mij dit toe te lichten. Ik ken dit dossier in verband
met het ontnemingsdossier. Ik weet niet hoe dat Turkse materiaal is
verkregen en dan bedoel ik onder anderen verhoren. Ik weet niet of er
tapmateriaal bij zat. Het zou best kunnen.”131
Gevraagd of Huuskes of zijn collega’s tapopnamen in ontvangst hebben genomen,
antwoordde hij:
“Nee. Ik ken dit verhaal niet en herken het ook niet.”132
Op de vraag of Huuskes of zijn collegae op de hoogte waren van hetgeen X2 over
de technische manipulatie van Baybaşin’s telefoongesprekken heeft verklaard, zei
hij:
“Nee. Hier kan ik kort over zijn. Nee. Dit is een compleet niet herkenbaar
verhaal. Het is alsof je in een film zit en jezelf niet herkent. Ik vind dit zo bizar.
Als je zoveel gesprekken in een verhaallijn kan brengen… Met mijn
boerenverstand denk ik: wie dat kan, is bijzonder knap. U houdt mij voor dat
het alleen nodig is voor gesprekken die gebruikt zijn voor het bewijs. Er zitten
129
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zoveel gesprekken in het dossier. Ik vind het gewoon niet invoelbaar en totaal
onherkenbaar.”133
Op de vraag wanneer en waar Huuskes voor het eerst iets over Baybaşin hoorde,
zei hij:
“Het zal in 1997 zijn geweest. Toen de zaak begon te spelen. Daarvoor zal er
vast getapt zijn. Ik weet niet hoe lang ervoor.”134
Gevraagd of Huuskes wist dat er in het onderzoek Baybaşin, onder andere in de
Öge-zaak, voorwerk is verricht en dossiers zijn uitgewisseld met de Turkse
autoriteiten, antwoordde hij:
“In december 1997 was er nog reserve met betrekking tot informatiedeling
met de Turken. Ik weet niet wanneer deze reserve niet meer bestond. U vraag
mij wanneer ik ben begonnen met uitwisseling van informatie in de zaak
Baybaşin. Pas heel laat in het kader van de actiedag. Ik heb alleen via officiële
rechtshulpverzoeken gewerkt. Rechtshulp is noodzakelijk voor mijn werk,
want het is de basis van mijn werk.”135
Gevraagd of Huuskes wist dat X1 heeft verklaard dat de Nederlandse en Turkse
autoriteiten dagenlang hebben samengewerkt in de gijzelingszaak, antwoordde hij:
“Nee, ik sla hier ook niet op aan. In die periode werd bewust niet
samengewerkt en dat is een tijd de policy geweest en in december is dit ook
nog bevestigd. Ik herken het totaal niet.”136
Op de vraag of er vóór de doorzoekingen in Baybaşin al werd samengewerkt tussen
de Nederlandse en Turkse autoriteiten, antwoordde Huuskes:
“Ik weet alleen dat er in december nog niet werd samengewerkt. Ik heb zelf
niet samengewerkt met de Turkse politie tussen december 1997 en de
arrestatie van Baybaşin in 1998.”137
Op de vraag waarom Arslan tijdens een uitzending van een Turks televisiekanaal
vertelde dat de arrestatie onder zijn leiding had plaatsgevonden, zei Huuskes:
133
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“Daar heb ik nooit van gehoord. Ik volg de Turkse televisie niet. Het is geen
item dat ik gevolgd heb. Ik weet niet wat die man heeft geroepen. Ik weet
alleen maar wat ik in het onderzoek Baybaşin heb gedaan.”138
Gevraagd waarom Arslan in een artikel in de NRC meedeelde dat er in de zaak
Baybaşin zeer goed is samengewerkt (in het bijzonder met Çetinkaya), zei hij:
“Çetinkaya heeft ook in de 4M-zaak gewerkt. Dat Baybaşin daarin wordt
genoemd is niet gek, want dat was een zelfde soort zaak waarin
samenwerking met Turkije werd gezocht. Hoe hij samenwerking bedoelt, kan
ik niet invullen. Er is geen vorm van samenwerking in opsporing geweest waar
ik van weet, zoals wij daarvoor en daarna wel hadden. (…).
Hij [Çetinkaya, D.A.] is een constante factor in vertalen geweest. In de zaak
Baybaşin is geen contact geweest.”139
Gevraagd of het bij het kernteam bekend zou zijn geweest dat Baybaşin zich met
regelmaat publiekelijk uitsprak over de betrokkenheid van de Turkse machthebbers
bij grootschalige drugshandel, zei Huuskes:
“Ik weet niet vanaf welk moment die discussie speelde. Die zaak is pas gaan
leven toen ik operationeel werd ingezet. Ik weet niet meer of ik eerder wist
dat hij schade aan de Turkse staat zou hebben aangebracht. Ik wist dat
Baybaşin en de Turkse staat geen vrienden waren. Ik weet alleen niet
wanneer ik dat heb opgepikt. U vraagt of dit bij het team bekend was. Het
feit dat wij niet met Turkije wilde samenwerken, was om de gevoeligheid van
de zaak Baybaşin en de Turkse staat.”140
Kortom, Huuskes verklaarde over de zaak Baybaşin (onder meer) dat hij in 1997
voor het eerst iets over Baybaşin hoorde en dat de zaak toen voor hem begon te
lopen, dat er in het begin van het onderzoek naar Baybaşin geen samenwerking
werd gezocht met de Turkse autoriteiten, dat er geen uitwisseling van informatie
plaatsvond, dat er stukken uit Turkije zijn ontvangen in de drugszaak en dat er geen
tapmateriaal uit Turkije is ontvangen.
Voor zover de raadsvrouw stelt dat Huuskes verklaarde dat Turkije en Nederland
(in een vroeg stadium) hebben samengewerkt in de zaak Baybaşin (teneinde
vervalst tapmateriaal in de Nederlandse strafzaak in te brengen), kan dat niet zijn
138
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gebaseerd op zijn verklaring bij gelegenheid van het RC-verhoor in het
herzieningsonderzoek.

Çetinkaya

Çetinkaya is in het herzieningsonderzoek twee keer gehoord. De eerste keer
weigerde hij op veel vragen antwoord te geven.141 De tweede keer, nadat de andere
getuigen in het herzieningsverzoek reeds waren gehoord, toonde Çetinkaya zich
bereid uitgebreid(er) te verklaren.
Tijdens zijn eerste verhoor, op 11 januari 2013, heeft Çetinkaya over de
samenwerking tussen de Nederlandse en Turkse autoriteiten en zijn rol daarin, voor
zover relevant, als volgt verklaard.

Op de vraag of Baybaşin door Emin Arslan ter sprake is gebracht, zei hij:
“Baybaşin is vanaf mijn eerste werkdag in juni 1988 tot mijn laatste dag bij
zijn aanhouding in 1999 ter sprake geweest. Ik wil niet zeggen hoe en op welk
niveau hij ter sprake is gekomen.”142
Gevraagd waarom de Turkse autoriteiten hebben samengewerkt met de
Nederlandse autoriteiten om Baybaşin in eerste instantie uit te leveren en daarna
te arresteren (in het strafrechtelijk onderzoek), antwoordde hij:
“Ik weet alleen dat Baybaşin vanuit Turkije geëmigreerd is naar Engeland.
Verder wil ik hier niets over zeggen. De heer Baybaşin was hier in 1995/1996.
Hij is een bekende Koerd. Tussen 1991 en 1994 zijn veel Koerden vermoord.
Er stonden veel Koerdische zakenlieden op de dodenlijst. Op deze lijst stond
ook de heer Baybaşin.”143
Op de vragen of hij zich herkent in, of zelfs de bron is van het artikel van Van de Pol
in Crimelink, verklaarde Çetinkaya:
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“Ik zou nooit dergelijke woorden in mijn mond nemen. Ik ben niet de tolk die
hem dat heeft gezegd. Ik heb geen idee wie Mehmet [de gefingeerde naam
van de tolk die de bron van het artikel van Van de Pol zou zijn, D.A.] is. Er
bevond zich geen andere tolk in dezelfde positie als ik.”144
“Ik ben Mehmet niet en als ik Mehmet zou zijn, zou ik nooit zoiets zeggen. Ik
zou mij ook op mijn verschoningsrecht beroepen.”145
Op de vraag wat er precies werd besproken tussen de Turkse en Nederlandse
politiële autoriteiten:
“Mijn eerste reis in het kader van een rogatoire commissie was naar Ankara,
Istanbul en Gaziantet. Dit was in 1988. In alle drie de plaatsen werd vanuit de
Turkse kant gezegd dat de meest gezochte verdachte de heer Baybaşin was.
Hij zou de grootste dealer zijn. Dit werd gezien als een gezamenlijk probleem.
In Turkije was algemeen bekend dat Baybaşin een Koerd was en sympathie
had voor de PKK. De rechter-commissaris vraagt mij wat het probleem van
Nederland was. Dit ging om het drugsprobleem in het algemeen. Over de
concrete uitwisseling van informatie zeg ik niets.”146
Gevraagd wat er in het kader van de Öge-zaak is besproken, antwoordde Çetinkaya:
“Ik wil u op deze vragen geen antwoord geven. Er is wel veel meer gezegd, er
is maanden voor de aanhouding voorwerk geweest en er zijn dossiers
uitgewisseld, o.a. in de Öge-zaak.”147
“Ik zeg u dat in dit dossier veel dingen zijn besproken en dat er ook dossiers
zijn uitgewisseld. Ook andere dossiers over Öge. Ik wil niets zeggen over deze
besprekingen. Dat zou een strafbaar feit opleveren voor mij en mensen om
mij heen. Hier treft mij veel blaam. Het ging niet alleen om de bespreking op
26 februari; er was sprake van maanden voorwerk.”148
Op een vraag over de initiërende rol van de Turkse autoriteiten in het onderzoek
naar Baybaşin, zoals door de Turkse minister Başesgioğlu tijdens een
persconferentie over de arrestatie van Baybaşin, antwoordde Çetinkaya:
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“Ik heb die uitzending toen niet gezien. Ik weet wel waar ik op dat moment
was. Volgens mij was ik in Turkije. Ik heb die persconferentie ook zelf niet
bijgewoond.”149
“Ik weet dat er verschillende instanties bij het onderzoek naar Baybaşin
betrokken waren. De heer Baybaşin was zelf ook als informant betrokken. Ik
spreek over de AIVD en geheime diensten; deze waren vanaf ongeveer 1995
betrokken bij de zaak Baybaşin. Er zijn ook foto’s van ontmoetingen. Verder
weet ik er niets van. Er gerichte informatie uit andere landen naar Nederland
is gestuurd weet ik niet. Vanuit Turkije is dat wel gebeurd.”150
Aan het eind van het verhoor van 11 januari 2013 is afgesproken dat eerst de
andere getuigen zouden worden gehoord, waarna Çetinkaya nogmaals is
opgeroepen om – onder meer – te reageren op hetgeen die getuigen hebben
verklaard. Dit tweede verhoor heeft op 12 september en 3 oktober 2014
plaatsgehad.

Op de vraag of de contacten tussen de Turkse en Nederlandse autoriteiten
doorliepen tijdens het onderzoek naar Baybaşin, antwoordde Çetinkaya:
“Nee, toen de zaak Baybaşin ging draaien moest dat geheim worden
gehouden. Dat was volgens mij in 1995 of 1996. Baybaşin had uitgeleverd
moeten worden aan Turkije, er was een uitleveringsverdrag. Hij werd niet
uitgeleverd omdat hij een Koerdische zakenman was. Die werden niet
uitgeleverd. Toen kwam er informatie binnen van verschillende kanten dat
Baybaşin zich met criminele activiteiten bezig hield. Dat onderzoek werd toen
gestart en was in het begin embargo. We zijn toen met de tapkamer van
Arnhem naar Wageningen en Apeldoorn verhuisd. Zowel in Wageningen,
Apeldoorn en Arnhem werd getapt. Harskamp was een kazerne op de Veluwe,
daar werd volgens mij niet getapt. Daar zat de leiding. We moesten op een
gegeven moment verhuizen, ik weet niet waarom, in het begin werd dat
geheim gehouden. Klunder heeft tegen Arslan en Caliskan gezegd dat ze met
een belangrijk onderzoek bezig waren en dat was Baybaşin. Er is toen ook een
Turkse delegatie hier gekomen, dat waren Arslan, Caliskan en Genk Alpdurak,
deze laatste was directeur generaal van internationale betrekkingen. Het was
volgens mij maanden voor de zaak daadwerkelijk is geklapt. De klap was in
maart 1998. Het was tijdens het onderzoek, maar hij was nog niet
aangehouden. U vraagt of ik toen heb getolkt. Ik was één van de tolken ja.
Toen is de zaak helemaal uit zijn verband gerukt en er is ruzie gekomen.
Hillenaar wilde dat de zaak nog niet bekend gemaakt zou worden. Wat er
149
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daarna door de leiding is besproken weet ik niet meer. Ik weet echt niet meer
precies wanneer dit was, het was een paar maanden voor de aanhouding van
Baybaşin. Het was volgens mij 1997, maar ik weet het niet zeker. Dit was in
Nederland en daarna was het nog een keer in Turkije. Die keer in Turkije was
ook voor de aanhouding, toen moesten we de aanhouding gaan regelen. Op
de dag van de aanhouding was het heel chaotisch, er werden heel veel
invallen gedaan. Toen kwam Schalks op de vierde verdieping aangelopen met
zijn secretaresse en zeiden De Bruin en IJzerman dat ze niets meer met Schalks
te maken wilde hebben. Dit is een van de dingen die hem altijd dwars heeft
gezeten. 28 maart 1998 zou kunnen kloppen als de dag van de aanhouding,
maar ik weet het niet meer.”151
Gevraagd wat er op de bijeenkomst van 1 februari 1998 tussen de Nederlandse en
Turkse autoriteiten is besproken over het onderzoek naar Baybaşin, zei hij:
“Dat is niet waar. Dat was niet 1 maart 1998 [naar alle waarschijnlijkheid
bedoelt Çetinkaya 1 februari 1998, D.A.]. Ik denk niet dat Hillenaar dat
gezegd heeft. Ik kan naar eer en geweten zeggen dat er een aantal dingen
tegen de wil van Hillenaar zijn gegaan. Bijvoorbeeld dat de Turken werden
ingelicht over een onderzoek in Nederland. Aan de Turken is verteld dat wij
tapgesprekken hadden dat er in een bepaalde wijk door een bepaalde
persoon een moord was gepleegd. Naar aanleiding daarvan wilden we de
stukken hebben. In Nederland werd het vertaald door Martin Kordez. Mr.
Aben vraagt of is gezegd in het kader van welke zaak de stukken nodig waren.
Ja, in het kader van Baybaşin. De teamleiding heeft dat tegen Caliskan
gezegd. Ik ben toen meegegaan. Dit wat ik vertel, kan ik mij herinneren.”152
Op de vraag waarom IJzerman heeft verklaard dat de Turkse autoriteiten op 26
februari 1998 verbaasd waren over de resultaten van het onderzoek naar Baybaşin,
antwoordde Çetinkaya:
“U vraagt waarom IJzerman dat heeft gezegd. Dat weet ik niet. Ik zeg niet dat
het niet waar is, ik weet niet waarom IJzerman dat gezegd heeft. De Turken
wisten al dat er een onderzoek liep en een van de redenen was dat er twee
Roemenen gepakt waren met heroïne. Ik legde vanuit de tapkamer van
Arnhem contact, omdat een bepaald kenteken nagetrokken moest worden.
Toen is gezegd dat dat niet meer hoefde, omdat zij die partij al hadden. Die
partij was bestemd voor de vriend van Jocic. De Turken zeiden toen dat ze al
wisten dat de zaak Baybaşin aan het draaien was. Dat was Hudaï Sahin, hij
151
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was de tweede man van narcotica in Istanbul. Ik belde hem om een bepaalde
naam en kenteken door te geven en toen zei hij dat. Nu ik er over nadenk,
volgens mij hoefde ik alleen een naam te geven. Dit was 6 of 7 maanden voor
de aanhouding. Toen zaten we nog in Arnhem.”153
Op de vraag of hij een centrale rol had in het onderzoek naar Baybaşin (naar
aanleiding van mededelingen van Jeroense en Huuskes), antwoordde Çetinkaya:
“Dat zijn absolute leugens. Ik heb nooit of te nimmer iets zelfstandig
ondernomen zonder toestemming van de teamleider of leiding. Stel dat ik iets
doe in een zeer belangrijk onderzoek en ik ga zelfstandig dingen doen. En stel
dat dat mis gaat. Dan denk ik dat ik allang opgehangen was. Ik was allang
verdronken als ik zoiets had gedaan.”154
Op de vraag welke afspraken er in het onderzoek naar Baybaşin door de
Nederlandse en de Turkse autoriteiten zijn gemaakt, verklaarde hij:
“Ik vraag u welke afspraken u bedoelt. U vraagt naar de periode dat we de
dossiers gingen halen. Nee, er waren geen afspraken met de Turken. U zegt
mij dat de Turken wisten dat hij niet uitgeleverd zou worden u vraagt of er
andere afspraken gemaakt zijn. Op het moment dat bekend werd dat hij niet
meer uitgeleverd zou worden, hebben ze gezegd dat er genoeg CIE informatie
was dat hij in Nederland vervolgd zou worden. Met de Turken is dat volgens
mij niet besproken. Bij de zaak Baybaşin waren heel veel Europese en andere
inlichtingendiensten betrokken. Dat men van elkaar niet wist van Baybaşin is
een leugen. De naam van Baybaşin heb ik in de jaren 87 al gehoord. U vraagt
hoe lang dit allemaal voor zijn arrestatie was. Dat was vanaf het begin van
het onderzoek tot het einde. U vraagt wanneer precies. Ik denk 1995/ 1996,
maar dat weet ik niet zeker. U vraagt of het tijdens de uitleveringsdetentie
was. Ik weet nog dat hij vast zat, maar toen waren de stekkers al ingeplugd,
toen begonnen we al met tappen. U zegt mij dat hij in 1996 uit detentie ging
en werd hij dus al getapt. Ja, dat klopt. U vraagt of er ook in Turkije werd
getapt. Ik weet alleen hoe dat hier ging.”155
Op de vraag naar een reactie op de informatie dat een anonieme bron heeft
verklaard dat Çetinkaya en zijn broer in het onderzoek naar Baybaşin afwisselend
in de Nederlandse en Turkse tapkamers aan het werk waren, reageerde hij:
153

Proces-verbaal van verhoor Çetinkaya d.d. 12 september en 3 oktober 2014, sub 27 (het gedeelte
van het proces-verbaal van verhoor op 12 september 2014).
154 Proces-verbaal van verhoor Çetinkaya d.d. 12 september en 3 oktober 2014, sub 28 (het gedeelte
van het proces-verbaal van verhoor op 12 september 2014).
155 Proces-verbaal van verhoor Çetinkaya d.d. 12 september en 3 oktober 2014, sub 31 (het gedeelte
van het proces-verbaal van verhoor op 12 september 2014).
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“Dat is niet waar. Het woordje anoniem maakt de vraag al wat
onsmakelijk.”156
Gevraagd of de Turkse en Nederlandse autoriteiten hebben samengewerkt in het
onderzoek naar Baybaşin, antwoordde Çetinkaya:
“Nee. Wij hebben in de zaak Baybaşin niet in Istanbul of waar dan ook getolkt.
We hadden natuurlijk wel contacten, ik heb u zojuist verteld dat er dossiers
uit Turkije zijn gehaald.”157
Op de vraag of ook in Turkije onder leiding van Tankuş actief werd gewerkt aan het
onderzoek naar Baybaşin, zei hij:
“Volgens mij is het onderzoek naar Baybaşin vanaf de jaren ’80 tot zijn
aanhouding nooit opgehouden. De laatste jaren gebeurde dat onder leiding
van Tankuş. Er hebben heel grote zaken gedraaid tussen de Turken en de
Amerikanen op Baybaşin. Er zijn tonnen verdovende middelen onderschept.
Er is met onze Siemens apparatuur in Turkije getapt in de zaak Baybaşin. Dat
was al in 1992. Dat wist Nederland. Op hoog niveau, IJzerman, Van Zwam en
Max Daniel wisten het ook.”158
Op de vraag of Hillenaar met Tankuş, Arslan of andere Turkse autoriteiten
gesproken had over het onderzoek naar Baybaşin, antwoordde hij:
“U vraagt ook naar Klunder. Klunder wel, Hillenaar niet. Pieter Jaap en Van
Zwam later ook. Dat was ook met Tankuş. Het was na het onderzoek Baybaşin
in Turkije. Net voor de aanhouding. Er is toen gezegd dat in Istanbul niemand
iets wist behalve Tankuş. Voor iedereen moest het zo zijn dat niemand wat
van elkaar wist, maar beide partijen wisten dat er een onderzoek plaatsvond.
Officieel moest dat niet verteld worden. Toen het officieel werd verteld, is
Hillenaar uit zijn slof geschoten. Hij kwam daar achter op een middag, moest
het hele politieteam acuut bij elkaar komen. Toen vertelde Van Zwam en
Klunder dat ze het nu toch officieel gingen maken naar de Turkse autoriteiten.
Hillenaar gooide daarop een stoel weg en zei dat hij hier niets mee van doen
wilde hebben, Er was toen een heel nare sfeer. Ik moest kort daarna weer een
afspraak maken om naar Turkije te gaan. Dat was met Van Zwam. Ik weet
156

Proces-verbaal van verhoor Çetinkaya d.d. 12 september en 3 oktober 2014, sub 34 (het gedeelte
van het proces-verbaal van verhoor op 12 september 2014).
157 Proces-verbaal van verhoor Çetinkaya d.d. 12 september en 3 oktober 2014, sub 38 (het gedeelte
van het proces-verbaal van verhoor op 12 september 2014).
158 Proces-verbaal van verhoor Çetinkaya d.d. 12 september en 3 oktober 2014, sub 39 (het gedeelte
van het proces-verbaal van verhoor op 12 september 2014).
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niet of Hillenaar er toen niets van wist. Het klopt dat Hillenaar toen hoorde
dat er veel contact was met de Turken. Ik dacht dat hij het niet wist, omdat
hij zo boos werd. Hij was echt boos. Hij zei zoiets als: “Waar zijn we nou
bezig.” Klunder maakte toen de opmerking richting Hillenaar: "Let op je
passen, ik maak hier de dienst uit.” Ik ben niet bij elk gesprek aanwezig
geweest. Je hoorde ook wel eens wat roddels, Klunder was niet geliefd.”159
Op vragen naar de manier van uitwisselen van informatie tussen de Nederlandse
en Turkse autoriteiten, antwoordde Çetinkaya:
“Yildiz komt uit dezelfde streek als ik. Er is absoluut geen computer geweest
in de zaak Baybaşin. In een ander onderzoek wel, we wisselden toen
gesprekken uit via een modem. Dat was met het G-team en Zozan. Bepaalde
gesprekken gingen dan door naar Turkije om ze te laten horen wat er werd
gezegd en andersom. Dat ging via het consulaat in Istanbul.”160
“Dat klopt helemaal. Nogmaals, dat was niet in de zaak Baybaşin. De
ingenieurs van deze manier van werken waren Van Brakel en Jeroense, die
hadden verstand van computers.”161
“Er was maar één centrale computer bij de teamleider. Nogmaals dit was een
heel ander onderzoek. Boekhorst had de leiding.”162
Op de vraag of de Turkse autoriteiten de in Nederland van Baybaşin onderschepte
telefoongesprekken hebben ontvangen, zei hij:
“In de zaken die wij gedraaid hebben, wij waren daar niet om verstoppertje
te spelen, wisselden we informatie uit. Over en weer werd gezegd wat we aan
informatie hadden. Dat was in andere zaken, niet in de zaak Baybaşin. Er ging
geen audiomateriaal naar Turkije in de zaak Baybaşin. In 1991/ 1992 is in
Turkije op 4-M, Sitoci en andere zaken waar ik de namen niet meer van weet,
gedraaid via die Siemens apparatuur. Het was de bedoeling dat we dat samen
met Turkije gebruikten. Turkije had 80% ingeplugd en Nederland 20%.
Siemens had het zo gemaakt dat de ATF er direct uit kon worden gepikt. Het
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Proces-verbaal van verhoor Çetinkaya d.d. 12 september en 3 oktober 2014, sub 40 (het gedeelte
van het proces-verbaal van verhoor op 12 september 2014).
160 Proces-verbaal van verhoor Çetinkaya d.d. 12 september en 3 oktober 2014, sub 42 (het gedeelte
van het proces-verbaal van verhoor op 12 september 2014).
161 Proces-verbaal van verhoor Çetinkaya d.d. 12 september en 3 oktober 2014, sub 43 (het gedeelte
van het proces-verbaal van verhoor op 12 september 2014).
162 Proces-verbaal van verhoor Çetinkaya d.d. 12 september en 3 oktober 2014, sub 44 (het gedeelte
van het proces-verbaal van verhoor op 12 september 2014).
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was geen IMSI catcher. Het klopt niet dat ik heb verklaard dat het Siemens
apparaat is geïnstalleerd om Baybaşin te tappen.”163
Op de vraag of er modems zijn gebruikt om informatie tussen Nederland en Turkije
uit te wisselen in het onderzoek naar Baybaşin, zei Çetinkaya:
“Er is geen een gesprek uit Turkije in de tapkamer van Nederland gekomen.
U vraag hoe ik dat weet. Efrat had toen heel veel mankementen. Als ik een
gesprek niet direct kon uitwerken, kwam het voor dat het gesprek de
volgende dag er al niet meer was. Gesprekken gingen verloren. Ik weet van
mijn zijde, ik was de meest bekwame taptolk in Nederland, dat er geen
gesprekken door de Turkse autoriteit zijn geleverd aan de Nederlandse
autoriteiten en andersom. U vraagt mij nogmaals hoe het binnenkomen van
de gesprekken toen ging, wat ik daarvan weet. Ik heb geen wetenschap van
gesprekken die vanuit Turkije zijn binnengekomen. Ik niet en mijn collega’s
niet, hebben gesprekken uit Turkije in de zaak Baybaşin vertaald. Dat Efrat
systeem was niet kloppend.”164
Op de vraag of er telefoongesprekken zijn vervalst of ander materiaal is vervalst en
ingebracht in het onderzoek naar Baybaşin, zei hij:
“We hebben het over andere onderzoeken gehad, ik wilde daar in principe
geen antwoord op geven, maar ik wil vanavond gewoon naar huis naar mijn
dochter, daarom ben ik nu aan het verklaren. Ik weet niet of taps zijn vervalst
in de zaak Baybaşin.”165
“Nee, dat weet ik echt niet. Ik weet alleen dat wij in het geheim dossiers uit
Turkije hebben gehaald. We hebben later dat officieel gemaakt met een
rechtshulpverzoek. In Turkije in het hotel hadden wij de beschikking over het
originele dossier. We bepaalden wat er mee moest en kopieerden dat
gedeelte. Het origineel gaven we weer terug. Het gekopieerde deel namen
we mee en om dat deel werd later officieel in een rechtshulpverzoek
gevraagd.”166
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Proces-verbaal van verhoor Çetinkaya d.d. 12 september en 3 oktober 2014, sub 46 (het gedeelte
van het proces-verbaal van verhoor op 12 september 2014).
164 Proces-verbaal van verhoor Çetinkaya d.d. 12 september en 3 oktober 2014, sub 47 (het gedeelte
van het proces-verbaal van verhoor op 12 september 2014).
165 Proces-verbaal van verhoor Çetinkaya d.d. 12 september en 3 oktober 2014, sub 52 (het gedeelte
van het proces-verbaal van verhoor op 12 september 2014).
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Op de vraag of Çetinkaya kan beamen dat het (strafrechtelijk) onderzoek naar
Baybaşin is gestart nadat hij niet uitgeleverd kon worden zodat de Turken niet
teleurgesteld zouden worden, deelde Çetinkaya mee:
“Het onderzoek Baybaşin was vanaf het begin af aan top geheim. In het begin
wisten de Turken volgens mij niet dat wij een onderzoek naar Baybaşin waren
begonnen. Ik weet natuurlijk niet wat er op het ministerie is besproken.”167
Op de vraag op welk moment Hillenaar door de Turkse autoriteiten is aangesproken
op de uitleveringszaak van Baybaşin, zei Çetinkaya:
“Ik kan me dat niet herinneren. Hij had niets met de uitlevering te maken.
Hillenaar was de zaaksofficier, hij had niets met de uitlevering te maken. U
zegt mij dat is verklaard dat hij daar op is aangesproken. Ik weet nog wel dat
Turkije heeft gezegd dat ze blij waren dat wij hem hadden. Arslan zei dat als
zo’n eminent man in Turkije opgepakt zou worden, hij toch vrij zou komen.”168
Op de vraag of er tijdens een bepaald bezoek aan Turkije, toen er dossiers zijn
gekopieerd en naar Nederland zijn meegenomen, ook cassettebandjes met
geluidsmateriaal zijn meegenomen naar Nederland, antwoordde Çetinkaya:
“Nee. Dat weet ik honderdduizend procent zeker.”169
Op vragen van mij antwoordde Çetinkaya tot slot als volgt:
“In de tijd dat ik in andere onderzoeken bezig was hoorde ik het een en ander
over Baybaşin. Daar was constant belangstelling voor. U vraagt of ik de
Nederlandse politie informatie over Baybaşin heb gegeven. Nee, ik heb zelf
nooit informatie over hem gegeven. Dat kan ook niet, ik was geen informant.
U vraagt mij of ik desondanks toch wel eens informatie over Baybaşin heb
gegeven. Nooit of te nimmer. U doelt zeker op het boek van die meneer,
waarin ik aangewezen wordt als informant. Die man moet psychische hulp
zoeken.”170
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Proces-verbaal van verhoor Çetinkaya d.d. 12 september en 3 oktober 2014, sub 3 (het gedeelte
van het proces-verbaal van verhoor op 3 oktober 2014).
168 Proces-verbaal van verhoor Çetinkaya d.d. 12 september en 3 oktober 2014, sub 5 (het gedeelte
van het proces-verbaal van verhoor op 3 oktober 2014).
169 Proces-verbaal van verhoor Çetinkaya d.d. 12 september en 3 oktober 2014, sub 22 (het gedeelte
van het proces-verbaal van verhoor op 3 oktober 2014).
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“Ik wil nog het volgende zeggen. In dat boek wordt beweerd dat ik zes keer
informant ben geweest. Dat is pertinent niet waar. Er wordt ook vermeld dat
met mijn wetenschap is geknoeid met gesprekken, knip en plakwerk, daar
distantieer ik mij van. Ik weet ook niet hoe gesprekken weg zijn geraakt. Het
verbaast mij dat mijn verklaringen integraal zijn weergegeven in het boek.”171
Çetinkaya verklaarde over de zaak Baybaşin (onder meer) dat het onderzoek in
eerste instantie geheim moest blijven, dat hij niets zelfstandig heeft ondernomen,
dat er in eerste instantie geen afspraken met de Turkse autoriteiten zijn gemaakt,
dat hij niet in de Turkse tapkamer heeft gewerkt, en dat er in de zaak Baybaşin geen
geluidsmateriaal tussen Nederland en Turkije is uitgewisseld. Çetinkaya verklaarde
dat Baybaşin vanaf 1996 is getapt en dat er in de Öge-zaak dossiers zijn
uitgewisseld.

Voor zover de raadsvrouw stelt dat Çetinkaya heeft verklaard dat Turkije en
Nederland (in een vroeg stadium) hebben samengewerkt (teneinde vervalst
geluidsmateriaal in de Nederlandse strafzaak tegen Baybaşin in te brengen), kan
dat niet zijn gebaseerd op Çetinkaya’s verklaringen bij gelegenheid van de RCverhoren in het herzieningsonderzoek.

Karst

Karst werd kort voor de aanhouding van Baybaşin op 27 maart 1998 als financieel
rechercheur betrokken bij het onderzoek. De Expertgroep Klokkenluiders heeft in
de zaak Baybaşin een feitenoverzicht opgesteld. Daarvan is Karst de bron.172

Over de vermeende nauwe betrokkenheid van onder andere Jeroense en Huuskes
bij de Istanbul-desk, antwoordde Karst als volgt:
“(…) Ik weet wel dat er in het team werd gesproken over langdurige bijstand
in Turkije en waarvoor collega's naar Istanbul gingen en daar weken bleven.
Dit was volgens mij op het hoofdbureau van de politie in Istanbul, ik neem
aan op de narcotica-afdeling. Het was in ieder geval in Istanbul. Ik heb
171

Proces-verbaal van verhoor Çetinkaya d.d. 12 september en 3 oktober 2014, sub 51 (het gedeelte
van het proces-verbaal van verhoor op 3 oktober 2014).
172 Proces-verbaal van verhoor Karst d.d. 14 februari 2013, sub 12. Ik heb dit feitenoverzicht reeds
besproken onder paragraaf 18.4.
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gehoord dat collega's aanwezig waren bij een huwelijk van een Turkse
collega. Dit heb ik gehoord van Hans van Leeuwen en Jeroense. Ik heb foto's
gezien van dat huwelijk. Ik vond dat raar. Als je daar zo lang werkt, dat kan
ik me voorstellen dat de samenwerking intensief wordt, maar ik wist niet dat
de samenwerking toen al zo intensief was. Hieruit concludeerde ik dus dat de
samenwerking intensief was. Ik wist niet van dat memorandum dat u noemt.
Van Huuskes en Jeroense weet ik zeker dat ze er nauw bij betrokken waren,
van Loermans niet. Ik weet dat ze daar weken waren. Ik hoorde dit van hen
zelf. Jeroense nam een leading positie. Het was helder dat hij iedereen kende.
Toen ik eind maart [1998, D.A.] met Jeroense naar Turkije ging, had hij een
leading positie. Ze hadden daar drie weken gezeten en ze waren er vaker
geweest. Dit was in de periode vlak voordat het onderzoek-Baybaşin klapte.
Hij heeft mij ook verteld dat hij er vaker had gezeten.”173
Op de vraag hoe de informatie-uitwisseling in het Baybaşin-onderzoek verliep,
antwoordde Karst als volgt:
“Ik kan alleen over de reactieve fase spreken. Na de doorzoeking zijn alle
spullen ontvangen door het team en dat heeft die spullen ook onderzocht in
Wageningen. Wat er daarvoor is uitgewisseld, weet ik niet. Ik heb daar ook
niet over gehoord.”174
Gevraagd of Karst kennis draagt van specifieke documenten die in de Baybaşin-zaak
rechtstreeks via politiële samenwerking vanuit Turkije naar Nederland werden
gebracht, antwoordde Karst als volgt:
“Alleen wat daar is doorzocht en meegenomen, allemaal in het kader van de
rogatoire commissie.”175
Gevraagd vanaf wanneer precies het onderzoek Baybaşin een aanvang nam,
antwoordde Karst:
“Dat weet ik niet.”176
Op de stelling (van de raadsvrouw) dat Baybaşin vanaf 1994 doelwit was van de
samenwerking tussen Nederland en Turkije, reageerde Karst als volgt:
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175 Proces-verbaal van verhoor Karst d.d. 14 februari 2013, sub 34.
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“Ik heb de naam Baybaşin wel gehoord vóór maart 1998, een paar maanden
daarvoor, maar ik had die naam niet gehoord voordat ik aan de zaak ging
werken.”177
Er zijn Karst verscheidene vragen gesteld die betrekking hadden op de
samenwerking tussen Nederland en Turkije in de zaak Baybaşin. Karst bleek die
vragen echter niet uit eigen wetenschap te kunnen beantwoorden, omdat hij pas
enkele weken voor de aanhouding van Baybaşin op 27 maart 1998 bij het Baybaşinonderzoek werd betrokken. De meeste vragen van de raadsvrouw beantwoordde
hij dan ook met: “Ik weet het niet.” De kwesties waarover Karst wél heeft verklaard
betreffen hetzij andere onderzoeken dan het Baybaşin-onderzoek, hetzij
inlichtingen over de zaak Baybaşin die hij van anderen had vernomen.

Voor zover de raadsvrouw stelt dat Karst verklaarde dat Turkije en Nederland (in
een vroeg stadium) hebben samengewerkt in de zaak Baybaşin (teneinde vervalst
geluidsmateriaal in de Nederlandse strafzaak in te brengen), kan dat niet zijn
gebaseerd op de verklaring van Karst bij gelegenheid van zijn RC-verhoor in het
herzieningsonderzoek.

Andere getuigen in het herzieningsonderzoek

De andere getuigen die door de rechter-commissaris binnen het bestek van de
herzieningszaak zijn gehoord, waren niet direct betrokken bij het strafrechtelijk
onderzoek naar Baybaşin en konden dientengevolge niet uit eerste hand verklaren
over de vermeende samenwerking tussen Nederland en Turkije. Indien relevant
worden die verklaringen aangehaald bij de bespreking van de navolgende nova
omtrent de samenwerking in de strafzaak tegen Baybaşin.

177
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18.6. Getuigen over de informele contacten tussen de Nederlandse en Turkse
autoriteiten

Inleiding

Na afsluiting van het technisch onderzoek en de getuigenverhoren in het
herzieningsonderzoek heeft de raadsvrouw in de eerste en tweede aanvulling op
het herzieningsverzoek (nadere) nova aangevoerd die zien op de samenwerking in
de strafzaak tegen Baybaşin. Zij voert in dit kader aan dat (1) diverse onderdelen
van de verklaring(en) van Schalks, (2) de verklaring van een collega tolk, (3) de
verklaringen van Jeroense en Huuskes over Çetinkaya, (4) de verklaring van
Çetinkaya zelf, en een (5) brief van het College van procureurs-generaal aantonen
dat het openbaar ministerie het hof “niet van deze informele contacten op de
hoogte heeft gesteld, noch van de reactie van het College van procureurs-generaal
daarop.”178

Hieronder volgt een beschrijving en een eerste bespreking van deze bronnen van
de raadsvrouw.

(1). Schalks

Schalks, de Nederlandse ‘liaison officier’ in Turkije van augustus 1996 tot februari
2000,179 werd volgens de raadsvrouw buiten de contacten tussen het KNON en de
Turkse autoriteiten gehouden en dit was ook het geval tijdens het onderzoek naar
Baybaşin.180
Desgevraagd heeft Schalks ten overstaan van de rechter-commissaris het volgende
verklaard:
“U, rechter-commissaris, vraagt mij om voorbeelden te geven. Het is zestien
jaar geleden. Ik had veel oog voor hoe alles politiek speelde. Dat zette ik op
papier en dat ging naar Nederland toe. Ik deed dit om aan te geven in wat
178

Tweede aanvullend herzieningsverzoek d.d. 1 februari 2016, p. 6.
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voor land wij werkten. Het ging dan met name om het dubbelspel. Dat vond
ik oneerlijk. Ik had een assistent die Turks-Nederlands was. Wij waren altijd
met zijn tweeën. Als je dan te horen krijgt dat we heel goed werk deden en
dat veel dat aan ons voorbij ging, omdat Çetinkaya, de tolk, een rol speelde,
dan was dat niet leuk. U, rechter-commissaris, vraagt mij waarom ik over
Çetinkaya begin. Dat hoort in het verhaal. Ik legde mijn stukken in Nederland
neer en later had ik contact met mensen op het smokkeldepartement en
uiteindelijk krijg ik te horen dat het werk wat ik deed gewaardeerd werd,
maar dat een tolk, Çetinkaya, daar doorheen liep. Ik heb in die tijd
uitdrukkelijk gevraagd wat hij deed. Ik vroeg hen, de Turkse autoriteiten, wat
hij dan voor hen deed. Van de Turkse autoriteiten hoorde ik dat hij voor ons
werkte, maar dat hij ook voor hen werkte. Ze hadden dagelijks contact met
hem en hij gaf informatie. Ze zeiden dus dat ze mij eigenlijk niet nodig hadden
omdat ze al informatie van hem kregen. Dit vond ik niet eerlijk en ik ben daar
nog gefrustreerd over. Er liep ook een officier van justitie rond die dit steunde.
Er was een keer een bijeenkomst in Istanbul. Koers was delegatieleider en hij
stelde vragen aan de Turkse autoriteiten over wat zij van de liaison officer
vonden. Hij wilde zeggen dat zij mij eigenlijk niet nodig hadden. Ik heb gezegd
dat ik hier voor Nederland zat. Het gevoel dat ik daarbij kreeg was dat ik het
niet eerlijk vond en niet oprecht tegenover mij en mijn organisatie. U vraagt
mij wat voor conflicten zich hebben voorgedaan. Wat is eigenlijk een conflict.
Ik had een kantoor en secretaresse. Ik vond het een keer nodig om in de avond
naar kantoor te gaan. Ik trof toen een aantal politiemensen aan met
Çetinkaya en ze zaten in mijn kamer en Çetinkaya zat met zijn voeten op mijn
bureau. Ik heb hierover vragen gesteld en dat vond het team goed. Çetinkaya
was de enige die hierover stampij maakte. Ik heb toen de beveiliging
gevraagd om niemand mijn kamer meer in te laten. Dit leidde tot een conflict,
want Çetinkaya vroeg wie ik eigenlijk was om hem iets te verbieden. Het ging
eigenlijk ook altijd om hem, zoals u misschien wel bekend Turken toe. Hij
voelde zich, en ik denk dat hij die status ook had, onmisbaar. Hij had ook
macht daar. Hij kon bij mensen binnenlopen en ik heb gehoord dat hij dit ook
kon bij een minister. Ik heb zelf die vrijpostigheid gezien, hoe hij werd
ontvangen in die tijd bij vooraanstaande mensen, zoals officieren van justitie
en commissarissen. U vraagt mij of ik anders werd behandeld. Ik hield wel een
gepaste afstand, vanuit mijn opvoeding en opleiding. Ik denk dat dit ook met
de Turkse aard te maken heeft. Je hebt veel binding als je dit soort dingen kan
doen, omarmen en zoenen. Als je dit gebeurt, ben je ver in het contact en
binding. U, advocaat-generaal, vraagt mij of de officier van justitie die ik
noemde Koers was. Ja. U vraagt mij of officier van justitie Hillenaar dezelfde
relatie had met Çetinkaya. Zover ik mij kan herinneren vond ik Hillenaar een
hele aardige man. Ik vond het een andere persoon, in alle opzichten, dan
Koers. Ze zijn in mijn beleving niet vergelijkbaar.”181
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De rechter-commissaris heeft Çetinkaya de verklaring van Schalks hieromtrent
voorgehouden. Çetinkaya reageerde als volgt:
“U houdt mij voor een gedeelte van de verklaring van de heer Schalks. Ik heb
nooit contact gehad met Schalks. Schalks heeft net na het onderzoek van
Baybaşin een aantal uitlatingen over mij gedaan in de zaak Baybaşin. Dat is
toen onderzocht door de rechtbank Breda en daar is het tegendeel bewezen.
Ik heb nooit een goede verstandhouding met Schalks gehad, dat was
vanwege jaloezie van zijn kant. Ik had betere contacten, betere omgang in
Turkije. U zegt mij dat hij ook van de Turkse autoriteiten zou hebben gehoord
dat ze hem niet nodig hadden, omdat ze mij hadden. De autoriteiten hebben
zoiets nooit tegen mij gezegd, dat zijn zijn woorden. Het is niet waar. Ik heb
in de lopende onderzoeken voor Turkse en Nederlandse autoriteiten als
schakel en tolk gewerkt. Ik moet niet zeggen als schakel, maar als tolk. Hoe
kan ik als tolk informatie geven? Ik kan informatie geven als iemand
onderzoeksleider is en hij vertelt mij dingen over een onderzoek die ik dan
vertaal. U zegt mij dat Schalks zegt dat ik macht had en dat ik zelfs bij de
minister kon binnenlopen. Ik liep overal binnen. Als je vanaf 1986 40 tot 50
keer per jaar in Turkije komt, is het logisch dat iedereen jou kent. U vraagt mij
of het ook logisch is dat ik bij een minister binnen zou lopen. Ik loop niet
zomaar bij een minister binnen. Ik heb dat ook nooit gedaan. U vraagt welke
contacten ik wel had. Als er een rogatoire commissie plaatsvond dan kon ik
dat regelen met officieren of staatssecretarissen of ministers. U vraagt of ik
het logisch vind dat ik met hen contact had. U moet dit ook vanuit de Turkse
cultuur bekijken. Zij vinden het bijzonder dat ik vanuit het westen daar kom,
met kennis van de Nederlandse taal. Thee drinken daar, is bijvoorbeeld iets
heel anders dan thee drinken hier.”182
“U zegt mij dat Schalks verklaart dat informatie van het smokkeldepartement
bij mij vandaan kon komen. Als dit waar is, zou hij aangifte moeten doen
vanwege het lekken van informatie. Het is pertinent niet waar.”183
Kortom, Schalks kon desgevraagd niet concreet kenbaar maken op welke gronden
hij meent dat de contacten tussen de Nederlandse en Turkse autoriteiten via
Çetinkaya liepen, noch waarop hij baseert dat Çetinkaya voor zowel de Nederlandse
als de Turkse autoriteiten werkzaam zou zijn. Çetinkaya ontkent het. Dat Çetinkaya
op zichzelf een belangrijke rol vervulde bij het leggen en onderhouden van
informele contacten acht ik niet opmerkelijk ingeval hiervoor vanwege
taalbarrières een tolk benodigd is die met behulp van zijn connecties bovendien in
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Proces-verbaal van verhoor Çetinkaya, d.d. 12 september en 3 oktober 2014, sub 7.
Proces-verbaal van verhoor Çetinkaya, d.d. 12 september en 3 oktober 2014, sub 8.
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staat is om gemakkelijk contacten te leggen. Het is in elk geval niet onrechtmatig
indien de politie ook in dit opzicht van de diensten van een tolk gebruik maakt.
De raadsvrouw stelt dat ‘liaison officer’ Schalks in de samenwerking met Turkije
buiten de zaak Baybaşin werd gehouden en aldus werd gepasseerd.184 Voor zover
er in de zaak Baybaşin op enig moment met de Turkse autoriteiten werd
samengewerkt, is die stelling van de raadsvrouw juist: Schalks werd gepasseerd. De
veronderstelling van de raadsvrouw dat zodoende een verplichting werd
veronachtzaamd is onjuist.

(2). De collega-tolk

De raadsvrouw stelt dat de verklaring van een collega-tolk van Çetinkaya185 uitwijst
dat Çetinkaya met de Turkse autoriteiten belde en informatie uit Nederlandse
strafrechtelijke onderzoeken besprak. Voorts zou deze tolk hebben verklaard dat
Çetinkaya in de zaak Baybaşin in Turkije getapte gesprekken had vertaald.
De collega-tolk heeft meer concreet als volgt verklaard:
“Besproken [met Schalks, D.A.] is dat ik mij blauw ergerde aan het gedrag van
[Çetinkaya], dat hij regelmatig belde met autoriteiten in Turkije en dat hij
regelmatig informatie uit onderzoeken in Nederland besprak. Ik kan mij niet
herinneren dat ik daarbij de naam Baybaşin heb genoemd en ik weet ook niet
zeker of er toen over Baybaşin is gesproken. Ik denk dat ik dit ook niet kon
herkennen omdat de naam niet is genoemd; omdat ik het hele onderzoek niet
kende. Ik ergerde mij aan [Çetinkaya] in de tapkamer in Den Bosch. Hij kwam
bijvoorbeeld binnen en greep een telefoon en belde naar Turkije of hij belde
met zijn eigen telefoon. Ik heb dit heel vaak gezien. Ik heb ook heel vaak met
hem in de tapkamer gezeten. Het heeft anderhalf jaar geduurd. Dit was
meerdere keren per week gedurende het Shoarmaonderzoek dat ongeveer
anderhalf jaar duurde. Het volgende onderzoek was het Daltononderzoek in
1998 en toen zaten we ook meerdere malen per week in de tapkamer. We
zaten dagelijks met elkaar in de tapkamer en meerdere keren per week belde
hij naar Turkije. Hij had soms kritiek op de manier van werken van de mensen
daar, dat weet ik nog wel. Het was dan met betrekking tot een bepaald
onderzoek. Ik weet niet meer welk onderzoek. Ik neem aan dat het een
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De raadsvrouw verwijst hiertoe naar een zin uit een verklaring van Schalks d.d. 8 juni 1999 en een
zin uit zijn verklaring d.d. 3 november 2011 uit het herzieningsverzoek. Zie ook Tweede aanvullend
herzieningsverzoek d.d. 1 februari 2016, p. 7.
185 Ik heb deze tolk desgevraagd laten weten zijn/haar naam niet te noemen in deze conclusie. Voor
de leesbaarheid heb ik gekozen voor het persoonlijk voornaamwoord ‘hij’.
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Nederlands onderzoek moet zijn. Het was dat ze iemand hadden laten lopen,
de grens over laten gaan terwijl ze die aan hadden moeten houden. Ik
probeerde me er meestal voor af te sluiten. Het is moeilijk als je zoiets van
een collega van dichtbij meemaakt. Ik wist niet of ik er iets mee moest. Ik ben
dus naar meneer Schalks gegaan.”
Op de vraag waarom de tolk aannam dat Çetinkaya met Turkse autoriteiten sprak,
verklaarde hij het volgende:
“Dat vertelde hij openlijk. Hij zei niet met welke Turkse autoriteiten hij sprak
en ik heb daar ook nooit vragen over gesteld. Ik vond zijn gedrag niet
professioneel, maar dat moet niet zeggen dat ik mijn gedrag aan hem aan
moet passen.”
Tot slot heeft de raadsvrouw de collega-tolk gevraagd of Çetinkaya op eigen houtje
contact opnam met de Turkse autoriteiten dan wel zulks in opdracht deed:
“Ik had het idee dat hij op eigen houtje opereerde. Ik kan niet beoordelen of
iemand hem van tevoren had gevraagd om dit te doen. Hij deed het zo vaak
en het ging om andere onderzoeken dan Shoarma of Dalton. Ik weet niet om
welke onderzoek het dan wel ging.”
De rechter-commissaris heeft Çetinkaya gevraagd te reageren op de uitlatingen van
de collega-tolk. Çetinkaya verklaarde hieromtrent het volgende:
“U vraagt mij of ik [naam tolk, D.A.] ken, u zegt mij dat hij ook [bijnaam tolk,
D.A.] wordt genoemd, en tolk is. Ja, [die tolk, D.A.] woont in (…). Ik heb in
verschillende onderzoeken met [die tolk, D.A.] gewerkt. U zegt mij dat hij met
mij in de tapkamer heeft gewerkt en dat ik dan de telefoon pakte en naar
Turkije belde, aldus [naam tolk, D.A.]. Hij heeft ook gezegd dat hij dat veel
heeft gezien. Dit is voor mij totaal nieuw. Hij is niet iemand die kritiek op mij
kan leveren, dat doet een teamleider. (…) Jansen was een teamleider. [naam
tolk, D.A.] wilde mij op een gegeven moment uit de tapkamer hebben, omdat
hij wilde dat [naam andere tolk, D.A.] daar kwam te werken. [Naam andere
tolk, D.A.] werkte daar. Hij deed zijn werk zo slecht dat (…) Jansen hem daar
niet meer wilde hebben. Het is niet waar dat ik met Turkije gebeld zou
hebben. Wie is [naam tolk, D.A.] om mij te bekritiseren? Dat kan niet eens.
Als ik kritiek op een collega heb, ga ik naar de teamleider. Ik zou me nooit tot
een collega wenden. U zegt mij dat ik toegegeven zou hebben dat ik met
Turkse autoriteiten sprak. Ja, ook vanuit de tapkamer. Ik werd ook wel eens
vanuit Groningen gebeld of ik de inhoud van een bepaald gesprek in een
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bepaald onderzoek aan Turkije wilde doorgeven. Ik was de schakel. Ik heb
vanuit de tapkamer zeker 1000 keer naar Turkije gebeld.”
Kortom, de collega-tolk kan niet zeggen of Çetinkaya in het onderzoek naar
Baybaşin informatie aan de Turkse autoriteiten heeft gelekt. De wetenschap over
het ‘lekken’ heeft deze tolk ook niet uit eerste hand, maar ‘van horen zeggen’. Het
enige dat hij zelf heeft gehoord is dat Çetinkaya telefonisch met Turkse autoriteiten
heeft gesproken, maar hij kan niet zeggen wanneer, waarom en waarover.
Çetinkaya zelf ontkent dat hij informatie uit het onderzoek naar Baybaşin aan de
Turkse autoriteiten heeft prijsgegeven. Voorts heeft Jeroense, zoals ik reeds
besprak, verklaard dat Çetinkaya weliswaar contact had met de Turkse autoriteiten,
bijvoorbeeld met Arslan, maar dat dit plaatsvond in opdracht van het
onderzoeksteam.186

De raadsvrouw stelt dat de collega-tolk heeft verklaard dat Çetinkaya in de zaak
Baybaşin in Turkije getapte gesprekken heeft vertaald. De collega-tolk verklaarde
hieromtrent als volgt:
“Werden de in de zaak Baybaşin afgeluisterde gesprekken alleen in
Nederland vertaald of ook in Turkije naar u weet of hebt vernomen? Zo ja,
welke taptolken deden dit?
Ook in Turkije. Dit weet ik omdat [Çetinkaya] mij dit later heeft verteld. Hij zei
dat ze in die zaak in Turkije hadden getapt. U vraagt mij of er ook in Turkije
werd vertaald. Tappen is vertalen. Ik heb dit gehoord tijdens het Shoarmaonderzoek. Ik weet niet of ik dit ook van [de broer van Çetinkaya] heb
gehoord, maar ik heb het zeker van [Çetinkaya] gehoord.”
Ik besprak hiervoor reeds dat Çetinkaya heeft verklaard dat hij in de zaak Baybaşin
geen in Turkije getapte gesprekken heeft vertaald.187 Behoudens de opmerking van
de collega-tolk zijn er thans geen aanwijzingen dat Çetinkaya in de zaak Baybaşin in
Turkije getapte gesprekken heeft vertaald.
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Proces-verbaal van verhoor Jeroense d.d. 28 februari en 4 april 2014, sub 133.
Proces-verbaal van verhoor Çetinkaya d.d. 12 september en 3 oktober 2014, sub 38 (het gedeelte
van het proces-verbaal van verhoor op 12 september 2014).
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(3). Jeroense en Huuskes over Çetinkaya
In het kader van de informele contacten in het algemeen stelt de raadsvrouw dat
die contacten via Çetinkaya liepen. Dit zou ook blijken uit de verklaringen van
Jeroense en Huuskes. Jeroense verklaarde volgens de raadsvrouw dat Çetinkaya
een centrale rol speelde in het onderzoek naar Baybaşin. Bovendien blijkt volgens
haar uit het verhoor met Huuskes dat Çetinkaya de rol van ‘go-between’ tussen de
Nederlandse en Turkse autoriteiten vervulde. De raadsvrouw citeert diverse
onderdelen uit de verklaringen van Jeroense en Huuskes ter ondersteuning van
deze stelling.

Over de rol van Çetinkaya merkte Jeroense het volgende op:
“Ik weet dat hij contact met hem had, volgens mij had hij dat alleen als dat
hem werd opgedragen in het onderzoek. Ik bedoel hiermee als er vanuit de
teamleiding vragen waren, ging het via Çetinkaya naar Arslan. Met
teamleiding bedoel ik IJzerman en De Bruin. Çetinkaya had een goede ingang
bij Arslan. Hij kreeg dan een opdracht en dan belde hij zelf en werd het
gevraagd en het antwoord werd dan teruggekoppeld. Op uitvoeringsniveau
doen Turkse politiemensen niets zonder opdracht van hun baas. Dit moest via
de hiërarchische lijn. In het begin waren het Arslan en Caliskan en later
Tankuş. Çetinkaya had ook contacten met het ministerie van justitie, met de
rechters die er zaten voor de behandeling van de rechtshulpverzoeken, om
dingen bijvoorbeeld te bespoedigen. Rechters zitten op de AIRS van het
ministerie van justitie en zij behandelen de rechtshulpverzoeken die
binnenkomen. U vraagt mij wie er zat ten tijde van Baybaşin. Tankuş was toen
de baas van politie , zoals hij zei. Ik kwam hem ook tegen in die tijd. Als er een
buitenlandse delegatie was, kwam hij een handje geven. U vraagt mij met
wie er werd samengewerkt in Baybaşin. Wij hadden voornamelijk met de
uitvoerende collega’s te maken en niet met hogere functionarissen. Tankuş
was in de hiërarchie van daar toch wel een baasje. Ik weet dat hij in 1998 is
vervolgd.”188
“Karst verklaarde over Çetinkaya: “Ik had het idee dat hij een dubbelrol
speelde, dat hij een dubbelspion was, dat hij de onderzoeken stuurde. In de
onderzoeken Sitoci, 4M en Baybaşin ging het enkel om Koerden en de Grijze
Wolven, die ook grote spelers waren, werden nooit aangepakt.” (procesverbaal van verhoor d.d. 14 februari 2013 sub 77). “Ik vermoedde dat
Çetinkaya een dubbelrol had: een rol voor de Nederlandse overheid als
administratief medewerker c.q. tolk en een rol voor de Turkse overheid (---)
188

Proces-verbaal van verhoor Jeroense d.d. 28 februari en 4 april 2014, sub 133.

1609
Onderdeel 18. Samenspanning in de strafzaak

Conclusie inzake 11-02065 H

In Turkije lopen politiek en opsporing door elkaar heen.” (proces-verbaal van
verhoor d.d. 14 februari 2013 sub 79). Wat zijn uw ervaringen met Çetinkaya
in Turks Nederlandse onderzoeken?
Ik vind het bijzondere uitspraken. Voor mijn gevoel deed Çetinkaya wat hem
werd opgedragen om de operatie zo gladjes mogelijk te laten verlopen.”189
Daarna stelde de raadsvrouw Jeroense de volgende vraag en gaf Jeroense het
volgende antwoord:
“Welke rol speelde deze vermenging van politiek en opsporing door Çetinkaya
in de zaak Baybaşin?
Wij hielden ons verre van politieke ontwikkelingen en wat er gebeurde. Wij
richtten ons op de opsporing. Ik heb niet gemerkt dat Çetinkaya hierin een rol
speelde.”190
Resumerend verklaarde Jeroense over de vermeende hoedanigheid van Çetinkaya
als intermediair het volgende:
-

Çetinkaya had uitsluitend contact met de Turkse autoriteiten als hem dat
vanuit de teamleiding werd opgedragen. Çetinkaya deed wat hem werd
opgedragen teneinde de operaties soepel te laten verlopen;

-

Çetinkaya kon de uitvoering van een rechtshulpverzoek (helpen)
bespoedigen vanwege zijn contacten bij het ministerie van Justitie in Turkije;

-

in de zaak Baybaşin was er geen contact met hogere, Turkse functionarissen,
alleen met executieve politiecollega’s;

-

het KNON heeft zich verre gehouden van politieke ontwikkelingen in Turkije
en Çetinkaya had daarin evenmin een rol.

De

raadsvrouw

stelt

dat

Jeroense

in

zijn

getuigenverhoor

in

het

herzieningsonderzoek heeft verklaard dat Çetinkaya als intermediair tussen de
Nederlandse en Turkse autoriteiten heeft gefungeerd. Over de rol van Çetinkaya
verklaarde Jeroense echter slechts dat Çetinkaya in opdracht van de teamleiding
zijn werkzaamheden uitvoerde en onder verantwoordelijkheid van de teamleiding
contact had met de Turkse autoriteiten.

Ook Huuskes is gevraagd naar de rol van Çetinkaya. Hij verklaarde het volgende:

189
190

Proces-verbaal van verhoor Jeroense d.d. 28 februari en 4 april 2014, sub 150.
Proces-verbaal van verhoor Jeroense d.d. 28 februari en 4 april 2014, sub 151.
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“(…) Karst verklaarde hier: “Jeroense functioneerde als ondersteuning van
Çetinkaya.” (pv verhoor d.d. 14 februari 2013 sub 48). Wat weet u daarvan?
Ik kan hier niets mee. Ik sla niet aan op deze opmerking. Wat wordt er bedoeld
met ‘ondersteuning van Çetinkaya’? Als hij hetzelfde deed als ik, het
beoordelen van taps, als je dat als ondersteuning wilt noemen…. Jeroense had
geen speciale functie of band met Çetinkaya. U, de advocaat-generaal, houdt
mij voor dat de getuige mogelijk iets wilde zeggen over de rol van Çetinkaya.
Çetinkaya was niet de baas van Jeroense. U, de advocaat-generaal, vraagt
mij of ik het mij voor kan stellen dat mensen deze indruk hadden. Ik weet niet
hoe ik dit mij voor moet stellen. U vraagt mij of ik de indruk had dat Çetinkaya
besliste welk werk werd gedaan. Ik heb er geen beeld bij dat Jeroense werd
geleid door Çetinkaya in zijn onderzoek. Ik werd uiteraard niet door Çetinkaya
geleid, want ik ken mijn eigen werk. De tolk moet vertalen en hij moet zijn
werk goed doen, want ik moet ermee verder kunnen. U vraagt mij naar mijn
ervaringen met Çetinkaya. Het was een bijzonder persoon. Er is best een
aanvaring met hem geweest, want wij zijn gestopt met het gebruik maken
van zijn diensten, maar dat had te maken met zijn persoon. Ik vond het een
narcist. Hij wilde de hoofdrol opeisen en als hij die niet kreeg, werd het een
vervelend mannetje. Hij leidde mij niet, want ik moet tekenen voor het
product en ik laat mij niet in de hoek drukken. Çetinkaya was wel een moeilijk
persoontje. Ik heb ook best wel aanvaringen met hem gehad. Als ik hem
daarop aansprak, vond hij dat niet leuk en was hij geïrriteerd. U, de advocaatgeneraal, vraagt mij hoe hij met Turkse mensen omging. Hij had een charme
als persoon. Hij speelde een cruciale functie want hij spreekt de taal en kent
de cultuur. Hij deed dit goed, voor zover ik kon zien. We hadden een basis
voor samenwerking. Voor mij had hij narcistische trekken en als hij een tik op
zijn neus kreeg qua gedrag, raakte hij geïrriteerd en werd hij vervelend. Daar
hadden wij moeite mee. Dat is geëscaleerd in Amsterdam en ik heb gezegd
dat ik niet meer met hem wilde werken. Dit was niet in de zaak Baybaşin. Dit
werd gezegd door mij en Gerard de Bruin. Jan de Bruin is opgevolgd door
Gerard de Bruin. Dit gold niet voor het hele team. Hij fungeerde eerst nog in
Groningen. Later is hij daar ook niet meer ingezet en werd hij niet meer
ingezet door het kernteam. Wij zijn in 1999 of 2000 gestopt met hem, in de
zaak O. [T14, D.A.]. U vraagt mij of dit abrupt was. Ja. U vraagt mij naar het
beeld dat Çetinkaya bepaalde welke kant het onderzoek opging. Het was een
dominant mannetje, dat wel, maar ik had niet de indruk dat hij zoveel macht
had dat het onderzoek in een richting ging die je niet wilde. U vraagt mij of ik
informatie heb gebruikt die is verkregen van de Turkse autoriteiten met
tussenkomst van Çetinkaya. Ik heb alleen iets aan een stuk waar een bron
onder ligt. Ik heb niets aan informatie uit de losse flodder waar geen
onderbouwing voor ligt. Hij had wel goede contacten want hij had dagelijkse
contacten met justitie en politie. Het kan dus wel zijn dat hij daaruit
informatie kreeg. U vraagt mij naar contacten met hoge ambtenaren van
justitie in Turkije. Die had hij ook omdat hij al jarenlang meeging op reizen.
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Hij kende officieren van justitie en leerde steeds meer mensen kennen op
posities die je altijd tegenkomt bij rechtshulp. U houdt mij voor hoe u vindt
dat een tolk zich op moet stellen en vraagt mij of zijn gedrag hiervan afweek.
Ja. Dat narcistische, op de voorgrond willen treden en belangrijk willen zijn.
Ik had daarom het liefst tolken mee die anders waren en die wat financiële
kennis hadden. [Çetinkaya] is daarin anders. U houdt mij de verklaring voor
van Schalks over een incident in zijn kamer op het consulaat en vraagt mij of
ik de situatie herken. Ik ken dit niet uit eigen ervaring, maar ik kan mij er iets
bij voorstellen. Ik kende de persoon [Çetinkaya] en ik herken hier wel wat in,
het bravoure en het narcisme. Ik weet dat er een crash is geweest tussen
[Çetinkaya] en Schalks. Ik noem het een haat-liefde verhouding. [Çetinkaya]
vond, met zijn contacten, dat hij het werk van Schalks beter kon doen.”191
Resumerend verklaarde Huuskes over de vermeende rol van Çetinkaya als
intermediair als volgt:
-

Noch Huuskes, noch Jeroense werd aangestuurd door Çetinkaya;

-

Çetinkaya was niet verantwoordelijk voor de strategische keuzes in het verloop
van de opsporingsonderzoeken, noch voor de richting waarin die onderzoeken
zich ontwikkelden;

-

Çetinkaya volbracht zijn (tolk)werkzaamheden over het algemeen goed.

De raadsvrouw stelt dat ook Huuskes in zijn getuigenverhoor in het
herzieningsonderzoek heeft verklaard dat Çetinkaya als intermediair tussen de
Nederlandse en Turkse autoriteiten heeft gefungeerd. Over de rol van Çetinkaya
verklaarde Huuskes echter uitsluitend dat Çetinkaya zichzelf van nature op de
voorgrond plaatste binnen de onderzoeken met een Turkse component, maar dat
hij geen invloed had op de onderzoeksrichting.

(4). Çetinkaya

De raadsvrouw stelt dat Çetinkaya zelf ook te kennen heeft gegeven de rol van
intermediair te hebben vervuld in de contacten tussen de Nederlandse en de Turkse
autoriteiten. Tijdens zijn eerste verhoor weigerde Çetinkaya antwoord te geven op
veel van de vragen die hem werden gesteld. Aangezien de advocaat van Çetinkaya,
mr. Pen, vóór het eerste verhoor aangaf dat Çetinkaya zich bij beantwoording van

191
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1612
Onderdeel 18. Samenspanning in de strafzaak

Conclusie inzake 11-02065 H

de vragen schuldig zou kunnen maken aan een strafbaar feit, waaronder valsheid
in geschrift en oplichting, stelt de raadsvrouw in de tweede aanvulling op het
herzieningsverzoek d.d. 1 februari 2016 – dus nadat het tweede RC-verhoor van
Çetinkaya al had plaatsgevonden – dat deze stellingname van Çetinkaya tijdens het
eerste RC-verhoor impliceert dat Çetinkaya zich wellicht schuldig heeft gemaakt
aan de vervalsing van documenten, getuigenverklaringen en tapverbalen in de zaak
Baybaşin. Zij citeert daartoe losse onderdelen uit het proces-verbaal van het eerste
verhoor van Çetinkaya (sub 6). Het in dit kader relevante gedeelte van de verklaring
van Çetinkaya op 11 januari 2013 luidt in zijn geheel echter als volgt:
“Ik hoor de heer Pen zeggen dat hij een toelichting zal geven op bovenstaande
vraag. Hij voert aan dat ik mij beroep op mijn verschoningsrecht in verband
met betrokkenheid bij mogelijke strafbare feiten. De Nederlandse overheid
heeft mij al beschuldigd van strafbare feiten, zonder dat daar een onderzoek
naar geweest is. Voorts is het zo dat als ik antwoord zou geven op bepaalde
vragen in dit onderzoek, ik mijzelf en mijn gezin en familie moeilijkheden en
zelfs gevaar zou brengen; dit zou de rest van mijn leven zo blijven. Ten derde
heb ik bij de overheid steun gezocht, maar deze op geen enkele wijze
ontvangen. Ik heb aangiftes gedaan tegen personen die mij in dit kader
benadeeld hebben, maar daar is niets mee gedaan. Van al het kwaad dat mij
kan overkomen is gijzeling het minste erge; om die reden heb ik mijn tas vast
meegenomen. Ik hoor mijn raadsman voorts zeggen dat de strafbare feiten
waarvan ik verdacht zou worden, niet alleen art. 272 [opzettelijk schending
van wettelijke geheimhoudingsplichten/ beroeps- of ambtsgeheimen, D.A.]
betreffen. Het betreft ook valsheid in geschrifte en oplichting. Ik zal zwijgen
over alles wat te maken heeft met de aard, plaats en inhoud van mijn
werkzaamheden in de periode tussen 1987 en 2006. Ik ben bereid te verklaren
als mij de garantie wordt gegeven dat zich geen nadelige gevolgen voor mij
en mijn familie zullen voordien. Voorts dient er onderzoek gedaan te worden
naar de beschuldigingen van de zijde van de AIVD aan mijn adres. Als er
gezegd wordt: “Je hebt gelekt,” dan moet dit worden uitgezocht. Dit
onderzoek moet alsnog plaatsvinden. Dan zal blijken dat informatie die de
AIVD nu heeft onjuist is. Hierna zou ik willen praten. Ik geeft aan dat een groot
aantal mensen op hoog niveau op de hoogte is van dit verhoor, zo weet ook
de rijksrecherche dat dit verhoor plaatsvindt. Ik zou graag willen spreken met
een vertrouwenspersoon; ik wil spreken met een persoon met
verschoningsrecht. Aan diegene zou ik mijn verhaal willen doen. Als ik mijn
verhaal aan een ander zou doen zou diegene weer als getuige kunnen worden
opgeroepen.”
Çetinkaya sprak derhalve slechts in algemene termen over de beschuldigingen aan
zijn adres omtrent het lekken van informatie. Hij voegde daaraan toe dat hij ook
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van valsheid in geschrift en oplichting verdacht kan worden vanwege zijn eventuele
antwoord op vragen over zijn werkzaamheden gedurende de periode 1987 tot
2006.192 De conclusie van de raadsvrouw dat Çetinkaya zich schuldig heeft gemaakt
aan de vervalsing van documenten, getuigenverklaringen en tapverbalen in de zaak
Baybaşin kan op basis van de ‘proceshouding’ van Çetinkaya derhalve niet worden
getrokken.

Tijdens het tweede verhoor heeft Çetinkaya echter wel degelijk antwoord gegeven
op vragen. De raadsvrouw heeft Çetinkaya in dat getuigenverhoor gevraagd of zijn
netwerk in Turkije een rol heeft gespeeld gedurende het KNON-onderzoek naar
Baybaşin. Çetinkaya antwoordde als volgt:
“Nee, toen de zaak Baybaşin ging draaien moest dat geheim worden
gehouden. Dat was volgens mij in 1995 of 1996. Baybaşin had uitgeleverd
moeten worden aan Turkije, er was een uitleveringsverdrag. Hij werd niet
uitgeleverd omdat hij een Koerdische zakenman was. Die werden niet
uitgeleverd. Toen kwam er informatie binnen van verschillende kanten dat
Baybaşin zich met criminele activiteiten bezig hield. Dat onderzoek werd toen
gestart en was in het begin embargo. We zijn toen met de tapkamer van
Arnhem naar Wageningen en Apeldoorn verhuisd. Zowel in Wageningen,
Apeldoorn en Arnhem werd getapt. Harskamp was een kazerne op de Veluwe,
daar werd volgens mij niet getapt. Daar zat de leiding. We moesten op een
gegeven moment verhuizen, ik weet niet waarom, in het begin werd dat
geheim gehouden. Klunder heeft tegen Arslan en Caliskan gezegd dat ze met
een belangrijk onderzoek bezig waren en dat was Baybaşin. Er is toen ook een
Turkse delegatie hier gekomen, dat waren Arslan, Caliskan en Genk Alpdurak,
deze laatste was directeur generaal van internationale betrekkingen. Het was
volgens mij maanden voor de zaak daadwerkelijk is geklapt. De klap was in
maart 1998. Het was tijdens het onderzoek, maar hij was nog niet
aangehouden. U vraagt of ik toen heb getolkt. Ik was één van de tolken ja.
Toen is de zaak helemaal uit zijn verband gerukt en er is ruzie gekomen.
Hillenaar wilde dat de zaak nog niet bekend gemaakt zou worden. Wat er
daarna door de leiding is besproken weet ik niet meer. Ik weet echt niet meer
precies wanneer dit was, het was een paar maanden voor de aanhouding van
Baybaşin. Het was volgens mij 1997, maar ik weet het niet zeker. Dit was in
Nederland en daarna was het nog een keer in Turkije. Die keer in Turkije was

192

Ter informatie. Voorafgaand aan het tweede verhoor van Çetinkaya heeft de raadsman van
Çetinkaya, mr. Pen, een brief d.d. 4 april 2014 geschreven aan het College van procureurs-generaal en
de directeur van de Nationale Politie, waarin de ‘proceshouding’ van Çetinkaya nog eens is toegelicht.
Het College van procureurs-generaal heeft op 10 november 2014 geantwoord dat het zich op geen
enkele wijze mengt in kwesties met betrekking tot getuigenverklaringen die ten overstaan van een
rechter-commissaris worden afgelegd.
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ook voor de aanhouding, toen moesten we de aanhouding gaan regelen. Op
de dag van de aanhouding was het heel chaotisch, er werden heel veel
invallen gedaan. Toen kwam Schalks op de vierde verdieping aangelopen met
zijn secretaresse en zeiden De Bruin en IJzerman dat ze niets meer met Schalks
te maken wilde hebben. Dit is een van de dingen die hem altijd dwars heeft
gezeten. 28 maart 1998 zou kunnen kloppen als de dag van de aanhouding,
maar ik weet het niet meer.”193
De raadsvrouw citeert Çetinkaya echter als volgt:
“In zijn verhoor in 2014 verklaarde Çetinkaya zelf: “Ik was de schakel. Ik heb
vanuit de tapkamer zeker 1000 keer naar Turkije gebeld.” En: “U zegt mij dat
Schalks zegt dat ik macht had en dat ik zelfs bij de minister kon binnenlopen.
Ik liep overal binnen. (---) Als er een rogatoire commissie plaatsvond dan kon
ik dat regelen met officieren of staatssecretarissen of ministers. (---) Ja, ik
kende de mensen, het ging op basis van vertrouwen. U vraagt tussen wie het
vertrouwen bestond. Dat bestond aan beide kanten, politie en justitie.
Bijvoorbeeld tussen mij en Arslan, Caliskan, Sener en Sayin.”
Over zijn contacten met Emin Arslan zegt Çetinkaya: “Arslan was directeur
generaal van de politie, voorheen was hij het hoofd van het
smokkeldepartement. Er zijn hogere mensen geweest met wie ik contact had.
De heer Tufan bijvoorbeeld, dat was een van de staatssecretarissen van
justitiële zaken. De afdeling internationale betrekkingen viel onder hem. De
heer Agar ken ik ook, hij was toen gouverneur van Istanbul. Menzir was toen
hoofdcommissaris van de politie, eind jaren ’80 begin ’90. We hebben toen
nog een helikopterritje gemaakt.”194
“De vraag rijst waarom deze informele contacten met de Turkse justitiële
autoriteiten via de tolk Çetinkaya, buiten de in Istanbul gestationeerde liaison
en het BIRS om, indertijd zo angstvallig moesten worden verzwegen voor het
hof in de zaak van verzoeker. Tot in de herzieningsprocedure is voor de
verdediging en de rechters zelfs verborgen gehouden wie de taptolken waren
in de zaak van verzoeker, te weten deze (…) Çetinkaya en zijn broer (…). Over
Çetinkaya ’s rol als intermediair tussen het Nederlandse team en de Turkse
justitiële autoriteiten is eveneens de mond stijf dicht gehouden tegenover het
hof.”195

193

Çetinkaya, verhoor d.d. 12 september en 3 oktober 2014, sub 21.
Tweede aanvullend herzieningsverzoek d.d. 1 februari 2016, p. 10.
195 Tweede aanvullend herzieningsverzoek d.d. 1 februari 2016, p. 10.
194
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Eerste bespreking van de bronnen 1 tot en met 4

De raadsvrouw concludeert op basis van de verklaringen van Jeroense, Huuskes en
Çetinkaya zelf dat Çetinkaya de rol van intermediair heeft vervuld in strafzaken van
het KNON in het algemeen en in de zaak van Baybaşin in het bijzonder. Ik merk op
dat zelfs indien die stelling juist blijkt te zijn, daarmee nog niet vaststaat dat
Çetinkaya heeft bijgedragen aan het door de raadsvrouw gepresenteerde complot
in de zaak Baybaşin. De betrokkenheid van Çetinkaya bij dat complot wordt in de
bovengenoemde nova niet nader onderbouwd. Het enkele feit dat Çetinkaya
beschikte over goede connecties in Turkije en daarvan zo nodig gebruik maakte, is
niet in geding. Dit gegeven discrimineert echter niet tussen de officiële lezing van
justitie enerzijds en de stellingen van de raadsvrouw omtrent het bestaan van een
samenspanning tegen Baybaşin anderzijds.

(5). De brief van het College van procureurs-generaal

De raadsvrouw stelt in de eerste aanvulling op het herzieningsverzoek dat de door
haar overgelegde brief van het College van procureurs-generaal d.d. 10 maart 1998
waarschuwt tegen een te informele samenwerking met de Turkse politie zoals die
in de voorgaande jaren had plaatsgevonden. Voorts waarschuwt de brief voor
mensenrechtenschendingen in Turkije en dat geldt volgens de raadsvrouw derhalve
ook voor de zaak Baybaşin. In de tweede aanvulling op het herzieningsverzoek vult
de raadsvrouw dit gegeven aan. De brief geeft volgens de raadsvrouw te kennen
dat alle contacten met de Turkse justitie via het Bureau Internationale Rechtshulp
in Strafzaken (BIRS) van het ministerie van Justitie hadden moeten lopen. Zij stelt
dat het College met deze brief voor ogen had de hoofdofficieren van justitie te
waarschuwen voor te informele contacten met Turkije. Aangezien het Openbaar
Ministerie de brief niet heeft ingebracht in de procedure tegen Baybaşin, heeft het
Openbaar Ministerie het hof onwetend gehouden van de informele contacten, zelfs
toen expliciet naar de samenwerking met Turkije in de zaak Baybaşin is gevraagd,
aldus de raadsvrouw. Dat maakt deze informatie volgens haar een gegeven
waarvan het hof indertijd geen weet heeft gehad.
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Lezing van de brief d.d. 10 maart 1998 van de toenmalige waarnemend-voorzitter
van het College van procureurs-generaal, mr. Ficq, leert echter dat deze brief in
algemene bewoordingen is gesteld en dat daarin niet uitdrukkelijk een verband
wordt gelegd met het KNON-onderzoek naar Baybaşin. Het College waarschuwt in
de brief dat
“de mensenrechtensituatie in Turkije op een aantal punten tekort schiet. Om
deze reden is het van belang dat de rechtshulp met Turkije met extra
waarborgen gepaard gaat. Onder omstandigheden kan er zelfs aanleiding
zijn om te toetsen of genoemd vertrouwen gerechtvaardigd is.”
Overigens vermeldt de brief dat indien gefundeerd wordt aangevoerd dat moet
worden getwijfeld aan de rechtmatigheid van de vergaring van bewijsmateriaal in
Turkije, het openbaar ministerie hiernaar onderzoek zal (moeten) instellen. Voor
meer informatie verwijst de brief naar het Bureau Internationale Rechtshulp in
Strafzaken (BIRS) van het ministerie van Justitie, vergezeld van de afsluitende
mededeling dat
“het (…) uitdrukkelijk niet gewenst [is] dat de leden van het Openbaar
Ministerie, politie of tolken direct contact opnemen met het Turkse ministerie
van Justitie zoals in het verleden wel is voorgekomen. Gelet op de (politieke)
gevoeligheden in deze zaken dient de communicatie met de Turkse centrale
overheid altijd door tussenkomst van BIRS te geschieden.”
In de strafzaak tegen Baybaşin heeft het gerechtshof onderzoek verricht naar de
rechtmatigheid van de vergaring van bewijsmateriaal in Turkije en heeft het hof
daarvan blijk gegeven in het bestreden arrest.196 Het hof heeft daarbij, naar het mij

196

Zie het bestreden arrest hof Den Bosch d.d. 30 juli 2002, p. 16:
“ad. H. Zoals door de advocaat-generaal naar voren is gebracht, zijn Nederland en Turkije beide partij
bij het Europees Verdrag aangaande de wederzijdse rechtshulp in strafzaken en het aanvullend
protocol bij dit verdrag. Nederland is op grond van dit verdrag verplicht met Turkije samen te werken.
Het onderzoek naar de beweerdelijk in Nederland door verdachte gepleegde ernstige misdrijven,
waarvan de uitvoering geheel of gedeeltelijk plaatsvond in Turkije, maakte het onvermijdelijk dat het
openbaar ministerie contact zocht met de Turkse autoriteiten. Uit het onderzoek ter terechtzitting is
gebleken, met name ook gelet op de getuigenverklaringen van de zaaksofficier van justitie Hillenaar,
dat daarbij de vereiste behoedzaamheid in acht is genomen. Dat door of vanwege het openbaar
ministerie zou zijn gelekt naar de Turkse overheid of pers is ter terechtzitting niet aannemelijk
geworden. Het hof acht de bepalingen van de artikelen 2, 6 en 8 EVRM niet geschonden. Dat achteraf
is gebleken dat tegen een van de politiefunctionarissen met wie in Turkije contact is gezocht [bedoeld
is: Ferruh Tankuş, D.A.] in Turkije een strafrechtelijk onderzoek is ingesteld, doet aan het vorenstaande
niet af, nu niet aannemelijk is geworden dat het openbaar ministerie vooraf op de hoogte was of had
moeten zijn van de strafbare feiten waaraan deze politiefunctionaris zich schuldig zou hebben
gemaakt.”
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voorkomt, het juiste toetsingskader gehanteerd. Er is geen aanleiding om te
veronderstellen dat de inhoud van de brief van het College van procureurs-generaal
het hof zou hebben gebracht tot een andere beoordelingsmaatstaf c.q. tot een
andere uitkomst van de door het hof uitgevoerde toets.

Voorlopige conclusie inzake de samenwerking

De stellingen van de raadsvrouw missen, zo blijkt telkens, feitelijke grondslag. Maar
ook al zou Çetinkaya (onder het passeren van Schalks) in Turkije in feite de rol van
‘liaison officer’ op zich hebben genomen, valt niet in te zien dat dit als vormverzuim
moet worden aangemerkt. Bovendien is het verband met de Baybaşin-zaak
daarmee nog niet gelegd. In de stellingen van de raadsvrouw is vooralsnog geen
novum te ontdekken.
Hieronder ga ik verder met de bespreking van de argumenten van de raadsvrouw,
voor zover betrekking hebbend op specifieke kwesties inzake de (vermeende)
samenwerking en met inbegrip van de bespreking van de Nederlandse bronnen die
ik in paragraaf 18.4 onbesproken en in elk geval ongeëvalueerd heb gelaten.
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18.7. Een separate bespreking van de nova

De aanvang van de samenwerking met de Turkse justitie en politie

Inleiding

Volgens de officiële lezing hebben de Nederlandse autoriteiten in het strafrechtelijk
onderzoek naar Baybaşin pas begin 1998 contact gezocht met de Turkse
autoriteiten.197 De raadsvrouw stelt dat deze lezing vanwege nieuw opgekomen
informatie onhoudbaar is geworden: “het blijkt indertijd alleen maar zo
afgesproken. Deze schijn moest naar buiten toe worden opgehouden, terwijl de
realiteit anders was, zo blijkt uit de navolgende nieuw opgekomen feiten.”198 De
Nederlandse autoriteiten zouden vanaf 1994 intensief hebben samengewerkt met
hun Turkse collega’s en deze samenwerking zou niet zijn geëindigd tijdens het
strafrechtelijk onderzoek naar Baybaşin.
De raadsvrouw stelt dat uit (1) de verklaringen van Çetinkaya, (2) een justitieel
uittreksel van Baybaşin uit Turkije, en (3) de verklaring van Karst “helder (…) naar
voren (komt) dat de informele contacten gewoon doorliepen, ook in de zaak van
verzoeker.”199

De verklaringen van Çetinkaya

Çetinkaya verklaarde volgens de raadsvrouw dat de informele contacten tijdens het
onderzoek naar Baybaşin doorliepen. Tijdens zijn eerste verhoor in het
herzieningsonderzoek, toen Çetinkaya zich om hem moverende redenen wilde
hullen in stilzwijgen, verklaarde hij op de vraag of Baybaşin al sedert 1994 doelwit
was binnen de Turks-Nederlandse samenwerking: “Er is mij wel iets bekend, maar
als ik daar antwoord op geef stel ik mijzelf en andere bloot aan vervolging voor
strafbare feiten.”200

197

Zie hierboven paragraf 18.2. Ook: proces-verbaal terechtzitting gerechtshof Den Bosch d.d. 22 en
23 oktober 2001, p. 25.
198 Tweede aanvullend herzieningsverzoek d.d. 1 februari 2016, p. 11.
199 Tweede aanvullend herzieningsverzoek d.d. 1 februari 2016, p. 12.
200 Tweede aanvullend herzieningsverzoek d.d. 1 februari 2016, p. 12.
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Mijn commentaar. Anders dan de raadsvrouw meent kan in deze mededeling van
Çetinkaya niet worden gelezen dat Baybaşin doorlopend onderwerp is geweest van
de gesprekken met de Turkse autoriteiten.

Tegenover Van de Pol zou Çetinkaya voorts hebben meegedeeld dat Baybaşin de
voorwaarde was voor samenwerking tussen de Nederlandse en Turkse autoriteiten,
aldus de raadsvrouw.201

Mijn commentaar. Çetinkaya heeft echter ontkend de bron te zijn van het artikel
van Van de Pol in Crimelink. Çetinkaya is in het herzieningsonderzoek
desalniettemin gevraagd naar de samenwerking tussen de Nederlandse en Turkse
autoriteiten vanaf 1994 en gevraagd of die samenwerking doorliep tijdens het
onderzoek naar Baybaşin. Çetinkaya antwoordde daarop: “Nee, wij hebben in de
zaak Baybaşin niet in Istanbul of waar dan ook getolkt. (…).”202 Çetinkaya verklaarde
in het herzieningsonderzoek niet dat Baybaşin de voorwaarde was voor de
genoemde samenwerking. Ik roep in herinnering dat hij heeft verklaard dat het
Nederlandse onderzoek naar Baybaşin in eerste instantie geheim werd gehouden
voor de Turkse autoriteiten en dat er in die vroege fase van het onderzoek geen
samenwerking werd gezocht met de Turkse autoriteiten.203

Çetinkaya verklaarde volgens de raadsvrouw dat in het strafrechtelijk onderzoek
naar Baybaşin de informele contacten ver vóór de officiële datum van 1 februari
1998 van start waren gegaan, omdat Çetinkaya vóór die datum in Turkije is geweest
om dossiers te analyseren, te kopiëren en mee te nemen.204 Zijn verklaringen
bevestigen volgens de raadsvrouw het complot waarvan de Turkse bronnen blijk
zouden geven.

Echter, zelfs indien de Turkse autoriteiten (onbedoeld) eerder op de hoogte waren
van het bestaan van het Nederlandse onderzoek naar Baybaşin toont dat niet het
bestaan van een samenspanning aan. Dat Çetinkaya verklaarde dat hij in Turkije is

201

Tweede aanvullend herzieningsverzoek d.d. 1 februari 2016, p. 12.
Çetinkaya, verhoor d.d. 12 september en 3 oktober 2014, sub 38 (van het gedeelte van het procesverbaal van verhoor op 12 september).
203 Çetinkaya, proces-verbaal van verhoor d.d. 12 september en 3 oktober 2014, sub 21 (van het
gedeelte van het proces-verbaal van verhoor op 12 september).
204 Tweede aanvullend herzieningsverzoek d.d. 1 februari 2016, p. 13 en 14.
202
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geweest teneinde dossiers in de Öge-zaak op te halen doet hieraan niet af. Het is
niet ongewoon of onrechtmatig dat de politie verzoekt om inzage in en verkrijging
van buitenlandse politiedossiers, alvorens het gebruik daarvan in een strafzaak te
legitimeren (te “formaliseren”) met een internationaal rechtshulpverzoek
strekkende tot de verkrijging van documenten ten behoeve van bewijsgebruik in
een strafzaak. Van een samenwerking van dien aard als door de raadsvrouw
bedoeld is onder die omstandigheden nog geen sprake. Voorts verklaarde
Çetinkaya verscheidene malen dat de samenwerking tussen de Nederlandse en
Turkse autoriteiten niet doorliep tijdens het Nederlandse onderzoek naar
Baybaşin.205

De raadsvrouw stelt voorts dat Çetinkaya verklaarde dat het KNON ook in de
opsporingsfase van het onderzoek naar Baybaşin (vanaf januari 1997) met de
Turkse autoriteiten heeft samengewerkt, aangezien Çetinkaya volgens de
raadsvrouw de volgende drie mededelingen heeft gedaan:
(1).

er is maanden voor de aanhouding van Baybaşin voorwerk verricht;

(2).

er zijn dossiers uitgewisseld met Turkije, o.a. in de Öge-zaak;

(3).

Hillenaar heeft het hof onjuist ingelicht: de Turkse autoriteiten wisten al vóór
1 februari 1998 over het onderzoek naar Baybaşin; de Turkse autoriteiten
wisten namelijk begin januari 1998 al van een Nederlands onderzoek naar
Baybaşin.

Met betrekking tot de eerste en de tweede stelling citeert de raadsvrouw uit de
onderdelen 101 en 102 van de verklaring van Çetinkaya uit 2013:
“Weet u nog wat er over de zaak Baybaşin is besproken [over de Öge-zaak,
D.A.] en de Turkse veiligheidsfunctionaris heeft begin 2007 een rapport
aangeboden aan diverse Turkse instanties over de zaak Baybaşin. Hij schrijft
daarin (bijlage 8) o.a. op p.7: [citaat, D.A.] Was het tijdens deze vergadering
van 26 februari 1998 dat Arslan zei dat de beschuldigingen in de Öge zaak
geen stand zou kunnen houden?
Ik wil u op deze vragen geen antwoord geven. Er is wel veel meer gezegd, er
is maanden voor de aanhouding voorwerk geweest en er zijn dossiers
uitgewisseld, o.a. in de Ögezaak.”

205

Çetinkaya, proces-verbaal van verhoor d.d. 12 september en 3 oktober 2014, sub 21 (van het
gedeelte van het proces-verbaal van verhoor op 12 september).
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“Wat was het antwoord van de Nederlanders [op het ‘gegeven’ dat de
beschuldigingen in de Öge-zaak geen stand zouden kunnen houden, D.A.].
Ik zeg u dat in dit dossier veel dingen zijn besproken en dat er ook dossiers
zijn uitgewisseld. Onder andere over Öge. Ik wil niets zeggen over deze
besprekingen. Dat zou een strafbaar feit opleveren voor mij en mensen om
mij heen. Hier treft mij veel blaam. Het ging niet alleen om de bespreking op
26 februari; er was sprake van maanden voorwerk.”
De raadsvrouw baseert de derde stelling op de onderdelen 25, 26 en 27 van de
verklaring van Çetinkaya uit 2014:
“Er werd toen [tijdens de bespreking van 1 februari 1998, D.A.] Turks
gesproken aldus Klunder en alleen maar soms Engels. Met andere woorden,
u was de enige die echt wist wat er werd gezegd. Klopt dat, kreeg u meer te
horen dan Klunder en Van Zwam?
Het klopt. Ik ben toch niet voor niets meegegaan? Ik heb toen naar eer en
geweten alles vertaald. U zegt mij dat de Turken ‘flabbergasted’ waren
vanwege het onderzoek. Dat was niet zo, we zijn ook al eerder in Istanbul
geweest om dossiers te analyseren, te kopiëren en in het geheim mee te
nemen. We waren toen in het Hotel Mavi in Istanbul geweest. Er waren toen
een aantal moorden gepleegd, waar de gebroeders Kemal en Cemal bij
betrokken waren. Later is dat in het kader van een rechtshulpverzoek
verzilverd. Dit was in de zaak Baybaşin. Er zijn zoveel mensen vermoord ik
weet het niet meer. Het ging in ieder geval om een zaak waar die broeders bij
betrokken waren, de zaak Baybaşin. De moord vond plaats in de wijken Kucuk
Cekmece of Biuyuk Cekmece. Dat is een wijk buiten Istanbul waar die
moorden gepleegd waren. U vraagt mij of de moord in een theetuin gepleegd
is. Dat weet ik niet zeker, Cemal en Kemal waren daar volgens mij bij
betrokken. Zij hadden een oom de heer Sitoci, hij was ook betrokken in een
onderzoek in Oost Nederland. U vraagt hoe die dossiers in de zaak Baybaşin
terecht kwamen. Die stukken zijn in het geheim meegenomen naar Nederland
en er is daarna een rechtshulpverzoek gedaan om dezelfde dossiers officieel
aan Nederland te sturen in de zaak Baybaşin. U vraagt wie van het team
daarvoor naar Turkije zijn gegaan. Dat waren Huuskes, Van Brakel, ikzelf en
nog één of twee mensen, maar dat weet ik niet meer. U vraagt of Hillenaar
hiervan af wist. Ja. U vraagt naar Klunder. Ja, zeker, hij wist hier ook vanaf.”
“U verklaarde in januari 2013 dat Baybaşin vanaf eind jaren ’80 aan de orde
was in de besprekingen tussen Nederlandse en Turkse politiemensen en
justitie en wel tot aan de dag van Baybaşins aanhouding. (pv verhoor
Çetinkaya d.d. 11 januari 2013 sub 48 en 93 en 145). Vanaf 1991 was er
voortdurend informatie uitwisseling. (ibidem, sub 66). Ook verklaarde u dat
er maanden voor de aanhouding in de Baybaşin zaak voorwerk is verricht en
dossiers zijn uitgewisseld met de Turken o.a. in de Öge-zaak (pv verhoor
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Çetinkaya d.d. 11 januari 2013 sub 101 en 102). Hugo Hillenaar en Johan
Klunder ontkennen dat nog steeds bij hoog en bij laag (o.a. bij de
Rijksrecherche op 7 en 16 november 2011, pv’s van verhoor d.d. 7 en 16
november 2011). Zij stellen dat de Turkse autoriteiten eerst bij de bewuste
bijeenkomst van 1 februari 1998 op de hoogte zijn gesteld van het in
Nederland lopende onderzoek tegen Baybaşin. Wat kwam over de zaak
Baybaşin ter sprake in deze bijeenkomst van 1 februari 1998? En hebt u dat
vertaald voor de twee Nederlandse heren?
Dat is niet waar. Dat was niet 1 maart 1998. Ik denk niet dat Hillenaar dat
gezegd heeft. Ik kan naar eer en geweten zeggen dat er een aantal dingen
tegen de wil van Hillenaar zijn gegaan. Bijvoorbeeld dat de Turken werden
ingelicht over een onderzoek in Nederland. Aan de Turken is verteld dat wij
tapgesprekken hadden dat er in een bepaalde wijk door een bepaalde
persoon een moord was gepleegd. Naar aanleiding daarvan wilden we de
stukken hebben. In Nederland werd het vertaald door Martin Kordez. Mr.
Aben vraagt of is gezegd in het kader van welke zaak de stukken nodig waren.
Ja, in het kader van Baybaşin. De teamleiding heeft dat tegen Caliskan
gezegd. Ik ben toen meegegaan. Dit wat ik vertel, kan ik mij herinneren.”
“Klopt het dat de Turkse delegatie die op 2 februari 1998 naar Nederland
kwamen en waarvan Arslan en Caliskan deel uitmaakten, ‘flabbergasted’
waren over het Nederlandse opsporingsonderzoek en de daarin bereikte
resultaten, zoals Lex IJzerman het uitdrukte in 2011 tegenover de
Rijksrecherche? (zie verhoor d.d. 8 november 2011 van Alexander IJzerman,
pp 545 Zürich dossier) en zo nee, waarom heeft IJzerman dat gezegd, denkt
u? Zo ja, hoe moet ik dat rijmen met de continue uitwisseling van informatie
die in de zaak plaatsvond?
U vraagt waarom IJzerman dat heeft gezegd. Dat weet ik niet. Ik zeg niet dat
het niet waar is, ik weet niet waarom IJzerman dat gezegd heeft. De Turken
wisten al dat er een onderzoek liep en een van de redenen was dat er twee
Roemenen gepakt waren met heroïne. Ik legde vanuit de tapkamer van
Arnhem contact, omdat een bepaald kenteken nagetrokken moest worden.
Toen is gezegd dat dat niet meer hoefde, omdat zij die partij al hadden. Die
partij was bestemd voor de vriend van Yosic. De Turken zeiden toen dat ze al
wisten dat de zaak Baybaşin aan het draaien was. Dat was Huday Sahin, hij
was de tweede man van narcotica in Istanbul. Ik belde hem om een bepaalde
naam en kenteken door te geven en toen zei hij dat. Nu ik er over nadenk,
volgens mij hoefde ik alleen een naam te geven. Dit was 6 of 7 maanden voor
de aanhouding. Toen zaten we nog in Arnhem.”
Kortom, Çetinkaya verklaarde in zijn eerste verhoor, samengevat, het volgende:
-

er is in de zaak Baybaşin (met de Turkse autoriteiten) voorwerk verricht in de
maanden voorafgaand aan de aanhouding;
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-

er zijn tussen de Nederlandse en Turkse autoriteiten dossiers uitgewisseld in
de maanden voorafgaand aan de aanhouding.

In zijn tweede verhoor verklaarde Çetinkaya, samengevat, als volgt:
-

de Nederlandse politie beschikte over geluidsmateriaal van tapgesprekken
over vermoedelijke moorden in Turkije. Daarom hebben de Nederlandse
autoriteiten de Turkse autoriteiten op een bepaald moment gevraagd om
politiedossiers over moorden in een bepaalde wijk buiten Istanbul;

-

tussen de Nederlandse en de Turkse autoriteiten zijn derhalve mogelijk
relevante dossiers uitgewisseld. Deze informatie-uitwisseling is op een later
moment geformaliseerd (“verzilverd”) in een rechtshulpverzoek;206

-

het KNON heeft de Turkse autoriteiten naar aanleiding van informatie uit
tapgesprekken in de zaak Baybaşin ingelicht over een mogelijk
drugstransport. De Turkse autoriteiten waren echter al op de hoogte van dat
drugstransport.

Op basis van deze verklaringen van Çetinkaya concludeert de raadsvrouw dat de
informele contacten tussen de Nederlandse en de Turkse autoriteiten
‘springlevend’ waren én dat er tussen beide autoriteiten onrechtmatig is
samengewerkt in de strafzaak tegen Baybaşin.
Bij juiste lezing van de verklaringen van Çetinkaya valt echter niet in te zien dat
hetgeen Çetinkaya verklaarde onverenigbaar is met de officiële lezing van de zijde
van justitie omtrent de aard en omvang van de samenwerking met de Turkse
autoriteiten. De verklaring van Çetinkaya geeft dus geen ondersteuning van de
lezing van de raadsvrouw.

Een justitieel uittreksel van Baybaşin

Uit een Turks document, vergelijkbaar met een justitieel uittreksel van Baybaşin,
kan volgens de raadsvrouw worden afgeleid dat er in Turkije een aantal
onderzoeken tegen Baybaşin zijn gestart in de periode 1996-1998, terwijl in
diezelfde periode in Nederland een onderzoek naar Baybaşin werd geëntameerd.
Zij meent dat dit bevreemdt, aangezien Baybaşin in die periode niet meer in Turkije
206

Bij de bewijsmiddelen in de Öge-zaak bevinden zich inderdaad ook een aantal Turkse processenverbaal.
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verbleef. In het licht van hetgeen de getuigen in het herzieningsonderzoek over de
doorlopende contacten tussen het KNON en de Turkse autoriteiten hebben
verklaard, stelt de raadsvrouw dat dit derhalve Turkse zaken zijn die in
samenwerking met het KNON moeten zijn gestart.

Commentaar. Reeds de veronderstelling dat geen strafzaak aanhangig kan worden
gemaakt jegens een persoon die in het buitenland verblijft, gaat mank. Het stond
de Turkse justitie vrij om op basis van bijvoorbeeld verklaringen van getuigen
omtrent eventueel door Baybaşin vanuit het buitenland gearrangeerde delicten in
Turkije te vervolgen indien daarvoor enige aanleiding bestond. Er is dus geen basis
voor de conclusie van de raadsvrouw. Dat geldt ook voor de gestelde samenval van
het moment waarop onderzoeken in Turkije en in Nederland aanhangig zouden zijn
gemaakt. Die samenval hoeft immers geen aanleiding te vinden in een
samenspanning tussen Turkije en Nederland, maar kan (ook) zijn veroorzaakt
doordat Baybasin op dat moment misdrijven beging die de rechtsorde van zowel
Turkije als Nederland raakten.

De verklaring van Karst

Karst verklaarde volgens de raadsvrouw dat hij op de dag van de arrestatie van
Baybaşin, 27 maart 1998, in Turkije zag dat Jeroense ‘alles en iedereen’ kende,
aldaar de leiding had en met Çetinkaya buiten de ‘liaison officer’ om werkte.207 Dit
toont volgens haar aan dat de informele contacten in het strafrechtelijke onderzoek
naar Baybaşin doorliepen.

Mijn commentaar. Jeroense verklaarde in het herzieningsonderzoek dat hij voor
verschillende onderzoeken geregeld in Turkije is geweest en dat hij voor de 4Mzaak aan de Istanbul-desk heeft gewerkt.208 Het is dus allerminst verwonderlijk dat
hij bekend was met (een deel van) zijn Turkse collega’s. Dat hij met Çetinkaya de
‘liaison officer’ passeerde, staat evenmin ter discussie. De conclusie van de
raadsvrouw wordt dus niet gedragen door de waarnemingen van Karst. Ik roep in

207
208

Tweede aanvullend herzieningsverzoek d.d. 1 februari 2016, p. 13.
Proces-verbaal van verhoor Jeroense d.d. 28 februari 2014 en 4 april 2014, sub 64.
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dit verband in herinnering dat Karst heeft verklaard dat hij niet weet of er in de zaak
Baybaşin is samengewerkt tussen de Nederlandse en Turkse autoriteiten.209

De geheimhouding van het in 1996 aangevangen onderzoek

Inleiding

De raadsvrouw stelt dat, in afwijking van de officiële lezing, een aantal Turkse
autoriteiten ook op de hoogte was van het Nederlandse onderzoek naar Baybaşin
en dat zij hebben samengewerkt met de Nederlandse autoriteiten teneinde in
Turkije gemanipuleerd tapmateriaal in het dossier van de Nederlandse strafzaak te
voegen. Zij onderbouwt deze stelling met een (deel van de) verklaring van Schalks
en een brief van Koers. In het verlengde hiervan stelt de raadsvrouw dat het tappen
van Baybaşin al in 1996 is aangevangen, terwijl de rechter-commissaris pas in
september 1997 een eerste tapmachtiging heeft afgegeven. Dat impliceert dat er
in de zaak Baybaşin in Nederland onrechtmatig is getapt, aldus de raadsvrouw.

Schalks

Volgens de raadsvrouw in haar (minimale) toelichting bij dit novum,210 heeft Schalks
verklaard dat hij voorafgaand aan het onderzoek naar Baybaşin van IJzerman te
horen had gekregen dat hij als liaison officer niet zou worden ingeschakeld en dat
het KNON-onderzoek een (geheim) ‘embargo-onderzoek’ betrof.211 Die informatie
is bevestigd in een brief van Koers, aldus de raadsvrouw.

De raadsvrouw maakt echter niet duidelijk waarom dit gegeven bewijzend zou zijn
voor het vermeende complot. De informatie strookt namelijk precies met de
officiële lezing over het geheime karakter van het onderzoek naar Baybaşin.

209

Proces-verbaal van verhoor Karst d.d. 14 februari 2013, sub 98.
Tweede aanvullend herzieningsverzoek d.d. 1 februari 2016, p. 15.
211 Overigens, de raadsvrouw verwijst voor de uitwerking van haar argument hieromtrent in het
tweede aanvullend herzieningsverzoek naar novum 15, maar dat novum gaat niet over de
samenwerking in de strafzaak van Baybaşin. Novum 5 gaat over de rol van Çetinkaya als ‘informeel
gezant’ en is hoogstwaarschijnlijk het novum waarnaar zij in dit kader bedoelt te verwijzen.
210
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De tweede brief van Koers

De stelling dat het KNON-onderzoek naar Baybaşin onder geheimhouding moest
worden verricht, is volgens de raadsvrouw bovendien gegrond op uitlatingen van
mr. Koers. Ik citeer de raadsvrouw:
“Koers, die voorafgaand aan de aanvang van het Baybaşin-onderzoek voor
het openbaar ministerie de contacten met Turkije onderhield, schreef mij:
“Omdat de vervolging van Baybaşin zo snel na de weigering om hem uit te
leveren begon, is er een directe relatie. Alle beschikbare informatie is bij
elkaar gebracht en daar is een zaak van gemaakt om de Turken niet teleur te
stellen. Zo kan ik het mij nog herinneren dat mij verteld is door een van de
betrokken OM-ers of Çetinkaya.”212
Het meer volledige citaat van de mededeling van Koers213 maakt m.i. duidelijk dat
Koers speculeert over de aanleiding voor het onderzoek naar Baybaşin en dat hij
überhaupt niet meer goed weet van wie hij deze informatie zou hebben ontvangen.
Overigens helpt deze mededeling van Koers de raadsvrouw allerminst. Indien de
mededeling van Koers namelijk correct is, is het onderzoek naar Baybaşin
aangevangen nadat de uitlevering van Baybaşin (door de civiele rechter) was
verboden, en dat is in oktober 1997. Wellicht doelt Koers op de uitspraak van de
Hoge Raad, die in december 1996 de minister van Justitie reeds adviseerde om de
uitlevering niet toe te staan. Rond die tijd is – volgens de officiële lezing – een
aanvang gemaakt met de voorbereidingen van het onderzoek.214 Wat betreft het
tijdspad is de mededeling van Koers dus verenigbaar met de officiële lezing van
justitie, en staat de mededeling van Koers nou juist haaks op de lezing van de
raadsvrouw.
Wat betreft de aanleiding voor het onderzoek naar Baybaşin verwijst de officiële
lezing van justitie naar CID-informatie en openbare informatie, en niet naar de al

212

Tweede aanvullend herzieningsverzoek d.d. 1 februari 2016, p. 15.
Koers in zijn antwoordbrief d.d. 8 april 2013, die meer volledig luidt (p. 3-4): “De beslissing om een
zaak door het Kernteam Noord Oost Nederland te laten doen werd in het driehoeksoverleg genomen.
Daarbij waren dus de Hoofdofficier van Zwolle, de Burgemeester van Zwolle Fransen en de Korpschef
betrokken. Daar moet een verslag van zijn. Ik betwijfel echter of alle CID informatie in het voorstel wel
is vastgelegd. Omdat de vervolging van Baybaşin zo snel na de weigering om hem uit te leveren begon
is er een directe relatie. Alle beschikbare informatie is bij elkaar gebracht en daar is een zaak van
gemaakt om de Turken niet teleur te stellen. Zo kan ik het mij nog herinneren dat mij verteld is door
een van de betrokken OM-ers of Cetinkaya.”
214 Daarop kom ik hieronder nog terug.
213

1627
Onderdeel 18. Samenspanning in de strafzaak

Conclusie inzake 11-02065 H

dan niet latente wens van de Turkse autoriteiten.215 Ook het motief voor het
Baybaşin-onderzoek, namelijk om de Turkse autoriteiten niet teleur te stellen,
strookt overigens niet met de lezing van de raadsvrouw, waarin de vervolging van
Baybaşin door Çiller bij een bezoek aan Sorgdrager begin 1997 zou zijn
afgedwongen.

Çetinkaya is geconfronteerd met de mededelingen van Koers. De raadsvrouw merkt
hierover op:
“Çetinkaya herinnert zich niet dit zelf aan Koers te hebben verteld, maar geeft
wel aan: “Ik heb (---) gezegd dat toen bekend werd dat hij niet uitgeleverd
zou worden er informatie binnenkwam over hem. (---) Wat er in de top in
Turkije is besproken, weet ik niet, daar ben ik niet bij geweest. (---) Ik weet
wel dat het een heel belangrijk en heel geheime zaak was, dat werd door
iedereen gezegd.” (onderstreping door mij, AvdP)”216
Mijn commentaar. Hetgeen de raadsvrouw hier aan Çetinkaya toeschrijft spoort
met de officiële lezing van justitie. Overigens, op de vraag van de raadsvrouw of
Koers weet of er in de zaak Baybaşin door Nederland en Turkije gezamenlijk is
afgeluisterd en of het resultaat hiervan vanuit Turkije naar Nederland is verzonden,
antwoordde Koers dat “het mij niet bekend (is) of er in de zaak Baybaşin gezamenlijk
is afgeluisterd en tapopnames zijn verzonden.”217
De mededelingen van Koers zijn derhalve niet ondersteunend voor de stelling dat
er in een vroeg stadium van het onderzoek naar Baybaşin is samengewerkt met de
Turkse autoriteiten (teneinde gemanipuleerd tapmateriaal in de Nederlandse
strafzaak tegen Baybaşin te brengen).

Het tappen ving aan in 1996

De raadsvrouw stelt dat in tegenstelling tot de officiële lezing Baybaşin niet vanaf
23 september 1997, maar veel eerder, vanaf midden 1996, is getapt. De eerste

215

Hierop kom ik meer uitgebreid terug in paragraaf 19.2.
Tweede aanvullend herzieningsverzoek d.d. 1 februari 2016, p. 15.
217 Bijlage 25 bij het herzieningsverzoek d.d. 18 april 2011, brief mr. J. Koers aan Van der Plas, d.d. 13
april 2011, antwoord Koers van vraag 3, sub d.
216
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rechterlijke tapmachtiging is op 23 september 1997 afgegeven.218 Indien Baybaşin
al eerder is getapt, is dit onrechtmatig geweest en verzwegen voor het hof, aldus
de raadsvrouw. De raadsvrouw beargumenteert dit standpunt als volgt:
“Vanaf september 1997 ving officieel het afluisteren van verzoekers telefoon
aan. Maar Çetinkaya weet te vertellen, dat ‘de stekkers er al werden
ingeplugd’ ten tijde van verzoekers uitleveringsdetentie, die aanving op 24
december 1995 en eindigde eind december 1996. Çetinkaya in 2014: U vraagt
wanneer precies. Ik denk 1995/ 1996, maar dat weet ik niet zeker. U vraagt
of het tijdens de uitleveringsdetentie was. Ik weet nog dat hij vast zat, maar
toen waren de stekkers al ingeplugd, toen begonnen we al met tappen. U zegt
mij dat hij in 1996 uit detentie ging en werd hij dus al getapt. Ja, dat klopt.”219
De raadsvrouw combineert deze mededeling van Çetinkaya met haar stelling dat
uit de stukken die Jeroense tijdens zijn RC-verhoor heeft overgelegd volgt dat het
Turkse onderzoek tegen Baybaşin óók midden 1996 is aangevangen.

Çetinkaya antwoordde tijdens zijn RC-verhoor als volgt op de vraag van de
raadsvrouw welke afspraken over de samenwerking waren gemaakt met de Turkse
autoriteiten:
“Ik vraag u welke afspraken u bedoelt. U vraagt naar de periode dat we de
dossiers gingen halen. Nee, er waren geen afspraken met de Turken. U zegt
mij dat de Turken wisten dat hij niet uitgeleverd zou worden u vraagt of er
andere afspraken gemaakt zijn. Op het moment dat bekend werd dat hij niet
meer uitgeleverd zou worden, hebben ze gezegd dat er genoeg CIE informatie
was dat hij in Nederland vervolgd zou worden. Met de Turken is dat volgens
mij niet besproken. Bij de zaak Baybaşin waren heel veel Europese en andere
inlichtingendiensten betrokken. Dat men van elkaar niet wist van Baybaşin is
een leugen. De naam van Baybaşin heb ik in de jaren 87 al gehoord. U vraagt
hoe lang dit allemaal voor zijn arrestatie was. Dat was vanaf het begin van
het onderzoek tot het einde. U vraagt wanneer precies. Ik denk 1995/1996,
maar dat weet ik niet zeker. U vraagt of het tijdens de uitleveringsdetentie
was. Ik weet nog dat hij vast zat, maar toen waren de stekkers al ingeplugd,
toen begonnen we al met tappen. U zegt mij dat hij in 1996 uit detentie ging

218

Zie voor het overzicht van tap-lijnen met (voor iedere tap-lijn) de datum van eerste machtiging
paragraaf 1.1 van deze conclusie. Dit overzicht is uitsluitend opgesteld op basis van informatie in het
tapdossier.
219 Tweede aanvullend herzieningsverzoek d.d. 1 februari 2016, p. 15.
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en werd hij dus al getapt. Ja, dat klopt. U vraagt of er ook in Turkije werd
getapt. Ik weet alleen hoe dat hier ging.”220
Voor een deel heeft de raadsvrouw de mededeling van Çetinkaya, te weten dat “in
1996 al werd getapt”, hem in de mond gelegd. Çetinkaya zelf verklaarde namelijk
dat er ‘al werd getapt op een moment dat Baybaşin gedetineerd was’. Hoe dan ook,
geen van beide stellingen correspondeert met de officiële lezing van justitie.

De mededeling doet de vraag rijzen wat de waarschijnlijkheid is dat Çetinkaya zich
hier – anno 2014 – vergist over gebeurtenissen uit 1996/1997. Daarvoor moet het
gewicht van de mededeling van Çetinkaya worden afgewogen ten opzichte van
mededelingen van alle andere getuigen die rechtstreeks bij het onderzoek naar
Baybaşin waren betrokken. Het komt mij voor dat deze mededeling van Çetinkaya
in dat licht bezien geen zodanig gewicht toekomt dat het ernstige twijfel oproept
aan de juistheid van het oordeel van het gerechtshof dat van een heimelijk traject
in de samenwerking tussen Turkije en Nederland geen sprake is geweest.

Het Turks-Nederlands onderzoek naar Baybaşin startte in 1996

De raadsvrouw stelt in het verlengde van het voorgaande dat midden 1996 een
aanvang is gemaakt met het Nederlandse onderzoek naar Baybaşin en dat uit de
door Jeroense overgelegde documenten blijkt dat op dat moment ook het Turkse
onderzoek naar Baybaşin aanving. Daarmee staat voor haar vast dat de autoriteiten
van beide landen samenwerking en afstemming in de zaak Baybaşin hebben
gezocht. Zij onderbouwt deze stelling onder meer met verklaringen van Hillenaar,
IJzerman, Huuskes en ene X3, waaruit blijkt dat (de voorbereidende fase van) het
(strafrechtelijk) onderzoek naar Baybaşin in 1996 in Nederland én Turkije van start
ging.221

Niet in debat is dat het KNON vanaf 1996, onder meer door de binnenkomst van
CID-informatie, bekend raakte met inlichtingen omtrent de persoon en illegale

220

Çetinkaya, proces-verbaal van verhoor d.d. 12 september en 3 oktober 2014, sub 31 (van het
gedeelte van het proces-verbaal van verhoor van 12 september).
221 Tweede aanvullend herzieningsverzoek d.d. 1 februari 2016, p. 17.
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activiteiten van Baybaşin. Op basis daarvan heeft het KNON (voorbereidende)
onderzoekshandelingen verricht. Hillenaar verklaarde dat het Baybaşin-onderzoek
“min of meer een spin off van het Sitoci-onderzoek is dat van maart/april 1996
(start) t/m november 1996 (aanhoudingen), april/ mei 1997 (voltooiing) liep.”222 De
naam ‘Baybaşin’ dook op in het onderzoek als mogelijke (drugs)leverancier van
Sitoci.223 IJzerman verklaarde dienovereenkomstig.224

Mijn commentaar. Uit deze verklaringen kan worden opgemaakt dat de
voorbereidingen van het onderzoek naar Baybaşin vanaf enig moment in 1996 in
Nederland van start ging, maar daarmee is de Turkse bemoeienis met dit onderzoek
nog niet aangetoond.
De raadsvrouw citeert bovendien uit (het proces-verbaal van) Huuskes’ verklaring
over de opheffing van de Istanbul-desk 1996 en over de keuze om in de zaak
Baybaşin geen samenwerking te zoeken.225 Daarmee wordt enig verband met
Turkse onderzoeksverrichtingen evenmin aangetoond.

De verklaring van X3

De raadsvrouw verwijst ter ondersteuning van haar stelling dat er in 1996 een
gezamenlijk Turks-Nederlands onderzoek naar Baybaşin is ingesteld, naar de
verklaring van de getuige X3. Deze persoon, die door de raadsvrouw voor verhoor
is aangedragen en van wie de personalia bij mij bekend zijn, werd in 2014 binnen
het herzieningsonderzoek ten overstaan van de rechter-commissaris gehoord.
Omtrent de persoon van X3 is mij niets meer bekend dan op basis van diens eigen
mededelingen en de informatie van de raadsvrouw.
X3 is naar eigen zeggen werkzaam geweest bij Turkse inlichtingendiensten en is
thans werkzaam als journalist. Volgens de raadsvrouw heeft hij verklaard dat het
gezamenlijk Turks-Nederlands onderzoek naar Baybaşin vanaf 1996 liep en de
naam ‘Lale’ droeg. Met betrekking tot de start van het onderzoek naar Baybaşin
verklaarde X3 volgens het proces-verbaal van dat RC-verhoor als volgt:
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Hillenaar, verklaring bij de rechter-commissaris d.d. 18 januari 1999, p. 2.
Hillenaar, verklaring bij de rechter-commissaris d.d. 18 januari 1999, p. 2.
224 Zie bijvoorbeeld: IJzerman, verklaring bij de rechter-commissaris d.d. 12 maart en 8 april 1999, p. 12.
225 Tweede aanvullend herzieningsverzoek d.d. 1 februari 2016, p. 16.
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“RC
G

Dat was de vraag niet. U had het over een gezamenlijk onderzoek.
Vanaf wanneer liep dat? Weet u dat?
Dat was ik aan het vertellen. 1996.

De raadsvrouw:
Advo Vanaf 1996?
G
Ja.
Advo Weet u dat vanuit uw activiteiten toen voor de staat?
G
Ja.
Advo Weet u van een gezamenlijke werkplek van Turkse en Nederlandse
politie in Istanbul?
G
Ik wil niet antwoorden op die vraag. Ik weet het wel, maar wil het niet
zeggen.
De rechter-commissaris:
RC
G

Waarom wilt u het niet zeggen?
Ik heb in het begin al verteld. Ik weet niet of het door u wordt begrepen.
Ik word bedreigd en mijn gezin ook.

RC
G

U wilt het dus niet zeggen vanwege de bedreigingen?
Ja. Stel dat ik het hier vertel en ik word omgebracht, wat dan?

De raadsvrouw:
Advo Misschien kan ik aangeven dat door diverse bronnen al is gezegd dat
er in ieder geval in zijn algemeenheid samen werd gewerkt door
Nederlandse en Turkse politie in Istanbul en dat dit gebeurde op het
bureau Narcotica in Istanbul. Kunt u dat bevestigen?
G
Aan de Vatan Caddesi is het directoraat van de politie in Istanbul
gevestigd. Zoals ik in het begin heb gezegd, was er een speciale eenheid
opgericht voor deze operatie onder de naam bestrijding van
georganiseerde misdaad en verdovende middelen.
Tijdens het voorlezen stelt de raadsvrouw de volgende aanvullende vraag:
Advo Wat bedoelt met deze operatie? Bedoelt u daar de zaak Baybaşin mee?
G
Niet specifiek tegen Baybaşin, maar om internationale operaties uit te
voeren tegen meerdere mensen. Daar viel de zaak Baybaşin onder.
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G

Binnen die eenheid werkten Nederland en Turkije samen. Dat is ook
een eenheid die in verbinding stond met Interpol, wat nu Europol heet.
Voordat mevrouw Adèle verder gaat wil ik nog wat vertellen over
Interpol en Europol.

De rechter-commissaris:
RC

Daar zijn wij nu niet aan toe.

De raadsvrouw:
Advo Is u bekend vanuit uw werk of vanuit deze gezamenlijke werkplek ook
werd gewerkt aan de zaak Baybaşin?
G
Dat wist ik.
Advo Weet u ook vanaf wanneer?
G
1996. Voor zover ik heb gehoord van mijn vrienden/collega’s met wie
ik werkte, is Baybaşin daarna in Nederland opgepakt tijdens een
operatie, die operatie Lale werd genoemd.
Opmerking tolk: Lale betekent tulp.”226
Met betrekking tot de genoemde personen die aan Turkse kant bij het onderzoek
naar Baybaşin zijn betrokken, verklaarde X3 als volgt:
“RC
G

226

U was aan het vertellen over uw kennis over het onderzoek Baybaşin
als persmedewerker.
Ik heb sinds 2004 activiteiten als persmedewerker in de zaak Baybaşin,
zowel in Turkije als in Nederland. De bevindingen die ik heb gedaan en
de informatie die ik heb achterhaald heb ik gepubliceerd bij de media
waar ik zelf hoofdredacteur ben. Niemand anders durft dat. Zelfs als
persmedewerker word ik voortdurend bedreigd omdat ik dit soort
activiteiten ontplooi. De sleutelnamen in de zaak Baybaşin zijn Mehmet
Agar en Emin Arslan en Ferruh Tankus, Hudai Sayin. Dit zijn de mensen
die in 1998 de operatie tegen Baybaşin hebben uitgevoerd in
samenwerking met Nederland. In mijn hoedanigheid als
staatsfunctionaris kende ik die mensen ook al. U kunt dit zelf ook
achterhalen via de media of google. Dit zijn vuile/smerige agenten. Ze
hebben samengewerkt met handelaren in verdovende middelen, met
overige afdelingen van de diepe staat. Ze hebben zich ingelaten met
vele duistere zaken. In de periode van de operatie Baybaşin zijn ten
onrechte heel veel informanten zoals ik vermoord of gefolterd. Voor

Proces-verbaal van verhoor X3 d.d. 19 april 2013, p. 11, 12 en 13.
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zover ik heb kunnen zien en ook op grond van de onderzoeken die ik
heb uitgevoerd was Hüseyin Baybaşin iemand die serieus investeerde
in Oost en Zuid oost Turkije, Anatolië, zodat de terreur zou ophouden.
Dat is de reden waarom hij in de jaren ’90 is geëlimineerd door Demirel,
door Ciller en de eerder genoemde Mehmet Agar, die aan het hoofd
stonden van de diepe staat.”227
De raadsvrouw heeft X3 gepresenteerd als een Turkse veiligheidsfunctionaris van
een Turkse inlichtingendienst. Uit het verhoor van X3 zelf maak ik daarentegen op
dat deze man niet in dienst, maar (tegen betaling) informant is (geweest) van een
Turkse inlichtingendienst. Dat maakt (groot) verschil.
Bovendien kan ik op basis van de verklaring van X3 überhaupt niet vaststellen dat
er in de zaak Baybaşin vanaf 1996 heimelijk en op onrechtmatige wijze is
samengewerkt tussen de Nederlandse en Turkse autoriteiten. In eerste instantie
verklaarde X3 alleen in het algemeen over een samenwerking tussen Nederland en
Turkije op het gebied van bestrijding van georganiseerde misdaad en verdovende
middelen. Pas na een aanvullende vraag van de raadsvrouw verklaarde hij dat de
zaak Baybaşin vanaf 1996 ook onderwerp van die samenwerking zou zijn geweest.
Op een ander moment verklaarde hij echter dat er in 1998 een operatie tegen
Baybaşin zou hebben gelopen. De verklaring van een zekere X3 vormt om deze
redenen onvoldoende grond voor de stelling dat de Nederlandse en Turkse
autoriteiten reeds in 1996 samenwerking en afstemming in de zaak tegen Baybaşin
hebben gezocht.

De documenten van Jeroense

Dat het onderzoek naar Baybaşin in Nederland 1996 is aangevangen, blijkt volgens
de raadsvrouw voorts uit het feit dat er in januari 1997 een plan van aanpak gereed
lag om Baybaşin in Nederland strafrechtelijk te vervolgen. Dit is volgens haar
opmerkelijk aangezien Baybaşin vóór december 1995 niets met Nederland te
maken had en zich het grootste deel van 1996 in uitleveringsdetentie bevond. Er
kon derhalve geen sprake zijn geweest van enige door hem gepleegde strafbare
feiten.
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Proces-verbaal van verhoor X3 d.d. 19 april 2013, p. 6.
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De raadsvrouw citeert hiertoe enkele zinnen uit de verklaring van Hillenaar.228 Voor
zover relevant verklaarde Hillenaar als volgt:
“Op zich stonden er voldoende feiten en omstandigheden in het
projectrapport om reeds over te gaan tot aanvraag van een gvo. In januari
1997 is er een presentatie geweest van het project. Er zijn aan de vordering
gvo geen wezenlijk andere feiten of omstandigheden ten grondslag gelegd
dan in de presentatie vermeld, het verschil tussen de presentatie en het
rapport zal hierin gelegen hebben dat de CID informatie geactualiseerd is. De
reden dat pas in september tot een vordering gvo is overgaan is hierin
gelegen dat eerst nog toestemming van het College van PG’s gekregen moest
worden er moest nog voldoende capaciteit worden vrijgemaakt. Dit laatst
kon pas na de vakantie’s.”229
Hillenaar schetst een ander beeld dan de raadsvrouw. In de officiële lezing raakte
het KNON met Baybaşin en zijn activiteiten bekend door CID-informatie.230 Vanaf
enig

moment

in

1996

verrichtte

het

KNON

(voorbereidende)

onderzoekshandelingen. Dat er voor het feitenonderzoek naar Baybaşin in januari
1997 een plan van aanpak gereed lag is tegen die achtergrond geenszins
“opmerkelijk”.231

De raadsvrouw stelt voorts dat het genoemde plan van aanpak door Jeroense is
overgelegd tijdens zijn RC-verhoor in het kader van het herzieningsonderzoek, maar
dat dit “cruciale plan van aanpak van januari 1997 van de aardbodem [is]
verdwenen.”232 De raadsvrouw betoogt dat officier van justitie mr. Van der Bijl, die
tijdens het verhoor van Jeroense aanwezig was en in het herzieningsonderzoek deel
uitmaakte van de begeleidingscommissie, de documenten van Jeroense heeft
aangenomen en daarna zou doorgeleiden naar de rechter-commissaris. Dit is nooit
gebeurd, aldus de raadsvrouw. Als verklaring voor het achterhouden van informatie
gaf de officier van justitie op dat het een ander document betrof, aldus wederom
de raadsvrouw.

228

Tweede aanvullend herzieningsverzoek d.d. 1 februari 2016, p. 16.
Hillenaar, proces-verbaal van verhoor d.d. 18 januari 1999, p. 2-3.
230 Hierop kom ik in paragraaf 19.2 meer uitvoerig terug.
231 Tweede aanvullend herzieningsverzoek d.d. 1 februari 2016, p. 16.
232 Tweede aanvullend herzieningsverzoek d.d. 1 februari 2016, p. 17.
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De feiten liggen in werkelijkheid genuanceerder. Tijdens het RC-verhoor van
Jeroense viel het volgende voor. Jeroense verklaarde:
“Ik heb in het Baybaşin onderzoek ook wat gevonden en dit zal ik aan
mevrouw Van der Bijl geven. Ik heb gevonden een plan van aanpak in de
Baybaşin-zaak van januari. Ik heb het doorlopend journaal van 1997 en 1998,
aanvragen voor taps gevonden. Er zijn ook nog inzageverzoeken van mr.
Koppe en de reacties daarop. Ik heb dit nu bij mij en zal dit aan mr. Van der
Bijl geven.
Mr. Van der Bijl deelt mee dat zij op verzoek van de AG in het archief heeft
gezocht naar stukken in de zaak Baybaşin en dat zij niets heeft gevonden.
Ik hoor mevr. Van der Bijl zeggen dat zij niet weet wat er op deze cd-rom
staat. Ik overhandig de cd-rom aan mr. Van der Bijl.”233
Op 6 november 2015 ontvingen de rechter-commissaris en ik een e-mailbericht van
de raadsvrouw aangaande de door Jeroense overgelegde documenten. Voor zover
in dit kader relevant luidde dit e-mailbericht als volgt:
“Geachte mevrouw Wijnnobel,
Artikel 463 Sv lid 6 spreekt over het toezenden van de stukken van verrichte
onderzoekshandelingen aan verzoeker. Ik weet niet of die taak aan u is, maar
ik heb wel voortdurend van u alle stukken van verrichte
onderzoekshandelingen zo snel als mogelijk toegestuurd gekregen. Ik ga er
van uit dat overige nog niet aan mij verstrekte stukken mij via mr. Aben zullen
bereiken en vice versa natuurlijk.
Bij hernieuwde bestudering van de afgelegde getuigenverklaringen viel mij
op dat ik nooit afschrift heb gekregen van de stukken welke de getuige
Jeroense u via mr. van der Bijl zou doen toekomen: 1. Plan van aanpak in het
Baybaşin-onderzoek van januari 1997 en 2. Een lijst met data waarop
Jeroense functioneel naar Turkije reisde (zie pv van verhoor Jeroense d.d. 4
april 2014 sub 99). (…).”234
Daarop heb ik de raadsvrouw op 30 november 2015, voor zover in dit kader
relevant, als volgt bericht:
“(…)
233

Jeroense, proces-verbaal van verhoor d.d. 28 februari en 4 april 2014, sub 99.
E-mailbericht van de raadsvrouw aan de rechter-commissaris en .cc aan mijzelf d.d. 06 november
2015.
234
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(B). Je hebt [mw.mr.] Wijnnobel andermaal gevraagd om "het plan van
aanpak" dat door Jeroense aan de officier van justitie is overhandigd. Dit
bleek overigens geen 'plan van aanpak' maar een niet ondertekend "strikt
vertrouwelijk" intern memorandum d.d. 22 augustus 1997 te betreffen. Het
is van de hand van IJzerman, leider onderzoek IRT, en het is een vervolg op
een plan van aanpak d.d. 31 januari 1997 (dat niet bij die stukken zit). Het
intern memorandum bevat onder meer een vrij gedetailleerde, korte
opsomming van internationale contacten met gespecificeerde buitenlandse
opsporings- en inlichtingendiensten onder vermelding van de namen van
onderzoekssubjecten in zaken die rechtstreeks samenhangen met de zaak
tegen H. Baybaşin.
Wat betreft de planning wordt in dit memorandum voorgesteld om de
operationele start van het onderzoek begin september 1997 te leggen, terwijl
niet wordt verwacht dat het onderzoek voor eind 1998 zal zijn afgerond. Er
wordt geen melding gemaakt van een (beoogde) samenwerking met Turkse
overheidsinstanties.
Vanwege de vermelding van specifieke, internationale contacten en
onderzoekssubjecten acht ik het niet verantwoord dit document te voegen in
het dossier. Je zult daarvan dan ook geen inzage krijgen. De Hoge Raad net
zo min. Dat ligt niet aan mijn vertrouwen in jou persoonlijk.
Nu leidt dit ongetwijfeld tot argwaan. Wat ik kan doen is het document ter
inzage geven aan de rechter-commissaris, met het verzoek om na lezing van
het document te beoordelen of de samenvatting die ik hierboven heb gegeven
overeenstemt met de inhoud van het interne memorandum.
Kun je mij kenbaar maken of je van deze mogelijkheid gebruik wil maken?”235
Op 4 december 2015 reageerde de raadsvrouw per e-mailbericht:
“Over hetgeen ik [mw. mr.] Wijnnobel verzocht reageer ik separaat, ik hoop
maandag. Daarover heb ik nog overleg met cliënt.”236
5 januari 2016 bracht de raadsvrouw het punt nogmaals ter sprake, zij schreef in
haar e-mailbericht het volgende:
“(…) Ook wacht ik nog jouw ‘alternatieve’ suggesties af voor inzage in de
reisdata van Jeroense naar Turkije in 1997 en vóór maart 1998 en de plannen
van aanpak in de zaak van Baybaşin die hij nog in zijn bezit had.

235
236

E-mailbericht van mijzelf aan de raadsvrouw d.d. 30 november 2015.
E-mailbericht van de raadsvrouw aan mij d.d. 04 december 2015.
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Mogelijkerwijs ontvang ik ook nog informatie waarover ik je dan direct zal
informeren. (…)”237
Hierna eindigde de e-mailwisseling aangaande de door Jeroense aan de officier van
justitie overgelegde documenten.
Ik heb in mijn e-mailbericht van 30 november 2015 uiteengezet welke documenten
Jeroense heeft overgelegd, de relevante inhoud beschreven én uiteengezet op
welke gronden ik die documenten niet zal voegen aan het onderzoeksdossier in de
herzieningszaak. Om diezelfde reden zal ik die documenten ook niet aan de
raadsvrouw verstrekken. Ik heb haar tevens de mogelijkheid geboden om door
tussenkomst van de rechter-commissaris kennis te nemen van een samenvatting
van de inhoud van de documenten die Jeroense heeft overgelegd.
Waar de raadsvrouw stelt dat het voornoemde plan van aanpak “van de aardbodem
is verdwenen”, miskent de raadsvrouw dat al hetgeen Jeroense heeft overgelegd
bewaard is gebleven. Jeroense heeft het door de raadsvrouw bedoelde ‘plan van
aanpak’ überhaupt nooit overgelegd. Voorts heb ik de raadsvrouw in algemene
bewoordingen in kennis gesteld van de inhoud van het document dat Jeroense wél
heeft overgelegd, te weten het memorandum van 22 augustus 1997.

Ik benadruk dat de documentatie die Jeroense heeft overgelegd géén
ondersteuning voor de lezing van de raadsvrouw oplevert; ik heb dus geen
materiaal achtergehouden dat zou hebben kunnen bijdragen aan de toewijzing van
het herzieningsverzoek.

De ruzie tussen de officieren van justitie

Inleiding

De raadsvrouw stelt (1) dat het onderzoek naar Baybaşin het etiket ‘embargo’ heeft
opgeplakt gekregen, en (2) dat de ‘liaison officer’ niet werd ingeschakeld. Dit
impliceert volgens haar dat de informele en langdurige samenwerking in de zaak

237

E-mailbericht van de raadsvrouw, d.d. 5 januari 2016.
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Baybaşin tussen de Nederlandse en Turkse autoriteiten voor het hof moest worden
verzwegen.238
Naar mijn inzicht wordt de conclusie dat een heimelijke en informele samenwerking
in de zaak Baybaşin voor het hof moest worden verzwegen niet gedragen door het
enkele feit dat het onderzoek naar Baybaşin het etiket ‘embargo’ kreeg opgeplakt
of het enkele feit dat de liaison officer niet in het onderzoek werd betrokken. Als
aanvullend argument wijst de raadsvrouw echter op de verklaringen van Huuskes
en Çetinkaya waaruit blijkt dat er binnen het team van officieren van justitie in deze
zaak rond jaarwisseling 1997/1998 ruzie is geweest over het geheimhouden van de
bedoelde informele samenwerking in de zaak Baybaşin.239

Huuskes over de ruzie

Ondanks dat Huuskes volgens de raadsvrouw heeft gelogen over de samenwerking
tussen de Nederlandse en Turkse autoriteiten, verklaarde hij volgens haar wel (naar
waarheid) over een discussie tussen de betrokken officieren van justitie over het
moment waarop de Turkse autoriteiten ingelicht moesten worden over het
onderzoek naar Baybaşin. De raadsvrouw citeert als volgt uit het proces-verbaal
van het RC-verhoor van Huuskes:
“Ik weet dat in het Baybaşin onderzoek de bewuste keuze is gemaakt om niet
intensief samen te werken. Het was een keus van Hillenaar om niet intensief
samen te werken. (---) De desk functioneerde niet meer voor de dagelijkse
uitwisseling van informatie in de Baybaşin zaak. Dit was een bewuste keuze.
(---) Ik weet niet of dit onder de tafel wel is gebeurd.”
“--- tijdens een bijeenkomst voor het nieuwe jaar. Van Zwam, Hillenaar en
Klunder waren erbij en toen werd besproken dat als er actiedagen zouden
komen, of er dan samengewerkt moet worden. Hillenaar vond het moment
te vroeg om de samenwerking al op te starten. Dit moet eind december 1997
zijn geweest. (---) Het was een discussie van voors en tegens en Hillenaar vond
het te vroeg. U vraagt mij wie er nog meer bij waren. Klunder, van Zwam. Ik
weet niet of Jan de Bruin erbij was. Ik schat dit wel in. (---) Hillenaar was strikt.
Hij vond het te vroeg. U vraagt mij of IJzerman erbij was. Ik denk het wel. (--) U vraagt mij hoe de discussie eindigde. Het bleef hangen. We gingen naar

238

Tweede aanvullend herzieningsverzoek d.d. 1 februari 2016, p. 20.
De raadsvrouw heeft ter onderbouwing van het novum een overzicht gevoegd van gegevens die
ervan getuigen dat Turkije en Nederland hebben samengewerkt in de strafzaak tegen Baybaşin.
Tweede aanvullend herzieningsverzoek d.d. 1 februari 2016, p. 19.
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het eindfeest met de collega ’s dus ik weet niet hoe de discussie is afgelopen.
Beide kampen bleven in de eigen stelling zitten.”240
Çetinkaya over de ruzie

De raadsvrouw stelt dat Huuskes over deze discussie c.q. ruzie niet het achterste
van zijn tong heeft laten zien en dat de discussie volgens Çetinkaya ging over het
feit dat de informele samenwerking met de Turkse autoriteiten in de zaak Baybaşin
“naar buiten was gelekt.”241

Ik merk allereerst op dat de raadsvrouw in dit kader onvermeld laat dat (ook)
Çetinkaya heeft verklaard dat er in de zaak Baybaşin in eerste instantie geen
samenwerking met Turkije is gezocht.242 De passage waarnaar de raadsvrouw
verwijst, met de vraag van de raadsvrouw en het antwoord van Çetinkaya, luidt
volgens het proces-verbaal van het RC-verhoor in 2014 meer compleet als volgt:
“Toen ik u in januari 2013 vroeg of officier van justitie Hillenaar in de jaren
1994/1995/1996/1997 persoonlijk met Ferruh Tankuz, Emin Arslan of andere
Turkse leidinggevenden had gesproken over de zaak Baybaşin, wilde u daar
geen antwoord op geven uit angst voor een strafrechtelijke vervolging en
veroordeling van uzelf (pv verhoor Çetinkaya d.d. 11 januari 2013 sub 57).
Waarom in vredesnaam? Graag wil ik nu wel antwoord op deze vraag.
U vraagt ook naar Klunder. Klunder wel, Hillenaar niet. Pieter Jaap en Van
Zwam later ook. Dat was ook met Tankuş. Het was na het onderzoek Baybaşin
in Turkije. Net voor de aanhouding. Er is toen gezegd dat in Istanbul niemand
iets wist behalve Tankuş. Voor iedereen moest het zo zijn dat niemand wat
van elkaar wist, maar beide partijen wisten dat er een onderzoek plaatsvond.
Officieel moest dat niet verteld worden. Toen het officieel werd verteld, is
Hillenaar uit zijn slof geschoten. Hij kwam daar achter op een middag, moest
het hele politieteam acuut bij elkaar komen. Toen vertelde Van Zwam en
Klunder dat ze het nu toch officieel gingen maken naar de Turkse autoriteiten.
Hillenaar gooide daarop een stoel weg en zei dat hij hier niets mee van doen
wilde hebben, Er was toen een heel nare sfeer. Ik moest kort daarna weer een
afspraak maken om naar Turkije te gaan. Dat was met Van Zwam. Ik weet
niet of Hillenaar er toen niets van wist. Het klopt dat Hillenaar toen hoorde
dat er veel contact was met de Turken. Ik dacht dat hij het niet wist, omdat
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Tweede aanvullend herzieningsverzoek d.d. 1 februari 2016, p. 18.
Tweede aanvullend herzieningsverzoek d.d. 1 februari 2016, p. 18-19.
242 Zie bijvoorbeeld Çetinkaya, proces-verbaal van verhoor d.d. 12 september en 3 oktober 2014, sub
31 (van het gedeelte van het proces-verbaal van verhoor van 12 september).
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hij zo boos werd. Hij was echt boos. Hij zei zoiets als: “Waar zijn we nou
bezig.” Klunder maakte toen de opmerking richting Hillenaar: “Let op je
passen, ik maak hier de dienst uit.” Ik ben niet bij elk gesprek aanwezig
geweest. Je hoorde ook wel eens wat roddels, Klunder was niet geliefd.”
De raadsvrouw stelt dat deze verklaringen van Huuskes en Çetinkaya ervan
getuigen dat de ruzie tussen de officieren van justitie, mrs. Klunder en Hillenaar,
ging over het geheimhouden van de samenwerking tussen Nederland en Turkije in
de zaak Baybaşin.

Conclusie over de ruzie

Ik deel dit standpunt niet. Ten eerste verklaren Huuskes en Çetinkaya beiden dat er
tot ongeveer februari 1998 niet is samengewerkt tussen Nederland en Turkije in de
strafzaak tegen Baybaşin. Ten tweede volgt uit beider verklaringen dat de officieren
van justitie ‘ruzie’ (als dat het was) hadden over het moment waarop Turkije op de
hoogte gesteld moest worden van het bestaan en de resultaten van het
Nederlandse onderzoek naar Baybaşin en niet van de vermeende samenwerking
tussen Nederland en Turkije. De conclusie van de raadsvrouw wordt dus niet
gedragen door de verklaringen van Huuskes en Çetinkaya op dit punt.
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18.8. Conclusie

De door de raadsvrouw aangedragen gegevens vormen om uiteenlopende redenen
géén grond voor het bestaan van een heimelijke en meerjarige, intensieve
samenwerking tussen de Nederlandse en Turkse autoriteiten in het onderzoek van
het KNON naar Baybaşin. De verdergaande stelling van de raadsvrouw over een
samenspanning (complot) tussen Turkse en Nederlandse autoriteiten teneinde een
Nederlandse strafzaak tegen Baybaşin te fabriceren met (in Turkije) vervalst
geluidsmateriaal en ander bewijsmateriaal, mist eveneens fundament in serieus te
nemen, voldoende vaststaande gegevens. De raadsvrouw baseert zich voor wat
betreft de tweede stelling uitsluitend op niet-verifieerbaar bronmateriaal.

In het volgende onderdeel sta ik nog eens afzonderlijk stil bij de beschuldiging die
de raadsvrouw stelselmatig heeft geuit aan het adres van zaaksofficier van justitie
mr. Hillenaar, die volgens de raadsvrouw onder ede zou hebben gelogen (1) over
de aanleiding voor het instellen van het KNON-onderzoek naar Baybaşin, en (2) over
de heimelijke en langdurige samenwerking c.q. samenspanning met de Turkse
justitie en politie tegen Baybaşin.
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Onderdeel 19. De aanleiding voor het KNON-onderzoek en meineed van de
zaaksofficier van justitie
Volledige inhoudsopgave onderdeel 19:

19.1. Inleiding

19.2. De officiële lezing over de aanleiding voor het Baybaşin-onderzoek

19.3. De initiërende rol van Turkije
Inleiding
(1). De verklaringen van Bayrakdar
Beschrijving
Bespreking
(2). De verklaringen van Ghazi, Pekgöz en een veiligheidsfunctionaris
Beschrijving
Bespreking
(3). De verklaring van (X en) Y d.d. 6 januari 2000
Beschrijving
Bespreking
(4). De persconferentie van Başesgioğlu
(5). Het televisie-interview met Arslan
Conclusie

19.4. Misleiding van het hof over de samenwerking
Inleiding
De argumenten van Derksen
De verklaring van Priescu
Argument 1
Argument 2
Argument 3
Argument 4
Argument 5
Argument 6
Argument 7
Argument 8
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Argument 9
Conclusie

19.5. Conclusie
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19.1. Inleiding

De raadsvrouw betoogt dat de zaaksofficier van justitie, mr. Hillenaar, het
gerechtshof – onder ede – heeft voorgelogen. Deze beschuldiging valt uiteen in
twee meer specifieke verwijten:
(1).

Hillenaar heeft verklaard dat het onderzoek naar Baybaşin niet door Turkije
is geïnitieerd.

(2).

Hillenaar heeft verklaard dat er in het onderzoek naar Baybaşin tot 1 februari
1998 geen samenwerking is gezocht met de Turkse autoriteiten.

Nieuw opgekomen gegevens wijzen volgens de raadsvrouw op het tegendeel.

Ik bespreek eerst het verwijt aan het adres van Hillenaar inzake de initiërende rol
van Turkije in het KNON-onderzoek naar Baybaşin. Daarna komt het verwijt inzake
de samenwerking in het onderzoek naar Baybaşin (andermaal) aan bod.
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19.2. De officiële lezing over de aanleiding voor het Baybaşin-onderzoek

Het stamproces-verbaal van onderzoeksleider IJzerman d.d. 22 september 1998
relateert over de start van het KNON-onderzoek naar Baybaşin het volgende:
“Uit strafrechtelijke onderzoeken en verkregen informatie werd bekend dat
Huseyin BAYBAŞIN, geboren te Lice (T) op 25 juni 1956, sedert jaren leiding
gaf aan een omvangrijk internationaal crimineel netwerk, dat zich op
uitgebreide schaal bezighield met de handel in verdovende middelen. Binnen
Europa had dit criminele netwerk diverse vertakkingen en hield zich onder
andere bezig met de in- en doorvoer van grote hoeveelheden verdovende
middelen, met name heroïne. (…).
Vanaf 1996 tot medio augustus 1997 ontving personeel van de Criminele
Inlichtingen Dienst van het interregionaal Recherche Team Noord- en Oost
Nederland de volgende informatie: (…).”1
Hierop volgt in het stamproces-verbaal een overzicht van de door de criminele
inlichtingendienst (CID)2 ontvangen informatie over Baybaşin, voornamelijk over
zijn handel in verdovende middelen en de organisatie daarvan. Hij zou in
“interviews in dagbladen en via de televisie”3 bovendien in verband worden
gebracht met die handel in verdovende middelen, hetgeen Baybaşin overigens ook
niet zou hebben ontkend.4
Er zijn zeven CID-processen-verbaal aangaande Baybaşin gevoegd bij het
stamproces-verbaal. 5

1

T-09 Onderzoek, PV-nr. 9803027, stamproces-verbaal d.d. 22 september 1998, dossier I, p. 3-4.
In 1997/1998 stonden de politiediensten die zich bezighielden met het vergaren van criminele
inlichtingen bekend als ‘criminele inlichtingendiensten’ (CID’s), zulks op basis van de zogeheten CIDregeling 1995, die meer volledig is genaamd: Regeling houdende de vaststelling van regels met
betrekking tot de samenwerking, werkzaamheden en inrichting van criminele inlichtingendiensten,
van 31 maart 1995, StCrt. 1995, 74. Met de inwerkingtreding van de Regeling criminele inlichtingen
eenheden (CIE-regeling) van 5 oktober 2000, StCrt. 2000, 198, op 1 november 2000 werden de
criminele inlichtingendiensten omgedoopt tot ‘criminele inlichtingeneenheden’ (CIE’s). De termen
‘CID’ en ‘CIE’ zijn in deze conclusie inwisselbaar. Met ingang van 2013 worden deze diensten ‘Teams
Criminele Inlichtingen’ (TCI’s) genoemd.
Zie voor de historie D. van der Bel, A.M. van Hoorn, & J.J.T.M. Pieters, Informatie en Opsporing.
Handboek informatieverwerving, -verwerking en -verstrekking ten behoeve van de opsporingspraktijk,
Zeist: Kerckebosch Uitgeverij Studiecentrum 2013, in dit verband met name p. 29.
Ik spreek in deze conclusie steeds in de tegenwoordige tijd over de ‘CID’, zonder telkenmale tot
uitdrukking te brengen dat deze dienst onder die noemer niet meer bestaat.
3 T-09 Onderzoek, PV-nr. 9803027, stamproces-verbaal d.d. 22 september 1998, dossier I, p. 5.
4 T-09 Onderzoek, PV-nr. 9803027, stamproces-verbaal d.d. 22 september 1998, dossier I, p. 5.
5 T-09 Onderzoek, PV-nr. 9803027, stamproces-verbaal d.d. 22 september 1998, dossier I, bijlagen C0-1 t/m C-0-6 en C-0-14, p. 43-55, en 63. Er zijn in totaal vijftien CID-processen-verbaal gevoegd bij
het stamproces-verbaal. Zes daarvan, gevoegd als bijlagen C-0-7 t/m C-0-9 en C-0-12 , C-0-13 en C-015, gaan over Giyasettin Baybaşin. Bijlagen C-0-10 en C-0-11 betreffen CID-processen-verbaal
2
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De plaatsvervangend-chef van de CID, Mulder, relateert in die processen-verbaal
onder andere (met mijn onderstreping) dat de “informatie is verstrekt door
meerdere geregistreerde informanten.”6

Mulder is door zowel de rechter-commissaris, als het hof gehoord. Bij de rechtercommissaris verklaarde hij dat de CID-informatie op basis waarvan het onderzoek
tegen Baybaşin aanving afkomstig was van “meer dan 3” informanten.7 Bij het hof
verklaarde hij, voor zover in dit kader relevant, het volgende:
“Voor zover ik weet is er geen sprake geweest van aansturing van de
informanten door de Turkse autoriteiten. Dat onderwerp is niet ter sprake
geweest tussen mij en de informatierechercheurs.
(…)
De informatie zoals weergegeven in proces-verbaal C-0-1 is afkomstig van
meerdere, dat wil zeggen drie of meer, informanten. Ik heb meerdere
bronnen als meestal betrouwbaar gekwalificeerd en de informatie als
betrouwbaar. De in de processen-verbaal C-0-2 tot en met C-0-6
weergegeven informatie is telkens afkomstig van één geregistreerde
informant. Ik blijf bij de inhoud van die processen-verbaal. De kwalificatie van
de betrouwbaarheid van de bronnen en de informatie zoals telkens
weergegeven klopt.”8
Van Schaik, chef van de CID, is door de rechter-commissaris gehoord. Hij verklaarde,
voor zover in dit kader relevant, het volgende:
“U vraagt mij hoe het mogelijk is dat teamleider IJzerman in Pv aangeeft dat
er sprake is van 4 of meer informanten. Hij zal dit via Mulder te weten zijn
gekomen. Het is op zich ongebruikelijk dat IJzerman een Pv ondertekent met
daarin de mededeling dat er 4 of meer informanten waren. Een dergelijk Pv
wordt gebruikelijk opgemaakt door CID chef. Dit doet overigens niet af aan
het feit dat de weergegeven informatie juist is.”9
Ten overstaan van het hof verklaarde Van Schaik als volgt:

aangaande de inzet van een Rotterdamse garage ten behoeve van het vervoer van verdovende
middelen.
6 T-09 Onderzoek, PV-nr. 9803027, stamproces-verbaal d.d. 22 september 1998, dossier I, bijlagen C0-1, p. 43.
7 Mulder, proces-verbaal RC-verhoor d.d. 19 maart 1999, p. 2. De vraag van mr. Koppe luidde:
“Volgens het proces-verbaal is de informatie verstrekt door ‘meerdere geregistreerde informanten’?
Hoeveel informanten zijn dat geweest?” De vragenlijst is als bijlage achter het verhoor gehecht.
8 Hof Den Bosch, proces-verbaal terechtzitting d.d. 22 en 23 oktober 2001, getuigenverhoor Mulder,
p. 3.
9 Van Schaik, proces-verbaal RC-verhoor d.d. 8 maart 1999, p. 5.
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“(…) Er is mij niets van bekend dat informanten door de Turkse staat
aangestuurd zouden zijn om Baybaşin in een kwaad daglicht te stellen. Ik
weet van de informatieoverdracht aan de Turkse staat zijdelings iets af. Dat
is een traject dat door het tactische team is bepaald. Ik heb geen
aanwijzingen voor de stelling dat de informanten door de Turkse autoriteiten
aangestuurd zouden zijn en dat die in opdracht van die autoriteiten
opzettelijk onjuiste gegevens omtrent Baybaşin hebben verstrekt. (…).”10
De CID-officier van justitie, mr. Klunder, is eveneens door de rechter-commissaris
gehoord. Hij verklaarde, voor zover in dit kader relevant, het volgende:
“Ik kan U zeggen dat er meer dan 4 informanten en minder dan 10 zijn
gebruikt in deze zaak. Ik weet het precieze aantal niet. Als U wil dat ik het
precieze aantal geef dan kan ik dat voor U nagaan.”11
Klunder werd door het hof gevraagd naar de mogelijkheid dat informanten in het
onderzoek naar Baybaşin zijn aangestuurd door de Turkse autoriteiten. Hij
verklaarde dat hij
“geen aanleiding [had] te veronderstellen dat de informanten zijn gestuurd
door de Turkse autoriteiten en in opdracht van die autoriteiten opzettelijk
valse gegevens hebben verstrekt.”12
Ook de zaaksofficier van justitie, mr. Hillenaar, heeft dit ontkend (ik herhaal
relevante passages uit de verklaring van Hillenaar die ik in paragraaf 18.2 reeds heb
geciteerd):
“De zaak is naar mijn mening niet vanuit de Turkse autoriteiten geïnitieerd
middels aansturing van informanten. (…).
De vordering gerechtelijk vooronderzoek van 22 september 1997 was
gebaseerd op CID-informatie en een aantal open bronnen. Er was meen ik een
televisieoptreden van Hüseyin Baybaşin en er zijn een aantal interviews
gepubliceerd in dagbladen. Op de vordering is door de rechter-commissaris
een gerechtelijk vooronderzoek geopend. Er is bij de vordering geen
informatie achtergehouden voor de rechter-commissaris.
Ik weet niet wie de informanten zijn geweest in de onderhavige zaak. Ik acht
het niet waarschijnlijk dat de informanten door Turkije zijn aangestuurd. Ik
10

Hof Den Bosch, proces-verbaal terechtzitting d.d. 22 en 23 oktober 2001, getuigenverhoor Van
Schaik, p. 10.
11 Klunder, proces-verbaal van verhoor d.d. 9 maart 1999, p. 9.
12 Hof Den Bosch, proces-verbaal terechtzitting d.d. 22 en 23 oktober, getuigenverhoor Klunder, p. 17.
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hoef niet te weten wie de informanten zijn, wel of ze betrouwbaar zijn en of
de informatie van meerdere bronnen afkomstig is. Dat heb ik gecheckt en dat
heb ik bevestigd gekregen van de CID-chef en de CID-officier.”13
Op de vraag of het Baybaşin-onderzoek is ingesteld op verzoek van de Turkse
autoriteiten verklaarde de onderzoeksleider van het KNON, IJzerman, dat “dit niet
het geval” is geweest.14

Het gerechtshof heeft ten slotte geoordeeld dat
“de stelling van de verdediging dat de CID-informatie afkomstig was van de
Turkse overheid en door die overheid opzettelijk onjuist zou zijn verstrekt via
de betreffende CID-informanten op geen enkele wijze aannemelijk is
geworden.”15
De officiële lezing luidt derhalve dat het strafrechtelijk onderzoek naar Baybaşin
aanleiding vond in “betrouwbare” CID-informatie en informatie uit openbare
bronnen, zoals kranten en televisie-uitzendingen.

13

Hof Den Bosch, proces-verbaal terechtzitting d.d. 22 en 23 oktober 2001, p. 25-26.
IJzerman, proces-verbaal van RC-verhoor d.d. 11 maart 1999, p. 2.
15 Arrest hof Den Bosch d.d. 30 juli 2002, p. 13.
14
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19.3. De initiërende rol van Turkije

Inleiding

Tegenover de officiële lezing stelt de raadsvrouw haar visie op de aanleiding van
het Baybaşin-onderzoek: het Nederlandse onderzoek naar Baybaşin is op verzoek
van de Turkse autoriteiten geïnitieerd.16 De Turkse autoriteiten wilden Baybaşin
volgens de raadsvrouw straffen vanwege zijn publiekelijke uitlatingen over de
betrokkenheid van de Turkse staat bij drugshandel en zijn activiteiten voor de
Koerdische beweging. De Turkse autoriteiten zochten (en vonden) hiertoe
medewerking van de Nederlandse autoriteiten. Hillenaar zou het hof hieromtrent
hebben misleid.17

In het licht van dit verwijt bespreek ik de bronnen voor de argumenten die de
raadsvrouw in dit kader opvoert, te weten:
(1).

de verklaringen van Bayrakdar (CID-informant);

(2).

de verklaringen van Ali Homan Ghazi (een in Duitsland gestationeerde
Iraanse diplomaat), Ibrahim Pekgöz (een voormalig lid van het Koerdisch
Parlement

in

ballingschap)

en

een

anonieme

buitenlandse

veiligheidsfunctionaris;
(3).

de verklaring van (‘X’ en) ‘Y’ d.d. 6 januari 2000;

(4).

de persconferentie van de Turkse minister van Binnenlandse Zaken, Murat
Başesgioğlu, kort na de arrestatie van Baybaşin;

(5).

het televisie-interview met Emin Arslan.

16

Herzieningsverzoek d.d. 18 april 2011, p. 4. Tweede aanvulling herzieningsverzoek d.d. 1 februari
2016, p. 20.
17 Tweede aanvulling herzieningsverzoek d.d. 1 februari 2016, p. 20.
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(1). De verklaringen van Bayrakdar

Beschrijving

Volgens de raadsvrouw heeft “de heer Bayrakdar (…) met name een rol gespeeld in
de valse aanvang van de strafzaak.”18 Bayrakdar heeft in de zaak Baybaşin indertijd
tijdens de terechtzitting bij het hof verklaard dat hij “in deze strafzaak als informant
geen informatie (heeft) verstrekt.”19 Het in dit kader aangedragen nieuwe gegeven
betreft een verklaring van Bayrakdar uit 2008 waarin hij te kennen geeft dat hij een
dergelijke verklaring als in 2001 niet heeft afgelegd. Voor zover relevant luidt die
verklaring als volgt:
“Ik verklaar hierbij dat ik die dag niet ben gehoord door het Gerechtshof
’s Hertogenbosch in deze zaak Baybaşin. Ik was die dagen niet aanwezig in
Amsterdam bij deze zitting. Ik verbaas me erover wie deze getuige is die zegt
[…] Bayrakdar, geboren te […] te zijn. Ik was dat in ieder geval niet.”20
Bevestiging voor de stelling dat Bayrakdar de verklaring in 2001 niet heeft afgelegd
is volgens de raadsvrouw te vinden in de verklaring hieromtrent van mr. Klunder,
de CID-officier van justitie, ter terechtzitting bij het hof. Klunder zou immers
hebben verklaard dat Bayrakdar informant is geweest in het onderzoek tegen de
familie Baybaşin.21
De raadsvrouw stelt in het verlengde hiervan dat Bayrakdar
“toegeeft dat hij goede contacten heeft met politie en justitie in Turkije. Uit
het herzieningsonderzoek is gebleken dat de strafzaak Baybaşin indertijd op
valse, later onjuist gebleken, informatie vanuit Turkije is geïnitieerd. Deze
werd in Nederland ingebracht als zogenaamde CID informatie door
informanten als Bayrakdar.”22

18

Brief aan mr. Kaaks d.d. 19 februari 2016, p. 1.
Hof Den Bosch, proces-verbaal terechtzitting van 22 en 23 oktober 2001, p. 21. Ik merk overigens
op dat de CID/CIE/TCI haar informanten niet pleegt mee te delen waartoe de door hen verstrekte
inlichtingen dienen, zodat veruit de meeste informanten überhaupt niet weten of zij in een bepaalde
strafzaak informant zijn geweest.
20 bijlage 71 bij de brief van de raadsvrouw d.d. 19 september 2011.
21 bijlage 71 bij de brief van de raadsvrouw d.d. 19 september 2011.
22 brief aan mr. Kaaks d.d. 19 februari 2016, p. 2.
19
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Bespreking

Het is raadselachtig dat en hoe de raadsvrouw uit een ontkenning van een
ontkenning door Bayrakdar meent te kunnen afleiden dat Bayrakdar (1) informant
is geweest van de CID, die (2) op verzoek van de Turkse autoriteiten, (3) valse
informatie heeft verstrekt, (4) welke informatie daadwerkelijk (mede) aanleiding
gaf voor het onderzoek naar Baybaşin, terwijl (5) mr. Hillenaar van een en ander op
de hoogte was. Daar komt nog eens bij dat zaaksofficieren van justitie, zoals
mr. Hillenaar in de Baybaşin-zaak, niet op de hoogte worden gesteld van de
identiteit van de bron van de verstrekte informatie, doch uitsluitend van de inhoud
van uitgegeven CID-processen-verbaal (die zich in casu in het strafdossier
bevinden).

De raadsvrouw stelt dat de verklaring van CID-officier mr. Klunder uitwijst dat
Bayrakdar informant is geweest in het onderzoek naar Baybaşin. Ook die
redenering valt niet te volgen. Het verhoor ter terechtzitting van mr. Klunder
verliep namelijk als volgt: in eerste instantie wilde Klunder geen antwoord geven
op de vraag of Bayrakdar informant was in het onderzoek naar Baybaşin.23 Kort
daarop volgde (onderstreping mijnerzijds):
“Mr. Moszkowicz deelt mede dat de verdachte mededeelde dat in de
vraagstelling aan de getuige Klunder deze vraag al aan de orde is geweest en
dat Klunder toen heeft geantwoord dat Bayrakdar als informant is
opgetreden.
De getuige Klunder verklaart -zakelijk weergegeven- voorts:
Ik heb gezegd dat Bayrakdar informant is geweest in het onderzoek tegen de
familie Baybaşin.
Mr. Moszkowicz vraagt de getuige of Bayrakdar controle-informant is
geweest.
De voorzitter deelt hierop mede dat ook deze vraag - om dezelfde redenenniet wordt toegelaten. (…)”24

23
24

Hof Den Bosch, proces-verbaal terechtzitting van 22 en 23 oktober 2001, p. 23.
Hof Den Bosch, proces-verbaal terechtzitting van 22 en 23 oktober 2001, p. 23-24.
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Mr. Klunder heeft dus in zijn getuigenis alleen te kennen gegeven dat Bayrakdar
informant is geweest in het onderzoek naar de familie Baybaşin. Dat betekent dat
van de hierboven genoemde vijf punten uitsluitend mag worden uitgegaan van de
juistheid van punt nummer (1), te weten dat Bayrakdar (op enig moment)
informant is geweest van de CID.

(2). De verklaringen van Ghazi, Pekgöz en een veiligheidsfunctionaris

Beschrijving

De raadsvrouw stelt dat
“de verklaringen van respectievelijk de voormalige in Duitsland
gestationeerde Iraanse diplomaat Ali Homan Ghazi en het voormalig lid van
het Koerdisch Parlement in Ballingschap en coördinator van MED TV, Ibrahim
Pekgöz, alsmede van een anonieme buitenlandse veiligheidsfunctionaris al
eerder een aanwijzing (vormde) voor deze vanaf hoog politiek niveau
georkestreerde ‘set up’ in de strafzaak tegen verzoeker.”25
In haar tweede aanvulling herzieningsverzoek voegt de raadsvrouw daaraan toe dat
“de reden waarom Turkije zo gebrand was op verzoekers arrestatie in
Nederland, gelegen (zou zijn) in zijn intensieve politieke inzet voor de
Koerdische zaak en het feit dat hij de Turkse overheid publiekelijk aanklaagde
voor haar betrokkenheid bij internationale heroïnehandel en andere
misdrijven.”26
Deze stelling baseert zij op de drie zojuist genoemde verklaringen.

Ghazi heeft in een brief aan de raadsvrouw geschreven dat iedereen wist dat er
elementen binnen de Turkse staat waren die niet blij waren met de PKKgerelateerde activiteiten van Baybaşin en dat er een val werd voorbereid om
Baybaşin in de cel te krijgen.27 Pekgöz heeft de raadsvrouw een schriftelijke
verklaring gestuurd waarin is vermeld dat de Turkse staat uit onvrede over de

25

Herzieningsverzoek d.d. 18 april 2011, p. 8.
Tweede aanvulling herzieningsverzoek d.d. 1 februari 2016, p. 4.
27 Bijlage 14 bij herzieningsverzoek 2011, brief Ghazi d.d. 18 november 2005, p. 2.
26
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activiteiten van Baybaşin een val voor hem heeft gezet.28 Ook de anonieme
verklaring aan de raadsvrouw van een vermeende Interpol-functionaris verhaalt
over de druk die de Turkse staat op Nederland heeft uitgeoefend om Baybaşin uit
te leveren en toen dat niet lukte, hoe de Turkse autoriteiten een strafzaak tegen
hem hebben gefabriceerd.29

Bespreking

De drie genoemde verklaringen betreffen ongefundeerde uitspraken. Ze zijn niet
gestoeld op controleerbare gegevens. Over de desbetreffende personen is geen
nadere informatie beschikbaar (gesteld).

(3). De verklaring van (X en) Y d.d. 6 januari 2000

Beschrijving

X en Y zijn op 30 maart 1999, respectievelijk op 6 januari 2000 door de Nederlandse
rechter-commissaris, mr. Sterk, onder waarborging van anonimiteit gehoord.
Aangenomen mag worden dat X werkzaam was bij een criminele-inlichtingendienst
van de Britse douane (‘HM Customs and Excise’), belast met de opsporing van inen uitvoer van verdovende middelen. X had tot taak middels informanten
inlichtingen te vergaren over drugstransporten. Eén van die informanten betrof
Baybaşin. Y was de leidinggevende van X, hetgeen inhield dat X elke dag aan Y
rapporteerde over de gesprekken die hij met informanten had gevoerd. Y is
aanwezig geweest bij een aantal gesprekken tussen X en Baybaşin. Toen Baybaşin
in december 1995 in uitleveringsdetentie verbleef, onderhield X nog slechts
sporadisch contact met hem. Y heeft Baybaşin tijdens zijn uitleveringsdetentie in
Breda opgezocht.30

28

Bijlage 15 bij herzieningsverzoek 2011, verklaring Pekgöz november 2005.
Bijlage 16 bij herzieningsverzoek 2011, anonieme verklaring d.d. 12 april 2006.
30 Processen-verbaal van verhoor X en Y van 30 maart 1999 en van 6 januari 2000, respectievelijk p. 12 (X) en p. 3 (Y).
29
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Het gaat de raadsvrouw thans om de verklaring van Y, de manager van X. Y zou
hebben verklaard dat het onderzoek naar Baybaşin op verzoek van de Turkse
autoriteiten

is

gestart.

Baybaşin

heeft

tijdens

zijn

verhoor

in

het

herzieningsonderzoek verklaard dat Y hoofd van de criminele inlichtingendienst van
‘Customs and Excise’ was.31 De raadsvrouw stelt dat hoewel het hof bekend was
met deze verklaring en het dus geen nieuw gegeven betreft, het hof die verklaring
niet op de juiste waarde heeft kunnen schatten aangezien de functie van deze
getuige thans pas bekend is geworden en “deze functie impliceert zonder meer de
mogelijkheid om van dit soort vertrouwelijke informatie kennis te hebben”, aldus de
raadsvrouw.32

Bespreking

Anders dan de raadsvrouw betoogt, geeft de verklaring van Y wel degelijk blijk van
diens leidinggevende functie binnen een Britse criminele inlichtingendienst. Een
nieuw gegeven vormen de verklaringen van X en Y uit 1999 en 2000 dus allerminst.

Desalniettemin sta ik stil bij de verklaringen van X en Y. Y reageerde in zijn verklaring
op de verklaring van X, die ik voor de volledigheid ook zal citeren. X verklaarde bij
de Nederlandse rechter-commissaris als volgt:
“Van december 1994 tot hij [Baybaşin, D.A.] in december 1995 in
uitleveringsdetentie kwam heb ik bijna dagelijks contact gehad met Baybaşin.
Dit gebeurde hetzij in een persoonlijk gesprek, hetzij telefonisch. In die
gesprekken kwam dan altijd aan de orde of hij over bepaalde onderwerpen
nog informatie had.
Tijdens zijn uitleveringsdetentie, van december 1995 tot en met december
1996, heb ik slechts sporadisch contact met hem gehad. Ik heb gehoord dat
een collega van mij, getuige Y, hem een keer is wezen opzoeken in het HvB in
Breda, dankzij bemiddeling van het Nederlandse ministerie van justitie.
(…).”33
Geconfronteerd met dit gedeelte van de verklaring van X heeft Y als volgt verklaard:

31

Baybaşin, proces-verbaal van verhoor d.d. 28 oktober 2015, sub 21.
Tweede aanvulling herzieningsverzoek d.d. 1 februari 2016, p. 20-21.
33 Verklaring X d.d. 30 maart 1999, p. 3 en 4.
32
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“Ik ben bij Baybaşin op bezoek geweest in Breda. Hetgeen getuige X daarover
verklaart is correct. Ook de rest van de alinea kan ik als juist bevestigen.
Nadat bij mijn Dienst bekend geraakte dat de Nederlandse politie H. Baybaşin
onderzocht heeft mijn Dienst de contacten met hem niet verbroken. De reden
is dat bij mijn Dienst betrouwbare informatie binnen gekomen was dat de
Nederlandse politie het onderzoek opgestart was op verzoek van de Turkse
nationale politie, waarvoor ik weinig respect koester. Verder was van belang
dat mijn Dienst van de Nederlandse politie geen onomstotelijk bewijs had
gekregen van het feit dat H. Baybaşin strafbare feiten pleegde. Tenslotte was
van belang dat mijn Dienst het Nederlandse onderzoek niet wilde
ondermijnen.”
Y verklaarde dus dat hij uit betrouwbare bron had vernomen dat “de Nederlandse
politie het onderzoek was opgestart” op verzoek van de Turkse nationale politie. Ik
merk op dat dit gesprek tussen Y en Baybaşin ergens in 1996 heeft plaatsgevonden,
namelijk tijdens de uitleveringsdetentie van Baybaşin. Op dat moment moest
(volgens de officiële lezing) het KNON-onderzoek tegen Baybaşin zelfs nog
aanvangen en kan hooguit sprake zijn geweest van een voorbereidende fase waarin
inlichtingen werden verzameld ter beantwoording van de vraag of het KNON
überhaupt onderzoek naar Baybaşin zou instellen. Het plan van aanpak voor het
KNON-onderzoek naar Baybaşin (naar verluidt: van 31 januari 1997)34 moest in elk
geval nog geschreven worden.
Bij volledige lezing van de verklaring van Y blijft onduidelijk of Y in zijn uitlating
doelde op de uitleveringszaak (met inbegrip van de uitleveringsdetentie) zelf, die –
onbetwist – was opgestart op verzoek van de Turkse autoriteiten, dan wel op een
Nederlandse strafzaak.
Een aanwijzing dat Hillenaar heeft gelogen over de aanvang van het KNONonderzoek kan hierin in elk geval niet gevonden worden.

(4). De persconferentie van Başesgioğlu

Ik besprak deze persconferentie reeds in paragraaf 18.3 hierboven. Uit het
transcript van de persconferentie blijkt niet dat Başesgioğlu heeft verklaard dat het
Nederlandse onderzoek is ingesteld op verzoek van de Turkse autoriteiten en op

34

Dat plan van aanpak bevindt zich niet in het dossier. Een door Jeroense overhandigd memorandum
d.d. 22 augustus 1997 maakt er melding van. Zie paragraaf 18.7, ‘De documenten van Jeroense’.
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grond van Turkse informatie. Het is alleen de nieuwslezeres die iets dergelijks heeft
voorgelezen.

(5). Het televisie-interview met Arslan

Ten slotte de uitlatingen van Emin Arslan bij gelegenheid van een interview met hem
dat op 6 december 2010 op de Turkse televisie is uitgezonden.35 Ik besprak dit
interview reeds in paragraaf 18.3. Arslan deelde daarin mede dat in 1998 onder zijn
leiding operaties zijn uitgevoerd tegen Baybaşin en andere soortgelijke organisaties.
Even later verklaarde hij dat de organisatie van Baybaşin tijdens zijn presidentschap
is opgerold. Over het moment waarop het onderzoek (“de operatie”) tegen Baybaşin
is aangevangen deed Arslan geen mededelingen; hij sprak slechts over 1998, en dus
niet over een (al dan niet gezamenlijk) opsporingsonderzoek tijdens daaraan
voorafgaande jaren.
Dit interview bevestigt de bemoeienis van Arslan met het onderzoek naar Baybaşin,
maar die bemoeienis staat op zichzelf niet ter discussie. In februari 1998 hebben de
Nederlandse autoriteiten volgens de officiële lezing immers contact gezocht met en
bijstand gevraagd van de Turkse autoriteiten. Op grond van dit interview kan dan ook
niet de conclusie worden getrokken dat Arslan leiding heeft gegeven aan een
intensieve en meerjarige samenwerking tussen de Nederlandse en Turkse
autoriteiten, hooguit dat Arslan zijn bijdrage mogelijk enigszins heeft aangedikt. Dat
Hillenaar hierover zou hebben gelogen kan dan ook op basis hiervan niet worden
vastgesteld.

Conclusie

De door de raadsvrouw aangedragen gegevens vormen geen fundament voor de
stelling dat Turkije het Nederlandse onderzoek naar Baybaşin heeft geïnitieerd. De
gegevens vormen bovendien geen begin van bewijs voor wetenschap van Hillenaar
omtrent de vermeende initiërende rol van Turkije in het onderzoek naar Baybaşin.

35

bijlage 20 bij herzieningsverzoek d.d. 18 april 2011: Turkse zender Habertürk tv-programma
Sansürsüz, d.d. 6 december 2010, p. 6/7, 15, 18/19.
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19.4. Misleiding van het hof over de samenwerking

Inleiding

De vermeende samenwerking tussen het KNON en de Turkse politie is voor een
belangrijk deel reeds besproken in onderdeel 18. Ik heb daarin geconcludeerd dat
voor de door de raadsvrouw bedoelde samenwerking geen serieuze aanwijzingen
bestaan. Indien die samenwerking er niet is geweest, kan Hillenaar het hof
hieromtrent ook niet hebben misleid.

Na de onderdelen 16, 17 en 18 resteert nog één cluster van argumenten van de
zijde van de raadsvrouw, en dat is gebaseerd op een analyse van Derksen in zijn
boek ‘Verknipt Bewijs’ uit 2014.36 Hij concludeert dat de Nederlandse en Turkse
autoriteiten hebben samengewerkt op de grond dat onjuiste details uit de
tapverbalen én de getuigenverklaringen overeenstemmen. Volgens Derksen is het
mogelijk om eensluidend de waarheid te spreken, maar is het zeer onwaarschijnlijk
om onafhankelijk van elkaar eensluidend onwaarheden te verkondigen.37

In ‘Verknipt Bewijs’ heeft Derksen een hoofdstuk gewijd aan de heroïnezaak. Hij
belicht een scala aan aanwijzingen voor de vermeende samenwerking tussen
Nederland en Turkije en de manipulatie van het bewijsmateriaal. Ik beperk mij tot
de argumenten die zien op de ‘onwaarheden’ waarvan zowel de Turkse
verklaringen van Priescu bij de politie als de uitwerking van de tapgesprekken
zouden getuigen. De raadsvrouw stelt vervolgens dat die ‘onwaarheden’ blijk geven
van de Turks-Nederlandse samenwerking.

Derksen toetst de politieverklaring van (onder andere) Priescu aan twee
hypothesen:
(1).

het “creatieve politiescenario”, waarin de recherche de verklaring van
Priescu in belastende zin heeft opgeschreven,

36

T. Derksen, Verknipt bewijs. De zaak Baybaşin, Leusden: ISVW Uitgevers 2014.
Dit argument herhaalt Derksen in T. Derksen, Onschuldig vast, Leusden: ISVW Uitgevers 2016. In
hoofdstuk VII, onder de kop ‘bedrog door de politie’ beschrijft Derksen dat er in de heroïnezaak (8x)
is gelogen in de Turkse verhoorverslagen.
37
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(2).

het “OM-scenario”, waarin Priescu in eerste instantie naar waarheid én in
belastende zin heeft verklaard, en daarop later terugkomt uit angst voor
represailles (van Baybaşin).

Derksen onderzoekt de vraag of de politieverklaringen van Priescu blijk geven van
inhoudelijke fouten, en zo ja welke hypothese (‘scenario’) voor zo’n fout de beste
verklaring geeft: indien Priescu die fout maakt wijst dat op scenario 2; indien de
politie die fout maakt is dat een teken dat de verklaring van Priescu is aangepast.
Dat wijst op scenario 1.

De argumenten van Derksen

De verklaring van Priescu

Het relevante gedeelte van de (uit het Turks naar het Nederlands vertaalde)
politieverklaring van Priescu luidt als volgt:
“KORTE VOORGESCHIEDENIS: Ik ben op 16.03.1961 in mijn land Roemenië
geboren. Ik heb mijn opleiding in Roemenië genoten. In 1980 ben ik in
militaire dienst geweest. In 1985 ben ik naar Joegoslavië en in 1986 naar
Nederland gegaan. Ik heb tot 1993 in Nederland gewoond. Daar heb ik
diverse banen gehad. Eind 1993 ben ik naar Roemenië teruggekeerd.
Sindsdien leef ik in Roemenië.
(…)
VRAAG: bij het mondelinge verhoor, direct na de inbeslagneming van de
21.200 gram heroïne tijdens de actie op 09.01.1998, verklaarde u dat u deze
heroïne bracht naar Hüseyin BAYBAŞIN, over wie u zei dat hij in Nederland
verblijft. Waar kent u deze Hüseyin BAYBAŞIN van? Hoe hebt u hem leren
kennen? Hoe is u relatie met hem?
ANTWOORD: Zoals ik hierboven al aangaf, zat ik in de periode dat ik in
Joegoslavië woonde, samen met Boban BEKIROVIÇ in de verdovende
middelen. Boban BEKIROVIÇ heeft mij in die tijd voorgesteld aan Hüseyin
BAYBAŞIN, over wie hij zei dat hij ook handelde in verdovende middelen.
Boban zei tegen mij dat hij Hüseyin BAYBAŞIN lang geleden had leren kennen
en dat zij samen een aantal transacties in verdovende middelen verzorgd
hadden. Hij stelde Hüseyin zelfs voor als de grootste drugssmokkelaar van
Turkije. Hoewel ik hem niet eerder gezien had, kende ik hem al wel van naam.
Ik ben in 1993 aan hem voorgesteld. Tijdens ons gesprek zei (hij) dat hij in
Turkije gezocht werd voor een drugsdelict en dat hij daarom naar het
buitenland was gevlucht. Er bestond een hechte vriendschap tussen Hüseyin
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BAYBAŞIN en Boban BEKIROVIÇ. Later gingen we elkaar veelvuldig
ontmoeten, omdat ik in Belgrado verbleef en groeide onze vertrouwelijkheid.
Datzelfde jaar heb ik Hüseyin Baybaşin naar een huis van mij gebracht en
daar heeft hij circa één maand verblijf gehouden. In de periode dat hij in mijn
huis verbleef, hielp ik hem op elk gebied. We zijn samen naar Rusland
geweest. Ik heb hem daar voorgesteld aan mij bekende personen die
betrokken waren bij drugstransacties. Omdat ik wist dat hij i.v.m. met
drugsdelicten gezocht werd, heb ik hem in contact gebracht met mensen en
plaatsen waar hij in de toekomst eventueel zou kunnen onderduiken. Later
ben ik samen met Hüseyin BAYBAŞIN naar Nederland gegaan. Sindsdien
woont hij in Nederland. Als ik naar Nederland ga heb ik vaak contact met
hem. Omdat Interpol in Nederland mij na de laatste gebeurtenissen aan het
zoeken is, hebben we sinds ongeveer twee jaar heel weinig contact met elkaar
gehad. In de tijd dat we in Nederland waren, hebben we enkele transacties in
verdovende middelen verzorgd. Op dezelfde wijze heb ik Hüseyin BAYBAŞIN
leren kennen en is er een relatie tussen ons gegroeid.”38
Argument 1

Derksen citeert uit een gedeelte van de politieverklaring van Priescu (dat niet is
opgenomen in het arrest van het hof), te weten:
“In 1985 ben ik naar Joegoslavië en in 1986 naar Nederland gegaan. Ik heb
tot 1993 in Nederland gewoond. Daar heb ik diverse banen gehad. Eind 1993
ben ik naar Roemenië teruggekeerd. Sindsdien leef ik in Roemenië.”39
Derksen stelt dat de verklaring (het gedeelte dat wel is opgenomen in het arrest
van het hof) als volgt verder gaat:
“In die periode dat ik in Joegoslavië woonde, zat ik samen met Boban in de
verdovende middelen. Boban heeft mij in die tijd voorgesteld aan Hüseyin
Baybaşin.”40
“Die tijd”, waarin Priescu aan Baybaşin is voorgesteld, heeft volgens Derksen
derhalve betrekking op de periode dat Priescu in Joegoslavië woonde, te weten
1985. Op dat moment kon Priescu echter niet aan Baybaşin zijn voorgesteld, want
die zat toen in een Engelse gevangenis. Priescu kan deze uitspraak derhalve niet
gedaan hebben, aldus Derksen.
38

Priescu, verklaring bij de Turkse politie d.d. 14 januari 1998, p. 1-2.
T. Derksen, Verknipt bewijs. De zaak Baybaşin, Leusden: ISVW Uitgevers 2014, p. 294.
40 T. Derksen, Verknipt bewijs. De zaak Baybaşin, Leusden: ISVW Uitgevers 2014, p. 294.
39
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Respons. Derksen legt ter ondersteuning van zijn argument een verband tussen “die
periode dat ik [Priescu] in Joegoslavië woonde” en “die tijd” waarin Priescu aan
Baybaşin is voorgesteld enerzijds en het gegeven dat Priescu (helemaal aan het
begin van zijn verklaring) te kennen geeft dat hij “in 1985 naar Joegoslavië is
gegaan” anderzijds. Het is echter onduidelijk op basis waarvan Derksen dit
(impliciete) verband zwaarder vindt wegen dan de duidelijke verklaring van Priescu
over het jaar waarin hij aan Baybaşin zou zijn voorgesteld, te weten 1993. Priescu
verklaarde over zijn eerste ontmoeting met Baybaşin immers als volgt: “Ik ben in
1993 aan hem [Baybaşin, D.A.] voorgesteld.” Het argument gaat niet op.

Argument 2

In het verlengde van argument 1 stelt Derksen dat Priescu in zijn verklaring eerst
impliceert dat hij in 1985/1986 aan Baybaşin is voorgesteld, maar zeven regels later
verklaart dat dit in 1993 moet zijn geweest. Deze tegenspraak maakt de verklaring
van Priescu onbetrouwbaar, aldus Derksen.

Respons. Aan het eerste gedeelte van de stelling van Derksen gaat vooraf de
veronderstelling dát Priescu in eerste instantie verklaarde dat hij Baybaşin in 1985
of 1986 heeft ontmoet en daarna verklaarde dat de ontmoeting in 1993 plaatsvond.
Dat is, zoals ik zojuist besprak, niet het geval. Priescu verklaarde m.i. uitsluitend dat
hij in 1993 aan Baybaşin is voorgesteld. Derksen creëert de door hem genoemde
tegenstelling in feite zelf.

Derksen stelt voorts dat een ontmoeting tussen Priescu en Baybaşin in 1993 in
Nederland moet hebben plaatsgehad. Die veronderstelling is gebaseerd op een
passage in de verklaring van Priescu, namelijk dat hij “tot 1993 in Nederland (heeft)
gewoond” en “eind 1993 naar Roemenië (is) teruggekeerd.”

Respons. Ten eerste staat niet vast dat Priescu tijdens de ontmoeting met Baybaşin
in 1993 in Nederland woonde. Hij verklaarde immers dat hij “tot 1993” in Nederland
heeft gewoond en “eind 1993” naar Roemenië is teruggekeerd. Zelfs al zou Priescu
op het moment van de ontmoeting met Baybaşin in Nederland hebben gewoond is
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er m.i. geen noodzakelijk verband tussen de (vermeende) woonplaats van Priescu
en de locatie van een ontmoeting tussen hen beiden. Het argument gaat niet op.

Argument 3

Derksen stelt dat een tegenstrijdigheid ligt besloten in het navolgende gedeelte van
de verklaring van Priescu. Ik citeer Derksen:
“Later (na 1993, nadat Priescu terug naar Roemenië was verhuisd) gingen we
elkaar veelvuldig ontmoeten, omdat ik in Belgrado verbleef groeide onze
vertrouwelijkheid. Datzelfde jaar heb ik Hüseyin Baybaşin naar een huis van
mij gebracht en daar heeft hij circa een maand verblijf gehouden.”41
Belgrado ligt in Servië, in het voormalig Joegoslavië, en niet in Roemenië. Het is
onmogelijk dat de Roemeense Priescu zou verklaren dat Belgrado in Roemenië ligt,
aldus Derksen.

Respons. Derksen voegt de tegenstrijdigheid aan het citaat toe. Ten eerste
veronderstelt Derksen dat Priescu heel 1993 in Roemenië woonde en daarom niet
in Belgrado kon verblijven. Dat staat op basis van de verklaring van Priescu niet vast.
Priescu laat in het begin van zijn verklaring weten dat hij “tot 1993” in Nederland
heeft gewoond en “eind 1993” naar Roemenië is teruggekeerd. Hij kan gedurende
1993 derhalve ergens anders hebben gewoond. Voorts kan iemand in een land
wonen en toch, zoals Priescu in wezen ook verklaarde, (tijdelijk) in een ander land
verblijven en daar wellicht iemand ontmoeten.
Derksen meent ook dat uit dit citaat zou blijken dat Priescu verklaarde dat Belgrado
in Roemenië ligt, hetgeen een Roemeen nooit zou doen; die zou weten dat
Belgrado in (voormalig) Joegoslavië ligt.
Gezien het voorgaande en blijkens het onderwerpelijke citaat is van een dergelijke
misvatting bij Priescu geen sprake. Priescu verklaarde slechts dat hij in Belgrado
verbleef. Het argument faalt.

41

T. Derksen, Verknipt bewijs. De zaak Baybaşin, Leusden: ISVW Uitgevers 2014, p. 296.
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Argument 4

Priescu verklaarde kort daarop dat hij Baybaşin heeft geholpen, dat Baybaşin een
periode in zijn huis verbleef en dat ze samen naar Rusland zijn gegaan, alwaar hij
Baybaşin aan hem bekende betrokkenen bij drugstransacties heeft voorgesteld.
Derksen stelt dat dit bezoek in 1994 of 1995 vanuit Zuid-Afrika (1994) of Engeland
(1995) moet hebben plaatsgehad: een dergelijke reis is volgens Derksen echter
onmogelijk. In 1994 verbleef Baybaşin in Zuid-Afrika, van waaruit een tripje naar
Belgrado überhaupt niet in de rede zou liggen. Bovendien was hij toen al in
onderhandeling met ‘Customs’ in Engeland. In 1995 verbleef hij in Engeland en
‘waakte’ Customs over hem, aldus Derksen. Derksen merkt op dat Baybaşin
overigens ook ontkent een dergelijke reis te hebben gemaakt. Voorts zou Priescu
op 30 mei 2005 zeven keer achter elkaar hebben verklaard nooit in Rusland te zijn
geweest.42

Respons. Ten eerste is het niet onmogelijk dat Baybaşin vanuit de door Derksen
genoemde landen een reis maakt naar Rusland. Ten tweede is het mij niet duidelijk
waarom Derksen stelt dat dit bezoek in 1994 of 1995 moet hebben plaatsgehad.
Iets dergelijks verklaarde Priescu niet. Integendeel, hij geeft aan dat hij in 1993 aan
Baybaşin is voorgesteld en kort daarop dat hij Baybaşin in “datzelfde jaar” (dus
1993) naar een huis van hem heeft gebracht en dat ze in Rusland zijn geweest.43

Het feit dat Priescu in 2005 heeft ontkend dat hij met Baybaşin in Moskou, Rusland
is geweest,44 acht ik in het licht van het voorgaande en hetgeen in onderdeel 16
omtrent deze verklaring naar voren is gekomen,45 niet bijster geloofwaardig.
Het argument snijdt geen hout.

42

T. Derksen, Verknipt bewijs. De zaak Baybaşin, Leusden: ISVW Uitgevers 2014, p. 297.
Priescu, verklaring bij de Turkse politie d.d. 14 januari 1998, p. 2.
44 Priescu, verklaring d.d. 30 mei 2005, p. 6: “RC: Klopt het dat u wel eens met Baybaşin In Moskou
bent geweest? Roemeense tolk: Hij Is nooit in Rusland geweest Hij Is nooit in Moskou geweest. Hij kent
Moskou niet. Noch in Rusland, noch in Moskou. Omdat hij nooit in Rusland Is geweest, is hij ook nooit
in Moskou geweest.”
45 Zie paragraaf 16.Xxx: Priescu is tijdens het proces van Baybaşin teruggekomen op zijn eerste (voor
Baybaşin belastende) verklaring. Zijn verklaring uit 2005 betreft derhalve een herhaling van zetten.
De verklaring was voorts bestemd voor een andere strafzaak.
43
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Argument 5

Derksen stelt dat Priescu verklaarde dat hij later samen met Baybaşin naar
Nederland is gegaan en aldaar enkele transacties in verdovende middelen heeft
uitgevoerd. Dat is volgens Derksen om een aantal redenen onmogelijk. Baybaşin
had vanaf december 1994 tot december 1995 dagelijks contact met ‘Customs’; die
zouden van een dergelijke trip op de hoogte moeten zijn geweest en bovendien zou
zo’n trip zijn veiligheid en die van zijn familie op het spel zetten.
Voorts zou Priescu in de periode dat hij in Nederland verbleef zo’n vier á vijf keer
zijn aangehouden in verband met drugsdelicten en hij heeft in Nederland een tijd
in de gevangenis gezeten. Derksen stelt dat Priescu voorts verklaarde dat hij
gezocht werd door de Nederlandse recherche en dat hij daarom niet zo veel meer
in Nederland kwam. Het is volgens Derksen daarom “hoogst implausibel dat hij met
Baybaşin uitgerekend naar Nederland terug zou zijn gegaan om daar gedurende
enkele weken nog eens drugsactiviteiten te ontplooien.”46

Respons. Het relevante gedeelte van Priescu’s verklaring luidt als volgt:
“Later ben ik samen met Hüseyin Baybaşin naar Nederland gegaan. Sindsdien
woont hij in Nederland. Als ik naar Nederland ga, heb ik vaak contact met
hem. Omdat Interpol in Nederland mij na de laatste gebeurtenissen aan het
zoeken is, hebben we sinds twee jaar heel weinig contact met elkaar gehad.
In de tijd dat we in Nederland waren hebben we enkele transacties in
verdovende middelen verzorgd.”47
Derksen stelt dat Baybaşin dagelijks contact had met ‘Customs’ en dat zij van een
dergelijke trip op de hoogte zouden moeten zijn geweest. Ik deel dit standpunt niet.
Over de intensiteit en inhoud van de contacten tussen Baybaşin en de Britse
‘Customs’ is in werkelijkheid weinig bekend en het is niet duidelijk waarop Derksen
zijn stelling hierover baseert. Contact met ‘Customs’ kan bovendien plaatshebben
via een mobiele telefoon, zonder dat de ene gesprekspartner weet waar de andere
op dat moment verblijft. In het geluidsmateriaal van de tapgesprekken bevinden
zich verscheidene voorbeelden van telefonisch contact tussen Baybaşin enerzijds,
en Brian en Colin anderzijds. De stelling mist derhalve feitelijke grondslag.

46
47

T. Derksen, Verknipt bewijs. De zaak Baybaşin, Leusden: ISVW Uitgevers 2014, p. 298.
Priescu, verklaring bij de Turkse politie d.d. 14 januari 1998, p. 2.
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De opmerking van Priescu dat hij niet zo vaak meer in Nederland komt vanwege zijn
problemen met Interpol Nederland zijn voor Derksen een reden om een bezoek van
Priescu en Baybaşin aan Nederland onmogelijk te achten.
Ik deel dat standpunt niet. Priescu verklaarde slechts dat hij eerst met Baybaşin in
Nederland is geweest in verband met drugstransacties en er daarna niet vaak meer
kwam vanwege zijn problemen met Interpol. Die volgorde lijkt Derksen te
verwarren. De argumentatie van Derksen is niet steekhoudend.

Argument 6

Priescu verklaarde dat Baybaşin “sindsdien in Nederland woont.” Derksen stelt dat
hoewel niet precies duidelijk is wanneer Priescu met Baybaşin naar Nederland is
gegaan, het wel vast staat dat ze sinds begin 1996 minder contact met elkaar
hebben. Op basis van die informatie concludeert Derksen dat het bezoek van
Priescu en Baybaşin aan Nederland ergens tussen eind 1994 en begin 1996 moet
hebben plaatsgevonden, hetgeen onmogelijk is aangezien Baybaşin sinds
december 1994 tot december 1995 dagelijks contact had met Customs en vanaf
december 1995 in uitleveringsdetentie verbleef.48

Respons. Onder argument 5 besprak ik reeds dat over de intensiteit en inhoud van
de contacten tussen Baybaşin en de Britse ‘Customs’ weinig bekend is. Derksen
speculeert dus.

Derksen stelt voorts dat het genoemde bezoek tussen eind 1994 en begin 1996
moet hebben plaatsgehad.

Respons. Ik kan Derksen hierin niet volgen. Priescu verklaarde slechts dat hij in 1993
aan Baybaşin is voorgesteld, hem in datzelfde jaar naar een huis van hem heeft
gebracht, samen met hem naar Rusland is geweest en dat hij (daarna?) weer met
hem naar Nederland is gegaan.

48

T. Derksen, Verknipt bewijs. De zaak Baybaşin, Leusden: ISVW Uitgevers 2014, p. 299.
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Argument 7

Priescu verklaarde dat Baybaşin hem gezegd zou hebben dat hij in Turkije gezocht
werd voor een drugsdelict en dat hij daarom naar het buitenland was gevlucht.
Derksen stelt dat Baybaşin aan vrienden vertelde dat hij door Turkije wordt
vervolgd vanwege zijn uitlatingen ten aanzien van de ‘Deep State’ in Turkije en dat
dat de reden zou zijn dat Turkije hem beschuldigde van drugsdelicten. Iemand die
Baybaşin goed kent, zou derhalve niet verklaren als Priescu gedaan heeft, aldus
Derksen.49

Respons. Aan de stelling van Derksen ligt een aantal veronderstellingen ten
grondslag, namelijk (1) dat het ‘ware’ motief om Baybaşin te vervolgen is gelegen
in zijn uitlatingen over corruptie in Turkije, (2) dat hij aan (al) zijn vrienden het
‘ware’ motief van de Turkse vervolging heeft verteld, (3) dat Priescu dit derhalve
moet hebben geweten, (4) dat Priescu hierover zou moeten verklaren. Die
veronderstellingen vergen een nadere onderbouwing die Derksen niet biedt.
Derksen verbindt stellige conclusies aan niets anders dan speculaties.

Argument 8

Priescu verklaarde dat er een hechte vriendschap bestond tussen Baybaşin en
Boban Bekiroviç. Derksen stelt dat dit niet het geval is. In de 6000 tapgesprekken
van Baybaşin zou, op één gesprek na, niet over Boban worden gesproken. In het
ene gesprek waarin er wel over hem gesproken wordt, van 13 februari 1998, vraagt
Baybaşin aan zijn gesprekspartner: “… Wie is Boban?” Derksen stelt derhalve dat
het duidelijk is dat Baybaşin Boban niet kent, dat Priescu dit had moeten weten en
derhalve deze uitspraak niet gedaan kan hebben.50

Respons. Ik deel dit standpunt niet. Uit het gegeven dat er niet over de telefoon
over of tegen iemand wordt gesproken volgt niet noodzakelijkerwijs dat diegene
ook geen vriend is of is geweest. Voorts kan uit de vraag “wie is Boban?” niet

49
50

T. Derksen, Verknipt bewijs. De zaak Baybaşin, Leusden: ISVW Uitgevers 2014, p. 300.
T. Derksen, Verknipt bewijs. De zaak Baybaşin, Leusden: ISVW Uitgevers 2014, p. 300-301.
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worden afgeleid dat het de onderhavige Boban betreft, dan wel dat uit die enkele
vraag kan worden afgeleid dat Baybaşin deze Boban niet kende.51

Argument 9

Priescu verklaarde dat hij een week voor de drugsdeal naar Belgrado is gegaan,
waarna hem in Belgrado bleek dat Boban al contact had gehad met Baybaşin.
Derksen stelt dat dit niet kan aangezien uit de taps blijkt (1) dat Baybaşin vanaf
september 1997 niet in Belgrado is geweest, en (2) dat Baybaşin Boban in februari
1998 niet kende.

Respons. Ik deel dit standpunt niet. Het is immers mogelijk om met iemand contact
te hebben buiten fysieke aanwezigheid. Daar zijn telefoons voor. Derksen maakt
ook niet duidelijk waarom Baybaşin zich voor dit contact in Belgrado had moeten
bevinden.
Het argument met betrekking tot de tapgesprekken besprak ik reeds onder
argument 8.

Conclusie

Ik heb ervoor gekozen niet alle argumenten te bespreken die volgens Derksen
wijzen op een onrechtmatige samenwerking tussen de Nederlandse en Turkse
autoriteiten in de heroïnezaak. Het voorgaande is namelijk illustratief voor de wijze
waarop Derksen die exercitie ter hand heeft genomen. De “leugens” die Derksen
ontwaart berusten op interpretaties en veronderstellingen van zijn kant. Derksens
argumentatie is ontoereikend om de vermeende onrechtmatige samenwerking in
de heroïnezaak aan te tonen, noch komt in zijn verhaal de wetenschap van Hillenaar
hieromtrent aan bod.

51

Dit standpunt is m.i. voorts in tegenspraak met de veronderstelling dat de Nederlandse politie de
tapverbalen zou hebben gestroomlijnd met de valse politieverklaringen. Indien zij, in het door Derksen
voorgestane ‘creatieve politiescenario’, Baybaşin wilde linken aan de drugshandelaar Bekiroviç ligt het
in de verwachting dat ze zijn naam juist vaker in de vervalste tapverbalen zouden hebben laten
terugkomen. Overigens, ik onderbouwde in onderdeel 15 reeds dat ik het onwaarschijnlijk acht dat er
met de tapverbalen is ‘gesjoemeld’.
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19.5. Conclusie

De door de raadsvrouw in dit kader aangedragen gegevens vormen geen begin van
bewijs dat de zaaksofficier van justitie in de zaak Baybaşin, mr. Hillenaar, het hof
heeft misleid; niet over de vermeende initiërende rol van Turkije in het onderzoek
naar Baybaşin, noch over de vermeende langdurige en intensieve samenwerking
tussen de Nederlandse en Turkse autoriteiten in het strafrechtelijk onderzoek naar
Baybaşin.
Kort gezegd zijn er geen serieuze aanwijzingen dat Turkije een initiërende rol heeft
vervuld in het KNON-onderzoek naar Baybaşin. Evenmin zijn er serieuze
aanwijzingen dat beide landen in dat onderzoek op onrechtmatige wijze hebben
samengewerkt. En zelfs als zou moeten worden aangenomen dat de feiten anders
liggen, is er geen enkele aanwijzing dat Hillenaar daarvan op de hoogte moet zijn
geweest. Een ernstige beschuldiging van meineed aan het adres van mr. Hillenaar
mist ieder fundament.
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20.1. Aanleiding en overzicht

Het arrest en het herzieningsverzoek

Het bestreden arrest

Bij arrest van het gerechtshof Den Bosch d.d. 30 juli 2002 is Baybaşin schuldig
verklaard aan de bewezenverklaarde misdrijven en veroordeeld tot een
levenslange gevangenisstraf. Het arrest brengt tot uitdrukking dat het hof Baybaşin
houdt voor de leider van een misdaadsyndicaat dat op grote schaal handelde in
verdovende middelen. Daarbij werden liquidaties en gijzelingen niet geschuwd.
Het bestreden arrest, aangevuld met bewijsmiddelen, is uitvoerig gemotiveerd. De
bewijsvoering tegen Baybaşin blijkt voor een belangrijk deel gefundeerd op de
resultaten van telefoontaps. In het rechercheonderzoek naar Baybaşin, verricht
door het kernteam Noord- en Oost-Nederland (KNON), zijn over de periode van
september 1997 tot en met het moment van zijn aanhouding op 27 maart 1998
verscheidene telefoonlijnen van Baybaşin getapt. Een schriftelijke weergave (ook
genoemd: transcripties) van de vertolking van de Koerdische, Turkse en Engelse
telefoongesprekken die zijn onderschept, vormt de hoofdmoot van de
bewijsmiddelen waarmee het arrest van 30 juli 2002 is aangevuld.
Het hof heeft de strafzaak tegen Baybaşin consciëntieus behandeld. Uit de
nauwkeurige doorhalingen waarvan de transcripties die voor de bewijsvoering zijn
gebruikt her en der blijk geven, valt op te maken dat het gerechtshof méér kwesties
onder ogen heeft gezien dan in de bewijsoverwegingen reeds zijn geëxpliciteerd.
De verweren die ten overstaan van het gerechtshof zijn gevoerd omtrent (onder
meer) de authenticiteit en integriteit van het geluidsmateriaal van de
tapgesprekken, alsmede de vertolkingen van tapgesprekken, hebben het hof
gebracht tot het doen verrichten van nader onderzoek, onder meer door NFIdeskundige Broeders. Daarvan zijn de resultaten uitdrukkelijk in ’s hofs
overwegingen betrokken.

Het herzieningsverzoek met zes aanvullingen

De raadsvrouw heeft in het herzieningsverzoek betoogd dat Baybaşin onschuldig is.
Bovendien stelt de raadsvrouw dat Baybaşin is veroordeeld doordat de
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Nederlandse politie in samenwerking met de Turkse autoriteiten bewijsmateriaal
heeft vervalst, met name “gemanipuleerd” geluidsmateriaal van telefoontaps.
Voor een belangrijk deel is deze stelling van de raadsvrouw gefundeerd op de
resultaten van technisch onderzoek aan het geluidsmateriaal van tapgesprekken.
In onderdeel 2 van deze conclusie heb ik een overzicht gegeven van de resultaten
van het technisch onderzoek waarop de raadsvrouw zich in het inleidende
herzieningsverzoek van 18 april 2011 beroept. Dat betreft onderzoeksrapporten
van Van de Ven, Kuylman, Dickey (Audio Evidence Lab), en Beerends (TNO),
alsmede van de deskundigen in het onderzoek van de toegangscommissie van de
Commissie evaluatie afgesloten strafzaken (tCEAS) uit 2009: Peller (uit Israël),
Fransen & Rijnders (TNO/KPN) en in mindere mate ook Bek Tek (uit de VS). De één
meer omzichtig dan de ander maken deze deskundigen in hun rapporten melding
van aanwijzingen voor ‘alterations’ en ‘manipulaties’ (vervalsingen), verwijzen zij in
deze rapporten naar ‘anomalieën’, en laten zij in elk geval de mogelijkheid van
manipulatie open.
Ofschoon deze rapporten niet in alle gevallen zijn gebaseerd op onderzoek aan
kwalitatief toereikend onderzoeksmateriaal, heb ik in een tussenconclusie van
4 september 2012 geoordeeld dat deze rapportages niet mogen worden
genegeerd. Ook consciëntieuze rechters kunnen immers een onjuist oordeel blijken
te hebben geveld.

Het herzieningsverzoek was niet uitsluitend geënt op aanwijzingen voor de
manipulatie van het geluidsmateriaal van tapgesprekken. De raadsvrouw heeft in
een aanzienlijke hoeveelheid nova ook betoogd dat er sterke aanwijzingen zijn voor
het bestaan van een langdurige en heimelijke samenwerking c.q. samenspanning
tussen het KNON en de Turkse autoriteiten tegen Baybaşin. Die samenspanning en
het feit dat daarover onder ede is gelogen, moeten volgens de raadsvrouw (na
herziening) alsnog leiden tot de niet-ontvankelijkheid van het Openbaar Ministerie.
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Het herzieningsonderzoek

De inrichting van het onderzoek

Zoals toegelicht in onderdeel 3 van deze conclusie heb ik eind 2012 een aanvang
gemaakt met (de voorbereidingen van) een onderzoek naar het bestaan van
gronden voor een herziening van de veroordeling van Baybaşin. Dat onderzoek zou
bestaan uit (1) het horen van getuigen, en (2) het verrichten van technisch
onderzoek.

De rechter-commissaris heeft vervolgens in de periode van 13 januari 2013 tot en
met 25 april 2014 in totaal twaalf getuigen gehoord, verspreid over zestien
verhoordagen. De raadsvrouw, de landelijke forensisch officier van justitie en ik
waren daarbij telkens aanwezig en waren in de gelegenheid om vragen te stellen.
Ten slotte is op 28 oktober 2015 Baybaşin gehoord.

In samenspraak met de raadsvrouw heb ik de rechter-commissaris verzocht een
tweetal deskundigen aan te stellen voor het verrichten van technisch onderzoek.
Dat waren (op verzoek van de raadsvrouw) de reeds genoemde Van de Ven, en
(met instemming van de raadsvrouw) Van den Heuvel. De eerste had volgens zijn
cv ruime ervaring op het terrein van signaalanalyse en modemtechnologie, onder
andere in zijn werk voor overheidsinstanties, en de tweede had volgens zijn cv
ervaring met telefonietechnologie en -infrastructuur en de bijbehorende
gespreksregistratie, alsmede met het om forensische redenen ontsluiten van
complexe audio/video-data in beveiligde c.q. gecodeerde systemen.
Het technische onderzoek werd nauwlettend begeleid en met onderzoeksvragen
gestuurd door een commissie (de begeleidingscommissie) waaraan de raadsvrouw,
de rechter-commissaris, de landelijke forensisch officier van justitie, de griffier, een
technicus van de zijde van de politie en ikzelf deelnamen, en die geregeld
bijeenkwam.

De onderzoeksopzet

Ik heb in paragraaf 3.2 toegelicht dat en op welke gronden het in mijn opdracht
uitgevoerde technische onderzoek de volgende twee onderzoekspijlers omvatte:
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(1).

een onderzoek naar de configuratie en de werking van de telefonieinfrastructuur,

waarvan

in

het

bijzonder

de

mobiele-

telecommunicatietechnologie van gsm (2G), en de in de strafzaak toegepaste
interceptietechnologie (zowel analoog als digitaal) in de periode van vóór
april 1998;
(2).

een interpretatie van ‘audiofenomenen’ c.q. ‘anomalieën’ die in het
geluidsmateriaal werden waargenomen en waarbij de vraag was of die
moeten worden aangemerkt als teken van manipulatie.

Onderzoekspijler 1 vormde in het verband van de Baybaşin-zaak nieuw onderzoek.
In mijn onderzoeksopzet was kennis omtrent de mobiele-telecommunicatietechnologie van gsm (2G), en de in de strafzaak toegepaste interceptietechnologie
vereist, en wel om (1) de (on)mogelijkheden en waarschijnlijkheden van
manipulatie te evalueren aan de hand van nauwgezet uitgewerkte ‘scenario’s van
manipulatie’, en (2) de interpretatie van de waargenomen audiofenomenen te
faciliteren. Alleen met kennis van zaken kan immers in onderzoekspijler 2 naar een
oorzakelijke verklaring voor ‘audiofenomenen’ c.q. ‘signaalanomalieën’ worden
gezocht.

Het onderzoek in pijler 1 werd enigszins gecompliceerd doordat in het
rechercheonderzoek naar Baybaşin gebruik is gemaakt van twee verschillende
tapkamers, te weten:
(1).

van 23 september 1997 tot de middag van 13 november 1997: een ‘analoge
tapkamer’ in Arnhem, waarbij de audio van tapgesprekken door
taperecorders werd geregistreerd op magnetische tapes. Hiervan zijn enkele
(maar niet alle) moederbanden bewaard gebleven;

(2).

van de middag van 13 november 1997 tot 27 maart 1998: een ‘digitale
tapkamer’ in Apeldoorn, waarbij de audio van tapgesprekken in een geheime
‘proprietary codec’ (genaamd AVQSBC) werd geregistreerd op harde schijven
van

het

zogeheten

Kislev

2-tapkamersysteem

(van

producent

Comverse/Verint), en in diezelfde codec gearchiveerd op magnetischoptische schijven (MO-schijven). Alle MO-schijven zijn beschikbaar.
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Het onderzoeksmateriaal

Ten behoeve van het technische onderzoek werd in 2014 allereerst het (analoge)
geluidsmateriaal op de moederbanden omgezet in digitale geluidsbestanden
(‘gedigitaliseerd’), en dit met gebruik van een taperecorder van hetzelfde merk en
type als waarmee de moederbanden zijn beschreven (nl. een Uher 6000) en met
toepassing van dezelfde nominale bandsnelheid, te weten 1,2 cm/s. Daarbij werd
de taperecorder gevoed door een accu, om te voorkomen dat de frequentie van
het elektriciteitsnet (nieuwe) sporen zou achterlaten in het gedigitaliseerde
geluidsmateriaal.
In overeenstemming met een aanbeveling van prof. Jacobs, de voorzitter van de
technische commissie van het tCEAS-onderzoek uit 2009, is het (digitale)
geluidsmateriaal dat gecodeerd op de MO-schijven was opgeslagen thans
rechtstreeks ontsloten, dat wil zeggen: buiten de apparatuur van Comverse om.
Hiermee werd beoogd het geluidsmateriaal zo weinig mogelijk bewerkingen te
laten ondergaan, als gevolg waarvan de onderzoekers de beschikking zouden
krijgen over het meest authentieke onderzoeksmateriaal. Van den Heuvel is
geslaagd in de hem toebedeelde opdracht om de op MO-schijven gecodeerde audio
om te zetten in beluisterbaar digitaal geluidsmateriaal.
Het geluidsmateriaal van een door de raadsvrouw en mij geselecteerd aantal
tapgesprekken, zowel betwist als onbetwist, is vervolgens aan de twee
deskundigen ter hand gesteld. Daarmee kon het technisch onderzoek
daadwerkelijk aanvangen.

Het verloop van het technisch onderzoek

Zoals toegelicht in paragraaf 3.3 heeft het technisch onderzoek uiteindelijk
aanzienlijk langer geduurd dan verwacht. Bovendien namen de uitkomsten een
andere gedaante aan dan gehoopt. Waar ik uitkeek naar gezamenlijke rapportages
van twee deskundigen, waarin de overeenkomsten en verschillen tussen de
bevindingen en conclusies van beide deskundigen helder voor het voetlicht zouden
komen,

resulteerde

het

technische

onderzoek

in

twee

separate

deskundigenrapportages die op vrijwel alle doorslaggevende kwesties haaks op
elkaar stonden. De deskundigen waren er na een hoopvol begin niet in geslaagd om
zelfs maar gezamenlijk meetresultaten te rapporteren.
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In september/oktober 2015 beschikte ik zodoende over een omvangrijke
hoeveelheid technische rapportages die geen blijk gaven van enige eensgezindheid.
Steevast rapporteerde Van de Ven dat de onderzochte audiofenomenen een
aanwijzing vormden voor de manipulatie van het geluidsmateriaal van
tapgesprekken, terwijl Van den Heuvel in alle gevallen aan het onderzochte
audiofenomeen een technische, onverdachte oorzaak toeschreef.

Daar kwam bij dat de raadsvrouw gedurende de loop van het technische onderzoek
de bijstand had gezocht (en gevonden) van onder meer prof. T. Derksen. Hij heeft
de begeleidingscommissie op verzoek van de raadsvrouw voorzien van een grote
hoeveelheid analyses en documenten getiteld ‘stand van zaken’ van zijn hand,
waarin zijn oordeel over de resultaten van het technische onderzoek was
neergelegd. In alle gevallen schaarde hij zich zonder voorbehoud achter de
bevindingen en conclusies van Van de Ven. Bovendien voerde hij Van de Ven op als
anonieme informant X4, die de mededelingen van Van de Ven kon bevestigen.
Hij leverde daarnaast kritiek op het werk en de persoon van Van den Heuvel. Of die
kritiek gegrond is kwam aan de orde in paragraaf 12.3.
Derksen liet ook zijn licht schijnen over de gehele bewijsvoering in de zaak Baybaşin
met inbegrip van de getuigenverklaringen, alsmede de vertolkingen en de uitleg
van de inhoud van tapgesprekken. Daarnaast heeft hij over de Baybaşin-zaak een
tweetal boeken geschreven. Dit vergrootte de input van informatie.

Complicerend was dat ik tijdens het herzieningsonderzoek werd geconfronteerd
met aanwijzingen dat niet zonder meer kon worden vertrouwd op de juistheid van
mededelingen van één van de twee benoemde deskundigen (Van de Ven) over
hetgeen hij in gesprekken zou hebben vernomen van deskundige derden: Rohde &
Schwarz (de producent van de eerste IMSI-catcher), Group 2000 (de producent van
een apparaat dat fungeert als ‘doorgeefluik’ van tapmateriaal vanaf de centrale van
de netwerkoperator naar de tapkamer) en de heer Eygendaal (een securityconsultant). Informatie die door de rechter-commissaris en mij rechtstreeks van die
derden werd verkregen, stond op gespannen voet met mededelingen die door
Van de Ven aan de desbetreffende derden werden toegeschreven in zijn rapport
van 23 december 2014.
Bovendien rees ernstige twijfel over het waarheidsgehalte van mededelingen van
deze zelfde deskundige omtrent onderzoek dat hij in 2002 zou hebben verricht in
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een digitale tapkamer te Nijmegen, gelijksoortig aan de in deze strafzaak gebruikte
digitale tapkamer te Apeldoorn. Aan dat (vermeende) onderzoek zou hij zijn kennis
omtrent de architectuur en technologie van die digitale tapkamer hebben
ontleend.
Deze kwestie is uitgebreid toegelicht in paragraaf 12.2.

Het verifiërend onderzoek

Mede om die reden heb ik ervoor gekozen om na de afronding van het technisch
onderzoek door de deskundigen in september/oktober 2015 zelfstandig voort te
gaan met een verifiërend onderzoek, teneinde zelf te kunnen beoordelen welke van
de twee aangestelde deskundigen de juiste conclusies had getrokken en op welke
(juiste) gronden, zonder dat ik daarbij moest afgaan op zoiets oncontroleerbaars
als vertrouwen in of voorkeur voor een deskundige. Ik beoogde de Hoge Raad op –
een zoveel mogelijk – objectieve wijze voor te lichten over de (on)juistheid en
(on)gegrondheid van de door de deskundige(n) getrokken conclusies. Bovendien
heb ik mij voorgenomen om alle argumenten die ertoe doen inhoudelijk te
bespreken. Deze voornemens verklaren de omvang van deze schriftelijke conclusie
en de duur die met de voorbereiding ervan was gemoeid.

Overzicht van de bevindingen

Na een verantwoording van de opzet van het onderzoek (in onderdeel 3 van deze
conclusie) heb ik in de onderdelen 4 tot en met 11 verslag gedaan van de
bevindingen van de onderscheidene deskundigen, van de resultaten van mijn
verifiërend onderzoek en van de resultaten van mijn evaluatie van alle kwesties
waarover tussen de deskundigen debat was ontstaan. Onderdeel 4 behelst een
bespreking

van

de

regelgeving

en

van

het

analyserapport

van

PricewaterhouseCoopers (PwC) uit 2003. De onderdelen 5 tot en met 7 vormen het
verslag en mijn evaluatie van de resultaten uit onderzoekspijler 1. De onderdelen 8
tot en met 11 vormen het verslag en mijn evaluatie van de resultaten van
onderzoekspijler 2. Een synopsis van deze resultaten en conclusies is te vinden in
paragraaf 12.1 van deze conclusie.
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In alle gevallen heb ik op door mij uiteengezette gronden geconcludeerd dat de
bevindingen van Van den Heuvel steun vonden in een solide fundament van
bronnen, gevoed door de bevraging van deskundige derden als KPN en Vodafone,
Rohde & Schwarz, Group 2000, Verint, prof. Künzel, Jaspers, en Van Dreunen,
bovendien door het naslaan van (veel) vakliteratuur en door (betrekkelijk
eenvoudig)

eigen

onderzoek

aan

geluidsmateriaal,

met

inbegrip

van

referentiemateriaal. Ik heb dus (ook) in alle gevallen uiteengezet waarom de
conclusies van Van de Ven moeten worden gepasseerd; in de meeste gevallen
omdat de conclusies van Van de Ven bij individuele beschouwing niet-valide en
ongefundeerd zijn gebleken.

Onderzoekspijler 1: de tapkamers en scenario’s van manipulatie

Ik begin met een verwijzing (onderdeel 6) naar het uitvoerige debat tussen Van den
Heuvel en Van de Ven over de architectuur en technologie van de digitale tapkamer
in Apeldoorn. Volgens Van den Heuvel was het audiomanagementsysteem van die
tapkamer werkzaam op besturingssoftware genaamd ‘iRMX’ en werd het
geluidsmateriaal op commando ‘streamend’ aangeboden aan de werkstations
(Windows-pc’s) waarachter de uitluisteraars (rechercheurs en taptolken) zich
konden positioneren. Volgens Van de Ven daarentegen bestond die apparatuur van
de tapkamer geheel uit Windows-pc’s en kon het geluidsmateriaal (althans de
verkeersgegevens ervan) eenvoudig worden gemanipuleerd met op Windows/DOS
toegesneden reparatie-applicaties als PC Tools en Dr. Watson. Ofschoon Van de
Ven in dit herzieningsonderzoek daartoe verscheidene gelegenheden zijn geboden,
heeft hij in géén geval zijn gelijk proefondervindelijk kunnen aantonen. Ook
overigens staat m.i. nu vast dat de digitale tapkamer voldeed aan de door Van den
Heuvel gegeven beschrijving ervan.
Die conclusie heeft gevolgen voor de vraag in hoeverre manipulatie van
geluidsmateriaal van tapgesprekken dat eenmaal in de ‘proprietary codec’ AVQSBC
is opgeslagen in het archiveringssysteem van de digitale tapkamer, te weten op
MO-schijven, mogelijk en waarschijnlijk is. Op de gronden als vermeld in onderdeel
6 acht ik dat zeer onwaarschijnlijk. Het manipuleren van de bijbehorende
verkeersgegevens is bovendien uiterst problematisch en ook dat acht ik (ver) buiten
het bereik van de mogelijkheden van de recherche te hebben gelegen.
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Hoewel dat nog bepaald niet eenvoudig is uit te voeren, is de manipulatie van audio
en verkeersgegevens van tapgesprekken die zijn opgeslagen door de analoge
tapkamer op zichzelf mogelijk. Met de overgang, op 13 november 1997, van een
analoge naar een digitale tapkamer zou een (verondersteld) frauderend
politieteam het zichzelf echter buitengewoon lastig hebben gemaakt. Dit doet de
vraag rijzen of het vervalsen van geluidsmateriaal en de registratie van vervalst
materiaal op de geluidsdragers die afkomstig zijn van de tapkamers niet op een
andere wijze kan hebben plaatsgehad, namelijk door de tapkamers via het
telecommunicatienetwerk vervalst geluidsmateriaal aan te bieden, waarna het op
reguliere wijze wordt geregistreerd. Over dergelijke, ‘externe’ scenario’s van
manipulatie gaat onderdeel 7.

In onderdeel 7 sta ik meer uitvoerig stil bij de beveiliging van gsm-netwerken en de
door Van de Ven gepresenteerde scenario’s van manipulatie waarin met behulp
van sim-klonen, “twee gekoppelde” IMSI-catchers en/of een modem vervalst
geluidsmateriaal wordt aangeboden aan de Nederlandse tapkamer als zou het
tapgesprekken betreffen die afkomstig waren van het gsm-toestel van Baybaşin,
terwijl de echte bron daarvan (de politie zelf) verhuld zou blijven. Op de gronden
als uiteengezet in onderdeel 7 concludeer ik echter dat de door Van de Ven
gepresenteerde scenario’s van manipulatie ongefundeerd en zeer onwaarschijnlijk
zijn.

Onderzoekspijler 2: audiofenomenen en signaalanomalieën

De uitkomsten van de tweede onderzoekspijler betroffen onderzoek naar
‘audiofenomenen’ c.q. ‘signaalanomalieën’.
Allereerst het probleem van de ‘aanzienlijke versnelling’ van het analoge
geluidsmateriaal (beschreven in paragraaf 9.1). Het geluidsmateriaal op
moederbanden (in gebruik in de analoge tapkamer) dat in 2014 werd
gedigitaliseerd, bleek in de WAV-bestanden die daarvan waren vervaardigd
aanzienlijk (soms meer dan 10%) sneller te worden weergegeven dan waarmee het
van origine was opgenomen. Deze ‘aanzienlijke versnelling’ werd door Van de Ven
en door Derksen aangemerkt als een “aperte aanwijzing voor manipulatie”.
Van de Ven tekende daarbij aan dat deze aanzienlijke versnelling kon worden
verklaard doordat de Turkse politie bij het manipuleren van geluidsmateriaal
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gebruik had gemaakt van een instabiele taperecorder. Bij hun oordeelsvorming
lieten Van de Ven en Derksen echter buiten beschouwing dat hetzelfde
geluidsmateriaal doch gedigitaliseerd in 2002 en hetzelfde geluidsmateriaal doch
gedigitaliseerd door de tCEAS in 2009 géén aanzienlijke versnelling vertoonde,
terwijl ook het rechtstreeks ontsloten geluidsmateriaal uit de digitale tapkamer niet
versneld werd weergegeven. Dat alles valt in de hypothese van Van de Ven en
Derksen niet goed te verklaren. Zou de manipulatie met een instabiele
taperecorder in Turkije dan abrupt zijn geëindigd zodra in Nederland werd
overgegaan van een analoge naar een digitale tapkamer? Dat komt mij uiterst
onwaarschijnlijk voor.
Mijn onderzoeksresultaten wijzen daarnaast uit dat de aanzienlijke versnelling van
het analoge geluidsmateriaal in werkelijkheid is ontstaan doordat in 2014 bij de
digitalisering ten behoeve van het herzieningsonderzoek gebruik werd gemaakt van
een exemplaar van de Uher 6000 waarvan (zeer waarschijnlijk) de potmeter (een
variabele weerstand waarmee de snelheid van de taperecorder wordt ingesteld)
niet goed functioneerde. Hoe het ook zij, het is in elk geval geen teken van de
frauduleuze manipulatie van het bewijsmateriaal.

Ik geef een ander voorbeeld (uit paragraaf 10.4). In het geluidsmateriaal van
tapgesprek A-1-4 is halverwege het telefoongesprek een geluidje waarneembaar
(in dit onderzoek ‘de puls-trein’ genoemd) dat door Van de Ven naar eigen zeggen
is herkend als het geluid van een hefboomschakelaar. Met hefboomschakelaars
werden

in

het

verre

verleden

in

een

telefooncentrale

automatisch

telefoonverbindingen tot stand gebracht. Dat geluidje zou (volgens Van de Ven) een
teken zijn van de aanvang van een nieuw telefoongesprek, opgenomen vóórdat
hefboomschakelaars (in de jaren tachtig) werden vervangen. Tapgesprek A-1-4 zou
daarmee aantoonbaar een frauduleuze samenvoeging van twee verschillende
(stokoude) telefoongesprekken betreffen. Van de Ven heeft zijn standpunt
onderbouwd door als bijlage bij zijn rapport een opname te voegen van het geluid
van een ‘Strowger switch’ in werking, oftewel een hefboomschakelaar, dat volgens
hem overeenkomt met het geluid van de besproken ‘puls-trein’.
Volgens Van den Heuvel is dit geluidje (de puls-trein) echter niets anders dan het
onschuldige resultaat van het aankoppelen van een mobiel toestel op bijvoorbeeld
een bureaulader.
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Bij beluistering (en vertolking) van tapgesprek A-1-4 blijkt dat de gesprekspartner
van Baybaşin op enig moment een opmerking maakt over de batterij van ‘dat ding’,
enkele seconden later ‘momentje’ zegt, waarna de besproken ‘puls-trein’ volgt, en
daarna een ‘hallo?’ van diezelfde spreker. Deze toedracht vormt reeds een
aanwijzing dat Van den Heuvel het gelijk aan zijn zijde heeft.
Ik heb bovendien het door Van de Ven aangeleverde geluid van een
hefboomschakelaar vergeleken met het geluid van een drietal andere
hefboomschakelaars dat vanaf YouTube is te downloaden. Bij beluistering en
analyse met een ‘signal analyzer’ bleek het geluid van de in totaal vier
hefboomschakelaars onderling zeer goed overeen te komen. Het geluid van
hefboomschakelaars bezit kennelijk een aantal karakteristieke eigenschappen. Die
eigenschappen zijn echter geheel niet terug te vinden in de ‘puls-trein’. De pulstrein klinkt niet als en ziet er (bij signaal-analyse) niet uit als het geluid van een
hefboomschakelaar. Ik acht het daarmee uiterst onwaarschijnlijk dat de ‘puls-trein’
in casu het geluid van een hefboomschakelaar betreft. Dan laat ik nog onbesproken
dat Van de Ven evenmin heeft kunnen uitleggen hoe het geluid van een apparaat
waarmee in een telefooncentrale verbindingen nu juist nog tot stand moesten
worden gebracht in een telefoonverbinding hoorbaar kon worden.

Van de Ven heeft voorts gewezen op de aanwezigheid van een kort piepje met een
frequentie van ongeveer 2100 Hz (meestal) aan het begin van verscheidene
tapgesprekken, door hem herkend als ‘modemsignaal’, dat wil zeggen: het spoor
dat (de frequentie van) een draaggolf van een modem zou achterlaten in een
geluidsbestand dat door het ene modem over een telefoonverbinding wordt
verzonden naar het andere modem, bijvoorbeeld van Turkije naar de Nederlandse
tapkamer. Van de Ven specificeerde dit modem als een snel analoog modem van
de V.34-categorie. Aanvankelijk betoogde hij namelijk dat 2100 Hz de frequentie
van de draaggolf van een V.34-modem betreft.
In werkelijkheid is er geen enkele categorie van snelle analoge modems met een
draaggolffrequentie van (om en nabij) 2100 Hz. In paragraaf 9.2 zet ik uiteen dat en
op welke gronden ik het standpunt van Van den Heuvel deel, namelijk dat het
uiterst onwaarschijnlijk is dat dit piepje afkomstig is van een (snel analoog) modem.
Ofschoon Van den Heuvel ook een verklaring geeft voor dit piepje, heb ik de
oorzaak ervan in deze conclusie in het midden gelaten omdat ik voor de technische
verklaring van Van den Heuvel onvoldoende steun heb kunnen vinden. Ik heb
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daarentegen (op de door mij in paragraaf 9.2 besproken gronden) geen aanleiding
om te veronderstellen dat het piepje iets anders is dan een onschuldig technisch
artefact, ontstaan bij de totstandkoming van een telefoonverbinding, hetgeen
meer in abstracto dan toch weer overeenkomt met het standpunt van Van den
Heuvel.

In de door mij genoemde onderdelen bespreek ik nog aanzienlijk meer:
‘audiofenomenen’ c.q. ‘anomalieën’ als het door Van den Heuvel als zodanig
betitelde ‘aanzingen van tante Cor’, volgens Van den Heuvel exemplarisch voor een
in de vakliteratuur goed beschreven fenomeen bij toepassing van ‘in-band
signaling’, te weten: ‘talk down’ (paragraaf 10.2). Verder bespreek ik in paragraaf
10.3 een, volgens de raadsvrouw, Derksen en Van de Ven: “volstrekt
onverklaarbaar AGC-patroon”, te weten de sporen van de werking van AGC (de
afvlakking van de signaalsterkte), in paragraaf 11.3 de aanwezigheid van een
tweede lichtnetfrequentie in het geluidsmateriaal (die naar nu blijkt afkomstig is
van de apparatuur waarmee Van de Ven zelf zijn metingen verrichtte), en in
paragraaf 9.3 onderzoek aan de kenmerken van beltonen van tapgesprekken die in
enkele gevallen “volstrekt onverklaarbaar” afwijken van hetgeen volgens Van de
Ven een onbetwiste, harde ITU-standaard zou zijn. Wat dat laatste betreft heeft
Van den Heuvel echter uitvoerig toegelicht dat die afwijkingen van de ITUspecificaties binnen de ‘signaling’ van telecommunicatie wel degelijk verklaarbaar
zijn en bovendien elders ook kunnen worden aangetroffen. Die conclusie vindt
steun in de antwoorden op mijn vragen aan KPN en Vodafone, die uitwijzen dat de
kenmerken van de beltonen van Vodafone reeds (minstens) twintig jaar afwijken
van hetgeen volgens Van de Ven een onwrikbare ITU-standaard zou zijn.

De conclusies van het technisch onderzoek

Zoals gezegd vormt paragraaf 12.1 een synopsis van mijn bevindingen. De paragraaf
eindigt met een samenvattende conclusie. Ik concludeer het volgende op basis van
de resultaten van het technisch onderzoek:
(1).

de bestudering van scenario’s van manipulatie wijst uit dat de frauduleuze
manipulatie van geluidsmateriaal dat is gearchiveerd door de tapkamers van
de types die in 1997/1998 in gebruik zijn geweest in de Baybaşin-zaak (zeer)
onwaarschijnlijk is, en
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(2).

er zijn bovendien geen technische aanwijzingen voor manipulaties van tot het
bewijs gebezigd geluidsmateriaal in de strafzaak tegen Baybaşin.

‘Gespreksinhoudelijke aanwijzingen’ van manipulatie

In onderdeel 13 bespreek ik vervolgens de door de raadsvrouw als zodanig
gepresenteerde ‘gespreksinhoudelijke’ aanwijzingen voor de manipulatie van het
geluidsmateriaal van de tapgesprekken. Deze nova heeft de raadsvrouw
voornamelijk gegrond op analyses van Derksen, die zich op zijn beurt beroept op
tegenstrijdigheden en (andere) ongerijmdheden waarvan de (vertolkte)
gespreksinhoud van tapgesprekken blijk zou geven.
Ik heb echter in alle gevallen die de raadsvrouw in dit verband heeft aangevoerd
geconcludeerd dat die analyses niet steekhoudend zijn, namelijk gebaseerd op een
onjuiste of te beperkte lezing van de gespreksinhoud, of simpelweg verkeerd
verstaan. Ik geef twee voorbeelden.
In de Marsil-zaak, waarin Baybaşin is veroordeeld voor de poging uitlokking tot
moord op Marsil en Malkoc (in de bewezenverklaring onder 5), rekent Derksen voor
dat de door de politie genoemde aanvangstijd van (onder meer) tapgesprek A-8-6
niet juist kan zijn, zulks omdat de gesprekspartner van Baybaşin (Metin) onmogelijk
in (veel) minder dan twintig minuten kan hebben gereden van locatie A (een
restaurant), waar volgens hem tapgesprek A-8-4 plaatsvond, naar locatie B (een
koffiehuis), waar volgens Derksen tapgesprek A-8-6 plaatsvond. Dit brengt Derksen
en de raadsvrouw tot de slotsom dat gesprek A-8-6 “qua tijd is gemanipuleerd”.
Echter, in zijn berekeningen veronderstelt Derksen dat Metin tapgesprek A-8-4
voerde op een moment dat hij zich nog bevond op locatie A (het restaurant). Die
veronderstelling is gebaseerd op een onjuiste lezing van de transcriptie van
tapgesprek A-8-4. Bovendien is het waarschijnlijker dat Metin tapgesprek A-8-4
voerde terwijl hij al met de auto onderweg was naar locatie B (het koffiehuis). Op
de achtergrond van tapgesprek A-8-4 is namelijk motorgeronk te horen.
In de Kentucky-zaak, de poging uitlokking tot liquidatie van dr. Mahboub in
Kentucky (feit 2 in de bewezenverklaring), verstaat Derksen in het door hem
beluisterde tapgesprek A-3-51 dat de gesprekspartner van Baybaşin tegen hem
zegt: “Yesterday was Saturday”, terwijl het telefoongesprek volgens de
verkeersgegevens ervan werd gevoerd op een dinsdag; volgens Derksen een
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aantoonbare inconsistentie. In werkelijkheid zegt de gesprekspartner in tapgesprek
A-3-51 echter: “Yesterday I was shattered”.

Getuigen over manipulatie van tapgesprekken

Onderdeel 14 vormt het sluitstuk van de bespreking van de argumenten die van de
zijde van de verdediging zijn aangevoerd ter ondersteuning van de hypothese dat
het geluidsmateriaal en de verkeersgegevens van tapgesprekken in de strafzaak
tegen Baybaşin zijn gemanipuleerd. In dit onderdeel komt een aantal argumenten
aan bod die zijn gebaseerd op de verklaringen van getuigen. Zo beroept de
raadsvrouw zich op de getuigenverklaring van politietolk Çetinkaya voor haar
stelling dat het geluidsmateriaal van tapgesprek A-6-168 begin januari 1998 reeds
in handen was van de Turkse politie, terwijl dat telefoongesprek volgens de
Nederlandse politie niet eerder zou zijn gevoerd dan op 21 januari 1998. De door
de raadsvrouw veronderstelde tegenspraak vloeit echter voort uit een onjuiste
lezing van de getuigenverklaring van Çetinkaya. Waar de raadsvrouw betoogt dat
Çetinkaya in zijn verklaring de inhoud van een tapgesprek weergeeft dat hij begin
januari 1998 van de Turkse politie te horen kreeg, beschrijft Çetinkaya in
werkelijkheid de inhoud van een tapgesprek dat hij (naar eigen zeggen) pas “later”
heeft beluisterd.

‘Vertalingsbedrog’

Onderdeel 15 behandelt de vele nova die betrekking hebben op (vermeend)
‘vertalingsgesjoemel’ en ‘vertalingsbedrog’ ten aanzien van zowel Engelstalige, als
Koerdische tapgesprekken. Voor zover het gaat om Koerdische tapgesprekken
baseert de raadsvrouw zich voor een belangrijk deel op de vertolkingen van de door
haar ingeschakelde “internationaal erkend linguïst” Rizgar, en dit onder
voorbijgaan aan het werk van de taptolken uit 1997/1998 en een RC-tolk die in 1999
in overleg met de verdediging was ingeschakeld.
Teneinde de argumenten van de raadsvrouw op waarde te kunnen schatten, heb ik
een ervaren (tap)tolk, een ‘educated native speaker’ Koerdisch/Kurmançi
aangesteld (‘de herzieningstolk’). Deze tolk heeft geheel onbevangen en zonder
bekendheid met het dossier en het debat de gewraakte gesprekspassages in
tapgesprekken opnieuw beluisterd, in het daarvan opgemaakte rapport zo nodig
1683
Onderdeel 20. Conclusie

Conclusie inzake 11-02065 H

het gesprokene woordelijk weergegeven en pas daarna vertaald naar het
Nederlands teneinde een transparante vertolking van de gespreksinhoud te
vervaardigen.
Het voorliggende onderzoeksthema was steeds de vraag of de door het hof voor de
bewijsvoering gebruikte transcripties de strekking van het besprokene correct
weergaven, oftewel of de vertolking ‘functioneel equivalent’ was met de inhoud
van het tapgesprek. Het hof had zich diezelfde vraag uitdrukkelijk gesteld, en
daarbij aansluiting gezocht bij de rapportages van NFI-deskundige Broeders, die
deze door hem geformuleerde vraag grosso modo bevestigend heeft beantwoord,
voor zover nodig met inschakeling door hem van een Koerdische ‘educated native
speaker’ (niet dezelfde als de door mij ingeschakelde ‘herzieningstolk’).
Veel nova bleken bij het herzieningsonderzoek niet zozeer gegrond op de vraag wat
de betekenis is van een uitgesproken woord, maar op de vraag welk woord (welke
klank) er precies in het tapgesprek valt te beluisteren. Dat betreft geen kwestie van
semantiek, maar van fonetiek (en dus van goed luisteren). Alleen al om die reden
gaat de veronderstelling van de raadsvrouw, te weten dat de door haar benaderde
Rizgar onder alle omstandigheden als tolk het laatste woord heeft, niet op.
Aan de hand van het Koerdische transcript van de herzieningstolk kon in velerlei
gevallen worden vastgesteld dat beweerdelijke opzettelijke fouten in de
vertalingen simpelweg niet bleken te bestaan. Het novum bleek in die gevallen
gegrond op tekortschietende uitluistervaardigheden van de zijde van de
verdediging of door haar ingeschakelde personen. Ik verwijs bijvoorbeeld naar
novum 72, ten aanzien waarvan aan de hand van de nadere tolkwerkzaamheden
kon worden vastgesteld dat Korkut wel degelijk over “40 duizend” spreekt, en niet
over “hoeveel duizend is dat.” Bij een beoordeling van novum 99 bleek dat, anders
dan de raadsvrouw poneerde, Metin niet zelf zei: “Er is een auto achter ons en we
voelen ons niet op ons gemak”, maar dat deze uitspraak hem door Baybaşin werd
aangereikt als (potentiële) smoes waarmee een geveinsd bezoek aan Baybaşin kon
worden afgezegd.
Veel nova betreffen verder geen nieuwe kwesties. De vraag of Yavuz in tapgesprek
A-1-1 het woord “baxçe” dan wel “boxçe” in de mond neemt, is door mij niettemin
andermaal voorgelegd aan de herzieningstolk. Die houdt het uitgesproken woord
zowel bij eerste (onbevangen) beluistering als bij nadere, nauwgezette bestudering
op “baxçe” (tuin), hetgeen in overeenstemming is met het door het hof
overgenomen oordeel van de drie taptolken én dat van de RC-tolk.
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Ten aanzien van de vertolking van Engelse tapgesprekken beroept de raadsvrouw
zich voornamelijk op de analyses van Derksen. In tapgesprek A-6-104 meent
Derksen de naam “Adri” te kunnen beluisteren, en hij baseert daarop zijn stelling
dat Baybaşin in dit telefoongesprek met iemand anders spreekt dan met
heroïnekoerier Priescu, zoals het gerechtshof op basis van de tapverbalen heeft
aangenomen.
Echter, bij nauwgezette beluistering blijkt Baybaşin in werkelijkheid geen “Adri” uit
te spreken. Hij zegt in plaats daarvan de (snel uitgesproken) woorden: “I believe”.
In datzelfde gesprek hoort Derksen het woord “Dutch” uitgesproken, waar in
werkelijkheid “Deutsch” wordt gezegd. In tapgesprek A-3-18 beluisteren de
raadsvrouw en Derksen “I want him to deliver” waar in werkelijkheid “I would like
him to be over” wordt gezegd. Ten aanzien van tapgesprek A-3-24 wordt de
taptolken verweten dat zij “de zeer ontlastende uitspraak” “you have his statement
and everything” niet hebben opgenomen in de vertolking, terwijl de
gesprekspartner van Baybaşin, Mayer, in werkelijkheid zegt: “he have his papers
and everything?”, op een moment dat Mayer nog in de onjuiste veronderstelling
verkeert dat Baybaşin hem verzoekt iemand de VS binnen te brengen c.q. binnen
te smokkelen.
Géén van de als nova gepresenteerde argumenten die de kwaliteit van de
vertolkingen in twijfel trekken is steekhoudend. Derksen en de raadsvrouw nemen
bij herhaling grote woorden als ‘vertalingsbedrog’, ‘geklungel’ en ‘gesjoemel’ in de
mond, maar de vereiste grondslag voor dergelijke kwalificaties blijkt telkenmale te
ontbreken. Ik vond geen aanleiding voor twijfel aan het oordeel van het hof dat de
vertolkingen die tot het bewijs zijn gebruikt, overeenkomen met de strekking van
het gesproken woord in de desbetreffende tapgesprekken.

Resterende kwesties van bewijs

In onderdeel 16 volgt de bespreking van een aantal resterende kwesties van bewijs,
telkens leidend tot de slotsom dat zij geen novum tot stand brengen. De essentie
van enkele in dit onderdeel besproken nova is niet nieuw en mag bij het gerechtshof
reeds bekend worden verondersteld.
Voor een mededeling van “medewerkers” of “een agent” van de FBI, te weten de
mededeling dat de verdenkingen tegen Baybaşin in de Kentucky-zaak ‘volgens de
FBI’ moeten worden afgedaan als “just nonsense”, presenteert de raadsvrouw als
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bronnen van informatie niets anders dan (1) de brief van een Brit die alleen schrijft
een “ongoing relationship with the U.S. FBI” te hebben, en (2) de print van een
‘hotmail’ van ene ‘Lasha George’, zonder ook maar enige verifieerbare
contactgegevens die richting de FBI voeren.

De heimelijke samenspanning tegen Baybaşin

De onderdelen 17, 18 en 19 behandelen de nova die de raadsvrouw heeft
aangevoerd ten bewijze van de langdurige, heimelijke samenspanning tussen het
kernteam Noord- en Oost-Nederland en de Turkse autoriteiten in de strafzaak
tegen Baybaşin.
Onderdeel 17 heeft specifiek betrekking op de uitleveringszaak die aan de strafzaak
tegen Baybaşin vooraf is gegaan. De internationale signalering op basis waarvan
Baybaşin in december 1995 ‘voorlopig’ werd aangehouden, zou uitsluitend een
bilaterale, heimelijke opzet tussen Turkije en Nederland hebben betroffen. Ter
onderbouwing van deze stelling worden argumenten opgevoerd die bij nadere
beschouwing geen stand houden. Het door mij opgevraagde uitleveringsdossier
geeft, anders dan de raadsvrouw ingang wil doen vinden, geen blijk van een andere
gang van zaken rond de signalering, de voorlopige aanhouding en de
uitleveringsprocedure dan door justitie te kennen is gegeven.

Onderdeel 18 behandelt stellingen van de raadsvrouw omtrent de meerjarige en
intensieve samenwerking in de strafzaak tegen Baybaşin. De raadsvrouw
presenteert bronnen van informatie waaruit zou moeten worden opgemaakt dat
die samenwerking door Turkije is afgedwongen onder dreiging van de
openbaarmaking van een zedendossier dat in Turkije was aangelegd ten aanzien
van een voormalige hoge ambtenaar, mr. Demmink. De merkwaardige chronologie
van deze samenspanning houdt in dat de samenwerking van de Nederlandse met
de Turkse autoriteiten reeds gaande was voordat Baybaşin in 1995 überhaupt voet
op Nederlands bodem had gezet, terwijl de dreiging met openbaarmaking van het
Demmink-dossier niet eerder dan begin 1997 zou hebben plaatsgehad.

Als bronnen van informatie voert de raadsvrouw onder meer de volgende drie op.
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Allereerst het zogeheten ‘Ek Rapor’, een rapport van een Turkse consultant, een
zekere Çelebi, naar verluidt opgesteld op basis van door hem verricht onderzoek en
op basis van documenten die ook in dit herzieningsonderzoek bekend zijn. Çelebi
trekt conclusies die niet kunnen worden gefundeerd op de door hem genoemde
documenten. Zo verwijst Çelebi naar een gespreksnotitie van de IND van 15 juli
1997 (door mij besproken in paragraaf 17.7). Uit deze telefoonnotitie blijkt volgens
het Ek Rapor dat de “zaak Baybaşin wordt gebruikt als drukmiddel teneinde in een
andere zaak iets van de Turkse autoriteiten gedaan te krijgen”. Daarmee wordt
volgens Çelebi de samenwerking tussen Nederland en Turkije in de strafzaak tegen
Baybaşin blootgelegd. De in de IND-telefoonnotitie bedoelde ‘andere zaak’ zou de
daden van Demmink betreffen die “betrokken was in schandalen inzake seks die hij
had met jonge kinderen en jongens”.
In die IND-telefoonnotitie wordt in werkelijkheid echter géén specificatie gegeven
van die ‘andere zaak’. Çelebi speculeert daarover. Er zijn bovendien zeer sterke
aanwijzingen dat met die andere zaak de toentertijd landelijk bekende ‘affaire
Köksal’ werd bedoeld.
Op de gronden als door mij besproken in onderdeel 18, acht ik het Ek Rapor van
zeer kwestieus allooi.

In de tweede plaats “de verklaring van een hoge Turkse politieambtenaar”, volgens
de raadsvrouw een klokkenluider, anoniem aangeduid als X1.
Echter, de ‘verklaring van X1’ blijkt in essentie niets anders dan hetgeen een Turkse
advocaat, Aytekin, verklaart te hebben vernomen van een politieambtenaar die
thans spoorloos is. Aytekin heeft deze klokkenluider naar zijn zeggen gesproken
binnen vier weken nadat de raadsvrouw deze Aytekin schriftelijk had verzocht om
informatie waarmee een herzieningsverzoek kon worden ondersteund. Er is geen
enkele waarborg dat deze ‘verklaring van X1’ de authentieke, door Aytekin
opgetekende verklaring betreft van een persoon die is wie hij zegt te zijn.

Ten derde een door de journalist Kazmali opgespoorde technicus, werkzaam voor
de Turkse politie, anoniem aangeduid als X2, die zou hebben verklaard op welke
wijze de manipulatie van geluidsmateriaal in de Baybaşin-zaak in zijn werk zou zijn
gegaan. Van X2 is beeldmateriaal beschikbaar waarop een persoon zichtbaar is die
op de rug is gefilmd. Zijn identiteit zou volgens de raadsvrouw worden bevestigd
door de foto van een computerbeeldscherm waarop een geopend Word-document
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zichtbaar is waarin een slecht leesbare kopie van een (vermeende) politiekaart te
zien is. X2 is thans spoorloos. In het overgelegde beeldmateriaal wordt X2
ondervraagd door Langendoen, feitenonderzoeker van de verdediging. X2 vermeldt
echter verrassend weinig details over zijn werkzaamheden, althans Langendoen
vraagt niet door, terwijl X2 antwoorden in de mond worden gelegd. Er is geen
enkele waarborg dat deze ‘verklaring van X2’ de authentieke verklaring betreft van
een persoon die is wie hij zegt te zijn.

Ik pretendeer thans niet compleet te zijn in mijn beschrijving van de vele nova die
de raadsvrouw in dit verband naar voren heeft gebracht, en ik verwijs voor een
verdere onderbouwing van mijn conclusie dat geen van de nova gegrond is, naar
onderdeel 18.

In onderdeel 19 sta ik langer stil bij de beschuldiging aan het adres van zaaksofficier
van justitie, mr. Hillenaar, namelijk de beschuldiging dat hij onder ede zou hebben
gelogen over de langdurige en intensieve samenwerking met de Turkse autoriteiten
in het door hem geleide onderzoek van het kernteam Noord- en Oost-Nederland.
De door de raadsvrouw in dit kader aangedragen gegevens vormen echter geen
begin van bewijs dat mr. Hillenaar het hof heeft misleid; niet over de vermeende
initiërende rol van Turkije in het onderzoek naar Baybaşin, noch over de vermeende
langdurige en intensieve samenwerking tussen de Nederlandse en Turkse
autoriteiten in het strafrechtelijk onderzoek naar Baybaşin. De ernstige
beschuldiging van meineed aan het adres van mr. Hillenaar mist ieder fundament.

Conclusie

Mijn onderzoek heeft mij gebracht tot de conclusie dat geen van de aangevoerde
argumenten deugdelijk is.
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20.2. Het advies aan de Hoge Raad

De aanpak

In het kader van het herzieningsonderzoek heb ik getracht alle aangevoerde
gegevens materieel te beoordelen. Telkens heb ik mij afgevraagd of het door de
raadsvrouw gepresenteerde novum was gestoeld op argumenten die op zichzelf
deugdelijk van aard waren. Ik heb mij niet in de eerste plaats bekommerd om de
vraag of een door de raadsvrouw als novum aangedragen gegeven op formele
gronden tot herziening van de veroordeling zou kunnen leiden. Daarmee wilde ik
vermijden dat ik in deze zaak, die raakt aan grote belangen voor de verzoeker tot
herziening en waarin de integriteit van de rechtstaat ter discussie wordt gesteld,
onbedoeld voorbij zou gaan aan eventuele reële aanwijzingen voor vervalsing van
bewijsmateriaal door de Nederlandse politie.

Mijn aanpak spreekt niet voor zich. Veel argumenten van de raadsvrouw had zij in
2002 reeds voorgelegd aan het gerechtshof. Veel argumenten bouwden voort op
verweren die al door het gerechtshof waren gewogen, en te licht bevonden. Mijn
aanpak van het herzieningsonderzoek en de ruimte die ik de verdediging daarmee
heb gegeven, stond en staat tot op zekere hoogte op gespannen voet met de
grondslag voor het rechtsmiddel dat Baybaşin en zijn raadsvrouw hebben benut:
de mogelijkheid van herziening van onherroepelijke veroordelingen.
Enerzijds is het instrument van herziening bedoeld als mechanisme voor de
correctie van onterechte veroordelingen. Daar staat tegenover dat de samenleving
erbij gebaat is dat een rechterlijke beslissing niet oeverloos kan worden
aangevochten.

Het nieuwe begrip ‘novum’

Met ingang van 1 oktober 2012 is wetgeving in werking getreden waarmee beoogd
is de gronden waarop bij de Hoge Raad herziening van een onherroepelijke
veroordeling kan worden aangevraagd te verruimen. Sindsdien kan conform artikel
457, eerste lid, onder c, Sv herziening worden aangevraagd:
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“indien er sprake is van een gegeven dat bij het onderzoek op de
terechtzitting aan de rechter niet bekend was en dat op zichzelf of in verband
met de vroeger geleverde bewijzen met de uitspraak niet bestaanbaar schijnt,
zodanig dat het ernstige vermoeden ontstaat dat indien dit gegeven bekend
zou zijn geweest, het onderzoek van de zaak zou hebben geleid, hetzij tot een
vrijspraak van de gewezen verdachte, hetzij tot een ontslag van alle
rechtsvervolging, hetzij tot de niet-ontvankelijkverklaring van het openbaar
ministerie, hetzij tot de toepassing van een minder zware strafbepaling.”
Deze wettelijke bepaling en de geschiedenis van de totstandkoming ervan,
waarnaar ik in paragraaf 1.5 heb verwezen, laten echter ook zien dat de ruimte voor
herziening – nog immer – niet onbegrensd is en dat aan de gronden voor herziening
restricties zijn verbonden.
Allereerst moet de voor herziening aangevoerde grond ‘nieuw’ zijn, dat wil zeggen:
onbekend bij de rechter die de veroordeling heeft uitgesproken. In de tweede
plaats moet het gaan om argumenten die ertoe doen, dat wil zeggen: het moet
argumenten betreffen van zodanig gewicht dat zij naar redelijke verwachting tot
een andere uitspraak zouden hebben geleid indien zij door de rechter in de weging
waren betrokken.

Meer complex ligt de term (nieuw) ‘gegeven’, waarvan de wetgever zich sedert
1 oktober 2012 in artikel 457 Sv bedient. De toelichting en de voorbeelden die de
minister in de totstandkomingsgeschiedenis van deze wetswijziging heeft
aangedragen, wijzen uit dat daarmee is beoogd het novumbegrip zodanig te
verruimen dat het voortaan ook (gewijzigde) deskundigeninzichten bestrijkt.
Hieronder vallen dus niet meer uitsluitend de ‘omstandigheden van feitelijke aard’,
die ook voorafgaand aan 1 oktober 2012 geëigend waren om een novum te
bewerkstelligen.
In paragraaf 3.1 heb ik binnen het bestek van feitenonderzoek onderscheid
gemaakt tussen de begrippen ‘waarneming’ en ‘interpretatie’. Naar ik meen moet
onder ‘deskundigeninzicht’ worden verstaan: (1) een interpretatie van – eventueel
de rechter reeds bekende – waarnemingen, (2) die afkomstig is van een deskundige,
(3) die gefundeerd is op een correct uitgevoerde wetenschappelijke methode, en
(4) die betrekking heeft op een onderwerp waarvoor de inbreng van specialistische
kennis is vereist teneinde de betekenis van het bewijsmateriaal te kunnen
doorgronden.
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Dit betekent m.i. dat meningen en speculaties over, dan wel wegingen of
waarderingen van bestaand bewijsmateriaal ook met ingang van 1 oktober 2012
nog steeds niet kunnen leiden tot een novum. De omstandigheid dat een
deskundige het voorhanden bewijsmateriaal ‘anders weegt’ dan de rechter heeft
gedaan, levert dus geen novum in de zin van de wet op. Datzelfde geldt voor
interpretaties van waarnemingen c.q. onderzoeksbevindingen die niet afkomstig
zijn van een deskundige. Net zo min kunnen (nieuwe) interpretaties van
feitenmateriaal worden geschaard onder het nieuwe wettelijke begrip ‘gegeven’
ingeval voor die interpretaties op zichzelf geen inbreng van specialistische kennis
vereist is.

De aangevoerde nova

Voorzien van dit juridisch arsenaal blik ik andermaal terug op de resultaten van het
herzieningsonderzoek.

Indien mij bij de bespreking van een gesteld novum bleek dat het onder die noemer
aangevoerde argument het gerechtshof in essentie reeds bekend was, heb ik dat
hierboven telkens kenbaar gemaakt. Betrekkelijk veel argumenten van de
raadsvrouw vormen een herhaling van zetten. Tot herziening kan dat niet leiden.

In paragraaf 12.2 heb ik stilgestaan bij de verrichtingen van Van de Ven, die in het
herzieningsonderzoek tot deskundige is benoemd. Ik benadruk dat ik de door Van
de Ven aangevoerde argumenten en gepresenteerde bevindingen in alle gevallen
inhoudelijk heb beoordeeld, en ondeugdelijk heb bevonden. Van mijn
onderbouwing van dat standpunt getuigen de onderdelen 4 tot en met 11.
Echter, vanwege ernstige twijfel aan het waarheidsgehalte van zijn mededelingen
en aan zijn vakkundigheid ben ik thans de opvatting toegedaan dat bij de
beoordeling van de nova ook niet (meer) kan worden uitgegaan van de conclusies
en inzichten van Van de Ven, omdat zij niet kunnen doorgaan voor een
deskundigeninzicht. Dit betekent dat indien en voor zover een door de raadsvrouw
gepresenteerd novum is gebaseerd op uitspraken of rapportages van Van de Ven
het aangevoerde reeds om die reden niet tot herziening kan leiden.
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Ten aanzien van de analyses en rapporten van Derksen e.a. heb ik in paragraaf 3.3
reeds uiteengezet dat zij niet kunnen doorgaan voor de afspiegeling van (nieuwe)
deskundigeninzichten, omdat Derksen, Grünwald en Gill niet kunnen doorgaan
voor specifiek deskundig op het terrein van telecommunicatie-infrastructuur,
interceptie-architectuur,

(forensische)

signaalanalyse,

de

vertolking

van

tapgesprekken, of van de uitleg van de (vertolkte) inhoud van tapgesprekken, e.d.
Nergens uit blijkt dat zij, althans één of meer van hen, zich voorafgaande aan dit
herzieningsonderzoek op deze terreinen hebben onderscheiden. Het enkele feit dat
Derksen, Grünwald en/of Gill in de overgelegde rapportages tot vérstrekkende
uitspraken komen, kan dus op zichzelf geen novum bijbrengen. Hun rapportages in
deze herzieningszaak zelf hebben daarin geen verandering gebracht, ofschoon ik
wel degelijk kennis heb genomen van de door hen aangevoerde argumenten. Die
argumenten heb ik telkens in mijn beschouwingen betrokken en daarvan heb ik
blijk gegeven in de voorgaande onderdelen van deze conclusie.
Niettemin betekent het voorgaande dat indien en voor zover een door de
raadsvrouw gepresenteerd novum is gebaseerd op uitspraken of rapportages van
Derksen, Grünwald en/of Gill het aangevoerde reeds om die reden niet tot
herziening kan leiden.

Daarnaast heeft Derksen tevens uitdrukking gegeven aan zijn inzichten over de
betekenis van de inhoud van (vertolkte) tapgesprekken, en aan zijn weging en
waardering van het bewijsmateriaal in het algemeen, met inbegrip van de evaluatie
van ‘alternatieve scenario’s’. Dit alles betreft echter geen terrein waarop de rechter
de inbreng van specialistische kennis behoeft. Om die reden kunnen ook deze
oordelen van Derksen niet als novum worden aangemerkt.

Voor de als zodanig gepresenteerde nova die ik heb besproken in onderdeel 13
(‘gespreksinhoudelijke aanwijzingen voor manipulatie’) betekent dit dat zij niet tot
herziening kunnen leiden. Het gerechtshof was immers reeds bekend met de
inhoud van de tapgesprekken die aan de basis van deze nova staan. Ten dele geldt
dat ook voor de gepretendeerde nova die in onderdelen 14 en 16 zijn besproken,
namelijk in die gevallen waarin ter onderbouwing van de nova een beroep wordt
gedaan op bewijsmateriaal (getuigenverklaringen, transcripties van tapgesprekken,
etc.) waarover het hof in 2002 reeds beschikte. Dit geldt met name ook voor de
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‘alternatieve scenario’s’ die ik kort heb besproken in paragraaf 16.7. Niet alleen was
het hof met twee daarvan reeds bekend, uitsluitend een (nieuw) alternatief
scenario, zonder dat daaraan een nieuw op zichzelf staand gegeven ten grondslag
ligt, kan om de door mij uiteengezette redenen geen novum vormen.

De nova die in de onderdelen 17 tot en met 19 resteren, missen in alle gevallen
sowieso voldoende bewijskracht. Kort gezegd kan in veel gevallen het door de
raadsvrouw gestelde überhaupt niet uit de aangedragen gegevens worden afgeleid.

Slotsom

Vanwege de omvang van de aanvraag tot herziening, de hoeveelheid aangedragen
nova en de veelal technische aard daarvan is met mijn herzieningsonderzoek veel
tijd gemoeid geweest. De jaren die sinds de aanvang van het herzieningsonderzoek
zijn verstreken waren noodzakelijk om de argumenten van de raadsvrouw, tot
zesmaal aangevuld, inhoudelijk te bestuderen, te doorgronden, te verifiëren en te
evalueren. Van de door de raadsvrouw aangevoerde argumenten en van die van de
personen die haar in de aanvraag hebben bijgestaan, alsook van de door de
deskundigen aangedragen inzichten, heb ik telkens de juistheid en de materiële
deugdelijkheid onderzocht. Geen van de aangedragen argumenten bleek zodanig
steekhoudend dat moet worden aangenomen dat het gerechtshof bij bekendheid
daarmee tot een ander oordeel zou zijn gekomen.

Er is daarmee naar mijn overtuiging geen reden voor twijfel aan de juistheid van
het veroordelend arrest van het gerechtshof Den Bosch van 30 juli 2002. Naar mijn
oordeel vormt geen van de als zodanig in de aanvraag gepresenteerde nova grond
voor de herziening van dat arrest.

Ik concludeer tot afwijzing van de aanvraag tot herziening.

Het herzieningsverzoek kan eventueel aanleiding geven het begrip ‘gegeven’ in de
zin van artikel 457, eerste lid, aanhef onder c, Sv te verduidelijken. Voorts kan ik mij
voorstellen dat in dat verband ook wordt ingegaan op de vraag aan welke criteria
het oordeel van een deskundige tenminste moet voldoen.
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D.J.C. Aben,
advocaat-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden
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Herzieningsverzoek d.d. 18 april 2011
Overzicht nova

Bro
n

pagin
a

Novum

inhoud

Zaak

Categorie novum

onderdeel

HZV

3

(1)

Schets: jeugd en opleiding.

X

X

X

HZV

3

(2)

Schets: leven 1984 (Engeland)
en uitlevering.

X

X

X

HZV

4

(3)

Schets: Start strafrechtelijk
onderzoek NL, veroordeling hof
Den Bosch.

X

X

X

HZV

4

(4)

Schets: het complot.

X

X

X

HZV

5

(5)

Schets: deskundigen onderzoek
ná de veroordeling en PWC
rapport

X

X

X

HZV

5

(6)

Schets:

1. Öge-zaak

X

X

1. Vrijspraak van de
medeverdachten in de Ögezaak.

2. Heroïnezaak
3. Kentuckyzaak

2. Medeverdachte heroïnezaak
heeft verklaring onder
marteling afgelegd.
3. Gesprekspartner aan wie
Baybaşin opdracht tot moord
zou hebben gegeven, geeft aan
nooit met Baybaşin daarover te
hebben gesproken en geen van
de medeverdachten is ooit
strafrechtelijk vervolgd.
HZV

5

7

EK Rapor: Het Aanvullend
Rapport spitst zich toe op de
strafzaak tegen Baybaşin. Het
beschrijft de wijze waarop deze
zaak in elkaar is gezet op basis
van een complot tussen Turkse
belanghebbende kringen
alsmede Nederlandse, Duitse
en Engelse justitiële en politiële
functionarissen.

Alle zaken

Samenwerking in de
strafzaak

Paragraaf
18.3

HZV

6

8

E-mailbericht Kazmali.

X

Samenwerking in de
strafzaak

Paragraaf
18.3

HZV

7

9

1. Beschrijving scenario uit het
EK Rapor

X

Samenwerking in de
strafzaak

Paragraaf
18.3

2. Verklaring X1.
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3. Onderzoek Çeviker.

HZV

7

10

Verklaring X2.

X

Samenwerking in de
strafzaak

Paragraaf
18.3

HZV

7

11

Samenwerking KNON en de
Turkse politie vanaf 1994 in
artikel Crimelink - Van de Pol.

X

Samenwerking in de
strafzaak

Paragraaf
18.4

HZV

8

12

Verklaringen Ghazi, Pekgöz en
anonieme buitenlandse
veiligheidsfunctionaris over de
'set-up' tegen Baybaşin.

X

Meineed van een
officier

Paragraaf
19.3

HZV

9

(13)

tCEAS: Technische
onderzoeksresultaten inzake
een aantal tapgesprekken.

X

X

X

HZV

9

(14)

1. Nieuwe feiten i.v.m. de
Turks-Nederlandse 'set-up'

X

X

X

2. Nieuwe feiten m.b.t.de voor
het bewijs gebruikte
telefoontaps, verklaring X2
3. Overzicht nova per zaak.
HZV

11

15

N-O van OM: onrechtmatige
samenwerking tussen NL + T:
Rol Çetinkaya volgens Schalks.

X

Samenwerking in de
strafzaak

Paragraaf
18.6

HZV

11

16

Verklaring Hillenaar van 22/23
oktober 2001, waarin hij liegt
over het tijdstip van aanvang
van het onderzoek naar
Baybaşin.

X

Meineed van een
officier

Paragraaf
19.2

HZV

12

17

EK Rapor.

X

Samenwerking in de
strafzaak

Paragraaf
18.3

HZV

14

18

Verklaring Menzir.

X

Samenwerking in de
strafzaak

Paragraaf
18.3

HZV

16

19

1. Verklaringen X1 en X2 over
de onrechtmatige
samenwerking in de strafzaak.

X

Samenwerking in de
strafzaak

Paragraaf
18.3

2. Uitspraken Arslan over
arrestatie Baybaşin tijdens een
Turks televisieprogramma.
HZV

17

20

Artikel Van de Pol.

X

Samenwerking in de
strafzaak

Paragraaf
18.4

HZV

18

21

Brief Van de Pol.

X

Samenwerking in de
strafzaak

Paragraaf
18.4
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HZV

19

22

1. Çetinkaya over de
onrechtmatige samenwerking.

X

Samenwerking in de
strafzaak

Paragraaf
18.4

X

Samenwerking in de
strafzaak

Paragraaf
18.4

2. Brief Koers.
3. Verklaring Schalks.
4. Brief expertgroep
Klokkenluiders.
HZV

20

23

1. Brief Expertgroep
Klokkenluiders.
2. Arslan in het NRChandelsblad van 5 maart 2007.

HZV

21

24

Verklaring Korkmaz tegenover
Kazmali.

X

Samenwerking in de
strafzaak

Paragraaf
18.3

HZV

22

25

Brief Çeviker, inhoudende een
bevestiging van het complot.

X

Samenwerking in de
strafzaak

Paragraaf
18.3

HZV

23

X

III AFGELUISTERDE
TELEFOONGESPREKKEN

X

X

X

HZV

23

(26)

Schets:

X

X

X

Het bewijs bestaat in deze zaak
voor 90% uit afgeluisterde
telefoongesprekken.
De voor het bewijs gebruikte
tapgesprekken betreffen NL
vertalingen van Turkse,
Koerdische of Engelse
gesprekken van Baybaşin met
zijn mobiele telefoon.
HZV

23

27

Artikel Crimelink over gebruikte
Nederlandse Siemens
apparatuur in Turkije.

X

Resterende argumenten
voor de manipulatie van
tapgesprekken

Paragraaf
14.2

HZV

23

28

Verklaring Çeviker.

X

Samenwerking in de
strafzaak

Paragraaf
18.3

HZV

24

29

Verklaring X1.

X

Samenwerking in de
strafzaak

Paragraaf
18.3

HZV

27

(30)

Schets m.b.t. de
totstandkoming van de
verklaring van X2.

X

X

X

HZV

27

31

Verklaring X2.

X

Samenwerking in de
strafzaak

Paragraaf
18.3

HZV

29

32

Verzoek X2 (via Langendoen)
aan de tCEAS.

X

Samenwerking in de
strafzaak

Paragraaf
18.3

HZV

29

(33)

Schets: het complot tegen
Baybaşin waarmee het hof niet
bekend was.

X

x

X
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HZV

29

X

HET BEWIJSMATERIAAL EN
HET
DESKUNDIGENONDERZOEK

X

X

X

HZV

29

(34)

Verklaring Baybaşin dat de tot
het bewijs gebezigde
gesprekken geen authentieke
gesprekken zijn.

X

X

X

HZV

30

(35)

Na veroordeling van Baybaşin
zijn door de verdediging en
daarna door de tCEAS
onderzoeken gedaan.

X

X

X

HZV

31

X

DE DESKUNDIGEN VAN DE
tCEAS

X

X

X

HZV

31.

(36)

Onderzoek tCEAS alsmede
onderzoek door deskundigen
van de verdediging blijkt
contrair aan het oordeel van
het hof in het bestreden arrest.

X

X

X

HZV

31

(37)

Overzicht van rapporten van
tCEAS-rapport.

X

X

X

HZV

32

X

ONTOEREIKEND EN
ONDERLING AFWIJKEND
ONDERZOEKSMATERIAAL

X

X

X

HZV

32

38

Peller had beter
onderzoeksmateriaal.

X

Technische argumenten
voor manipulatie

Paragraaf
2.3

HZV

33

39

Peller heeft op manipulatie
wijzende onderzoeksresultaten.

X

Technische argumenten
voor manipulatie

Paragraaf
2.3

HZV

34

X

DE GEZAMENLIJKE UITKOMST
ONREGELMATIGHEDEN IN DE
GESPREKKEN A-1-5 EN A-4-34

X

X

HZV

34

40

A-1-5: Peller meet 28
onregelmatigheden.

Öge-zaak

Technische argumenten
voor manipulatie

Paragraaf
2.3 &
onderdelen
8 - 11

HZV

35

41

A-4-34: Bek Tek en Peller zien
aanwijzingen voor manipulatie
(loud trancient sound at
09:17:08, indicative of a start or
stop (Bek Tek) signal is cut at
9:17:81 (Peller)).

Gijzelingszaak

Technische argumenten
voor manipulatie

Paragraaf
2.3 &
onderdelen
8 - 11

HZV

35

(42)

Jacobs komt met enige grond
voor twijfel t.a.v. de
authenticiteit van gesprek A-334 (en in mindere mate bij
gesprek A-1-5).

1. Öge-zaak

x

X

DE GEZAMENLIJKE UITKOMST:
ONVERKLAARBARE BELTONEN

X

HZV

35

X

2. Gijzelingszaak

X
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HZV

35

43

Peller: onverklaarbare beltonen
in A-1-1, A-1-5, A-1-4, A-4-34
alsmede onverklaarbare einde
gesprekstonen A-1-1, A-1-3, A1-5.

1. Öge-zaak
2. Gijzelingszaak

Technische argumenten
voor manipulatie

Paragraaf
9.3

HZV

36

44

Jacobs heeft advies
ingewonnen bij Rijnders (KPN)
en Fransen (TNO). Zij
bevestigen Peller’s conclusie in
novum 43.

X

Technische argumenten
voor manipulatie

Paragraaf
9.3

HZV

37

45

De genoemde beltonen blijven
onverklaard: A-1-4 wijkt af van
de Turkse ITU standaard.

Öge-zaak

Technische argumenten
voor manipulatie

Paragraaf
9.3

HZV

37

X

DE GEZAMENLIJKE UITKOMST:
ONVERKLAARBARE EINDE
GESPREK TONEN

X

X

X

HZV

37

46

Peller bespeurt onverklaarbare
einde gesprekstonen A-1-1, A1-3, A-1-5.

Öge-zaak

Technische argumenten
voor manipulatie

Paragraaf
10.1

HZV

38

47

BEK TEC alsmede Rijnders en
Fransen schrijven: Peller heeft
'compelling arguments' over
einde gesprektoon, die niet
overeenkomt met die van het
Nederlandse telefonie-net.

X

Technische argumenten
voor manipulatie

Paragraaf
10.1

HZV

39

X

JACOBS
ONDERZOEKSOPDRACHT EN
EINDCONCLUSIE / BROEDERS
ONDERZOEK

X

X

X

HZV

39

(48)

Jacobs concludeert derhalve
ten onrechte dat er slechts
'lichte twijfel' is over
authenticiteit gesprekken.

X

X

X

HZV

39

49

Deskundigen zijn het eens over
de onverklaarbare beltoon in
gesprek A-1-4, die alleen in een
aantal Afrikaanse landen
voorkomt, alsmede over de
eindegesprekstonen in de
gesprekken A-1-1, A-1-3, A-1-5
en over het ontbreken van een
eindegesprekstoon in A-1-4.

Öge-zaak

Technische argumenten
voor manipulatie

Paragraaf
9.3

HZV

40

(50)

Uitkomst onderzoek Jacobs
verschilt hoe dan ook wezenlijk
van de uitkomst van Broeders.

X

X

X

HZV

40

51

Broeders deed alleen auditief
onderzoek, tCEAS heeft digitale
onderzoekstechnieken
gebruikt.

X

Technische argumenten
voor manipulatie

Paragraaf
2.2
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HZV

41

X

DE EERSTE BLINDE VLEK VAN
DE tCEAS: VEILIGHEIDSHIATEN

X

X

X

HZV

41

(52)

tCEAS stelt niet vast dat er
gemanipuleerd is in de
onderzochte gesprekken. E.e.a.
komt niet overeen met de
onderzoeksresultaten van de
technische
onderzoekscommissie ingesteld
door de tCEAS.

X

X

X

HZV

41

53

Eindconclusie van de tCEAS
strookt niet met de
onderzoeksresultaten van de
experts namens de verdediging
en is bovendien gebaseerd op
onhoudbare argumenten.

X

Technische argumenten
voor manipulatie

Paragraaf
4.6

HZV

42

X

VEILIGHEIDSANALYSE VAN VIJF
TAPKAMERS

X

X

X

HZV

42

54

PWC rapport: veiligheidshiaten
in de Nederlandse tapkamer.

X

Technische argumenten
voor manipulatie

Paragraaf
4.6

HZV

43

55

tCEAS kende PWC rapport en
had derhalve niet kunnen
concluderen dat het onmogelijk
was de veiligheidsprotocollen
van de tapkamer te omzeilen.

X

Technische argumenten
voor manipulatie

Paragrafen
4.6 & 4.7

HZV

44

56

tCEAS is ook gewezen op
onderzoek van Comverse/
Verint, inhoudende de
technische problemen in de
tapkamers van Verint.

X

Technische argumenten
voor manipulatie

Paragraaf
6.3

HZV

45

X

DE TWEEDE BLINDE VLEK VAN
DE tCEAS: DE WIJZE VAN
MANIPULATIE

X

X

X

HZV

45

(57)

Een tussenvoegoperatie van de
gesprekken A-1-1 en A-1-5 is
volgens de tCEAS nagenoeg
onuitvoerbaar.

Öge-zaak

X

X

HZV

45

58

De in novum 57 genoemde
redenering is onhoudbaar op
de grond dat onduidelijk is hoe
de tCEAS tot een dergelijk
oordeel komt.

X

Technische argumenten
voor manipulatie

Paragraaf
11.9
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HZV

46

59

1. De tCEAS heeft de originele
banden met de A-1 gesprekken
niet laten onderzoeken.

Öge-zaak

Technische argumenten
voor manipulatie

Paragraaf
5.1

2. Niet vaststaat dat het
originele banden betreft.
Dieker zegt dat de schijven
'rewritable' waren. Aldus werd
de authenticiteit tot 2003 niet
gegarandeerd.
De tCEAS sluit derhalve ten
onrechte uit dat dit niet de
originele banden zouden
kunnen betreffen.
HZV

47

X

DE DERDE BLINDE VLEK VAN
DE TCEAS: DE TURKSE TOLK
TAYYAR ÇETINKAYA

X

X

X

HZV

47

60

Onbegrijpelijk dat in het licht
van zoveel technische
onzekerheden Çetinkaya niet is
gehoord.

X

Resterende argumenten
voor de manipulatie van
tapgesprekken

Paragraaf
14.2

HZV

48

61

Het is ook onbegrijpelijk dat
Çetinkaya niet is gehoord over
de gang van zaken in de
tapkamers en de samenwerking
tussen Nederland en Turkije in
de zaak Baybaşin.

Resterende argumenten
voor de manipulatie van
tapgesprekken en
samenwerking in de
strafzaak

Paragrafen
14.2 en
18.5

HZV

48

X

HET EIGEN AUDITIEVE
ONDERZOEK VAN DE tCEAS: DE
VIERDE BLINDE VLEK

X

X

HZV

48

62

De tCEAS heeft zelf A-1-5 en A4-34 beluisterd om vast te
stellen of er een inhoudelijke
verandering van
gespreksonderwerp en/of stijl
kon worden waargenomen op
de plekken van
signaaltechnische
onregelmatigheden.

1. Öge-zaak

X

X

Technische argumenten
voor manipulatie

Paragraaf
11.9

2. Gijzelingszaak

De gesprekken zijn vertaald
door tolk Turks die geen
Koerdisch sprak.
HZV

49

63

Conclusie tCEAS A-1-5: "geen
onaannemelijke overgang,
maar wel een overgang":
versterkt het vermoeden van
technische onregelmatigheden
niet, maar spreekt die ook niet
tegen.

Öge-zaak
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HZV

49

64

Conclusie tCEAS A-4-34: Behelst
dezelfde redenering (tolk Turks
die geen Koerdisch beheerst)
als in 62.

Gijzelingszaak

Technische argumenten
voor manipulatie

HZV

50

X

DE ONDERZOEKEN OP DE
CASSETTEBANDEN VAN
INFERIEURE KWALITEIT

X

X

HZV

50

(65)

Resultaten onderzoek van
Dickey, Van de Ven en
Beerends komen overeen met
die van de tCEAS deskundigen.

X

X

HZV

52

X

VAN DE VEN

X

X

HZV

52

66

Signaal-analytisch onderzoek
door Van de Ven uit 2004
waarin hij onregelmatigheden
aantreft in de gesprekken A-11, A-1-4 en A-4-34.

1. Öge-zaak

Technische argumenten
voor manipulatie

Paragraaf
2.1

2. Gijzelingszaak

Paragraaf
11.9

X

HZV

53

67

Van de Ven constateert inzake
gesprek A-1-1 ”overspraak”
(Peller constateert ook).

Öge-zaak

Technische argumenten
voor manipulatie

Paragrafen
2.1, 2.2 &
paragraaf
11.9

HZV

53

68

Van de Ven constateert
afwijkende beltonen in gesprek
A-4-34; net zoals de TCEAS
deskundigen.

Gijzelingszaak

Technische argumenten
voor manipulatie

Paragrafen
2.2, 2.3 &
9.3

HZV

54

69

Van de Ven constateert de
totale afwezigheid van een
signaal.

1. Öge-zaak

Technische argumenten
voor manipulatie

Paragraaf
2.2 11.10

2. Gijzelingszaak

Voorbeelden gesprek A-4-34 en
A-1-4.
HZV

54

70

Van de Ven constateert in A-1-4
dat het signaal wegvalt. Peller
doet t.a.v. gesprek A-1-4 (79)
technische observaties.

Öge-zaak

Technische argumenten
voor technische
manipulatie

Paragraaf
2.3 & 11.9 11.10

HZV

55

71

Gesprek A-4-34: Bek Tek en
Peller zien mogelijke aanwijzing
voor manipulatie.

1. Öge-zaak

Technische argumenten
voor manipulatie

Paragraaf
11.9

2. Gijzelingszaak

Van de Ven constateert inzake
gesprek A-4-34 twintig
mogelijke knipmomenten.
Peller en Van de Ven zien die
momenten op hetzelfde punt in
het gesprek.
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HZV

55

72

1.Peller ziet ook iets raars in
het signaal bij gesprek A-3-24.

Kentucky-zaak

Technische argumenten
voor manipulatie

Paragraaf
2.3

2.Bek Tek merkt t.a.v. A-3-24
"very distorted voices" op.
Hetgeen ‘gek’ is gezien de
resultaten van Peller en Van de
Ven.

HZV

56

X

SIGNAALANALYSE VERSUS
AUDITIEF ONDERZOEK

X

X

HZV

56

73

1.Uitkomst Broeders/ NFI
verschilt in essentie van Jacob's
onderzoek.

Gijzelingszaak

Technische argumenten
voor manipulatie

Paragrafen
2.1 - 2.3

2.Onderzoek tCEAS
(signaalanalytisch +
telecomspecialisten) versus
louter auditief onderzoek van
Broeders.
HZV

57

74

Onderzoek Broeders was te
beperkt. Het behelst niet meer
dan één van de methoden om
authenticiteitsonderzoek te
doen.

X

Technische argumenten
voor manipulatie

Paragrafen
3.1 - 3.3

HZV

57

75

Auditief onderzoek Broeders
zou slechts startpunt moeten
zijn. Dit op basis van uitlatingen
Van de Ven dat daarna signaal
analyse en communicatie
analyse moet worden
toegepast.

X

Technische argumenten
voor manipulatie

Paragrafen
3.1 - 3.3

HZV

58

(76)

Ondanks genoemde inzichten is
het onderzoek toch beperkt
gebleven tot auditief
onderzoek. Het hof is afgegaan
op de conclusie van Broeders.

X

X

X

HZV

59

X

EEN NOVUM?

X

X

HZV

59

77

Uitkomsten van Broeders zijn
verdergaand tegenstrijdig met
de resultaten van de tCEAS
deskundigen.

X

Technische argumenten
voor manipulatie

Paragraaf
2.3

HZV

59

78

Dit zijn nieuw gebleken feiten
en geen gewijzigd inzicht,
daarom een novum.

X

Het toepasselijk recht

Paragraaf
1.5 en 20.2.
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HZV

59

79

Het hof is indertijd afgegaan op
de bevindingen van een
onderzoek dat zelfs toen al
volgens in deskundige kring als
te beperkt moest worden
aangemerkt: "

X

Het toepasselijk recht

Paragraaf
1.5 en 20.2

HZV

59

80

Het bewijs steunt op 148
tapgesprekken (90% van de
bewijsmiddelen).

X

Het toepasselijk recht

Paragraaf
1.5

HZV

61

X

NIEUW ONDERZOEK VAN A-1
GESPREKKEN: EEN NOVUM?

X

X

X

HZV

61

81

A-1-1, A-1-3 en A-1-4 bevatten
technische mankementen

Öge-zaak

Technische argumenten
voor manipulatie

Onderdelen
8 - 11

HZV

61

82

Broeders’ conclusie dat er ten
aanzien van A-1-4 geen steun
te vinden is voor manipulatie
op de grond dat de klikgeluiden
wijzen op het schudden van de
telefoon ter controle van de
batterij, wordt tegengesproken
o.b.v. nieuwe
deskundigenonderzoeken.

Öge-zaak

Technische argumenten
voor manipulatie

Onderdelen
8 - 11

HZV

62

X

NIEUW ONDERZOEK VAN
GESPREK A-4-34: EEN NOVUM?

X

X

X

HZV

62

83

Idem 82

Gijzelingszaak

Technische argumenten
voor manipulatie

Paragraaf
11.9

HZV

63

(84)

Op basis van het PWC rapport
had het OM nietontvankelijkheid moeten
worden verklaard of had
vrijspraak voor Baybaşin
moeten volgen.

X

X

X

HZV

64

X

DE AFZONDERLIJKE ZAKEN

X

X

HZV

64

X

De bewijsconstructie van het
hof is gebaseerd op:

X

X

X

1. Interpretaties.
2. Samenvatting van
vertalingen (door anonieme
taptolken).
3. Beweerdelijk door Baybaşin
gevoerde gesprekken.
HZV

65

X

DE ÖGE-ZAAK, FEIT 1/DOSSIER
1

X

X

HZV

65

86

Vrijspraak medeverdachte in de
Öge-zaak.

Öge-zaak

Kwesties van bewijs

Paragraaf
16.2
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HZV

66

87

Tapgesprekken (A-1gesprekken) zijn essentiële
bouwstenen voor
bewijsconstructie).

Öge-zaak

X

X

HZV

66

X

DE A-1 GESPREKKEN

X

X

X

HZV

66

88

Twijfel m.b.t. de authenticiteit
van de aan de
bewijsconstructie ten grondslag
gelegde tapgesprekken (A-1-1,
A-1-3, A-1-4 en A-1-5) .

Öge-zaak

Technische argumenten
voor manipulatie

Onderdelen
8 - 11

HZV

68

89

1.Onverklaarbare beltoon in A1-4 (Peller) op de grond dat het
een gesprek met iemand in
Turkije betreft en de beltoon
Afrikaans is.

Öge-zaak

Technische argumenten
voor manipulatie

Onderdelen
8 - 11

Onderdelen
8 - 11

2.tCEAS-deskundigen voeren
aan dat alle A-1 gesprekken
technisch onverklaarbare
frequenties, cadansen en
verschillen in hun 'eindegesprektoon’ hebben.
HZV

68

90

A-1-1, A-1-3 en A-1-5 zijn nog
niet eerder onderzocht door
NFI (Broeders):
onderzoeksresultaten van
TCEAS zijn daarom een novum.

Öge-zaak

Technische argumenten
voor manipulatie

HZV

68

X

HET NOVUM VAN DE TURKSE
VRIJSPRAAK

X

X

HZV

68

(91)

Nieuwe gegevens zijn
onverenigbaar met de
bewijsconstructie in deze zaak.

Öge-zaak

X

X

HZV

69

92

Omstandigheid dat geen
strafvervolging tegen Nuri
Korkut is ingesteld in Turkije.

Öge-zaak

Kwesties van bewijs

Paragraaf
16.2

Öge-zaak

Kwesties van bewijs

Paragraaf
16.2

Daarnaast zijn de procedures
tegen Yavuztürk, Eren en
Katmer: uitgemond in
vrijspraken.
HZV

69

93

Het Turkse onderzoek heeft
onvoldoende feiten opgeleverd
voor een veroordeling van
Yavuztürk inzake de moord op
Öge. Een en ander is in strijd
met de bewijsconstructie van
het hof.
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HZV

70

94

Moord op Öge had niets te
maken met drugs, maar betrof
een afrekening in criminele
circuit.

Öge-zaak

Kwesties van bewijs

Paragraaf
16.2

HZV

71

95

Voornoemde wordt bevestigd
in het Ek Rapor: Nederlandse
justitiële autoriteiten waren
hiervan op de hoogte.

Öge-zaak

Samenwerking in de
strafzaak

Paragraaf
18.3

HZV

71

X

ONTLASTENDE VERKLARING
VAN YAVUZTÜRK

X

X

X

HZV

71

96

Verklaring Yavuztürk.

Öge-zaak

Kwesties van bewijs

Paragraaf
16.2

HZV

72

X

CONCLUSIE

X

X

HZV

73

97

Resultaten van Turks
opsporingsonderzoek en
verklaring Yavuztürk
weerspreken bewijsconstructie
van het hof. Dit heeft
bijgedragen aan de 'set up'
tegen Baybaşin.

Öge-zaak

X

HZV

73

X

DE KENTUCKY-ZAAK, FEIT 2,
DOSSIER 3

X

X

HZV

73

X

GESPREK A-3-24

X

X

X

HZV

74

(98)

Gesprek A-3-24 is onderzocht
door tCEAS i.v.m. de zinsnede
“to make him cold”.

Kentucky-zaak

X

X

Kentucky-zaak

Technische argumenten
voor manipulatie

onderdelen
8 - 11

Paragraaf
16.2

Zinsnede is door het hof
weggestreept, maar gesprek is
voor het bewijs gebruikt.
HZV

75.

99

Gesprek A-3-24:
Peller constateert 15
technische onverklaarbare
verschijnselen.

HZV

75

100

De tCEAS heeft Peller’s
onderzoeksresultaten
genegeerd.

Kentucky-zaak

Technische argumenten
voor manipulatie

Paragraaf
2.3

HZV

76

X

DE GESPREKSPARTNER IN
GESPREK A-3-24

X

X

X

HZV

76

101

Gesprek A-3-24 gaat niet over
strafbare delicten en is
volkomen onschuldig, aldus
Dahan.

Kentucky-zaak

Gespreksinhoudelijke
argumenten voor
manipulatie

Paragraaf
13.3

HZV

78

102

Verklaring Malcom Miatt.

Kentucky-zaak

Kwesties van bewijs

Paragraaf
16.3
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HZV

7

X

GIJZELING MEHMET CELIK, FEIT
3/ DOSSIER 4

X

X

HZV

79

103

Gijzelingszaak

X

HZV

79

X

Gesprek A-4-34: Als de
onderzoeksresultaten van de
tCEAS bekend waren geweest
bij het hof, dan had n-o van
OM dan wel vrijspraak gevolgd.
TAPGESPREK A-4-34

X

X

HZV

79

104

1. Weglaten ontlastende
passage in tapgesprek” Ik ben
in Istanbul”.A-4-34. (Zie ook
novum 91, derde aanvulling.)

Gijzelingszaak

Technische argumenten
voor manipulatie &
Vertaalklachten

Paragraaf
9.3, 11.9,
15.5

Gijzelingszaak

Technische argumenten
voor manipulatie

Onderdelen
8 - 11

X

2. Uit rapport tCEAS volgt dat
Peller en Bek Tek aanwijzingen
zien voor manipulatie (o.a.
onverklaarbare beltoon).
HZV

80

105

Peller benoemt "splicing call".
BEK TEK benoemt "distorted
voices".
Van de Ven benoemt
afwijkende beltoon, terugval
signaal tot 0 = knipmoment
(20x).
Dickey benoemt "suspicous
events".

HZV

81

X

HET SLACHTOFFER BESTOND
NIET

X

X

HZV

81

106

Het slachtoffer in de
gijzelingszaak Mehmet Celik
bestond niet.

Gijzelingszaak

Kwesties van bewijs

Paragraaf
16.3

HZV

82

X

DE BRIEF VAN NECMETTIN
YILDIZ

X

X

X

HZV

82

107

1.Uit het telefoongesprek
tussen advocaat Yildiz en
Baybaşin (A-4-34) volgt dat
beide gesprekspartners in
Turkije verbleven.

Gijzelingszaak

Technische alsmede
inhoudelijke
argumenten voor
manipulatie

Paragraaf
11.9 en
15.5

X

X

2) Brief van Yildiz waarin hij
aangeeft zich niet in het
gesprek te herkennen.
Gesprek dateert derhalve van
1993 of daarvoor.
HZV

82

X

HEROÏNEZAAK , FEIT 4/
DOSSIER 6
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HZV

82

108

Drie tot het bewijs gebezigde
gesprekken zijn niet terug te
vinden.

Heroïnezaak

Technische argumenten
voor manipulatie &
kwesties van bewijs

Paragraaf
11.5 & 16.4

Enkele getuigenverklaringen
zijn onder marteling tot stand
gekomen.
HZV

83

109

Onderzoek Van de Ven waarin
hij afwijkende beltonen A-6-77,
A-6-104, A-6-168 signaleert en
"mogelijk kunstmatig
ingevoerde kiestoonsignalen"
betreffen of (zoals X2 verklaart)
beltoonsignalen van oude
gesprekken.

Heroïnezaak

Technische argumenten
voor manipulatie

Paragraaf
9.3

HZV

84

110

Verklaring Priescu, Korkut en
Kameri zijn onder marteling
verkregen.

Heroïnezaak

Kwesties van bewijs

Paragraaf
16.4

HZV

85

111

Verklaring hieromtrent X1.

Heroïnezaak

Kwesties van bewijs

Paragraaf
16.4

HZV

85

112

Verklaring hieromtrent X2.

Heroïnezaak

Kwesties van bewijs

Paragraaf
16.4

HZV

86

113

Nieuwe verklaring Priescu.

Heroïnezaak

Kwesties van bewijs

Paragraaf
16.4

HZV

87

114

Verklaring Necdet Menzir
hieromtrent.

Heroïnezaak

Kwesties van bewijs

Paragraaf
16.4

HZV

88

115

Rapporten VN en Amnesty
International.

Heroïnezaak

Kwesties van bewijs

Paragraaf
16.4

HZV

88

116

Rapporten VN en Amnesty
International.

Heroïnezaak

Kwesties van bewijs

Paragraaf
16.4

HZV

89

117

Uitspraken van het EHRM.

Heroïnezaak

Kwesties van bewijs

Paragraaf
16.4

HZV

90

118

Verklaringen Menzir en X1 over
martelingen en valse
processen-verbaal.

Heroïnezaak

Kwesties van bewijs

Paragraaf
16.4

HZV

91

X

MARSIL-ZAAK, FEIT 5/ DOSSIER
8

X

X

X

HZV

91

119

Niet meer beschikbare
tapgesprekken voor de tCEAS.,
terwijl het hof zich in de
bewijsconstructie wel baseert
op twee van die gesprekken.

Marsil-zaak

Technische argumenten
voor manipulatie

Paragraaf
11.5
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HZV

91

120

Gedurende het hoger beroep
waren de voor het bewijs
gebezigde tapgesprekken A-8-1
en A-8-8 niet meer
beschikbaar. Thans zijn ook de
gegevensdragers van andere 7
gesprekken verdwenen, dat is
in strijd met belofte AG tijdens
hoger beroep.

Marsil-zaak

Samenwerking in de
strafzaak

Paragraaf
18.3

De kopieën zijn onderzocht
door Van de Ven en die
constateert t.a.v. gesprek A-8-3
een afwijkende beltoon (Turks).
HZV

92

121

Verklaring X1 over de
verdwenen gesprekken.

Marsil-zaak

Samenwerking in de
strafzaak

Paragraaf
18.3

HZV

93

122

Verklaring X2 bij Langendoen,
inhoudende dat Marsil zou zijn
gedwongen zijn verklaring te
ondertekenen.

Marsil-zaak

Kwesties van bewijs

Onderdeel
16

HZV

94

(122)

Criminele organisatie: als het
hof van voornoemde nova
kennis had genomen zou
Baybaşin ook zijn vrijgesproken
van deelname aan een
criminele organisatie (feit 6).

X

X

X
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Eerste aanvullende herzieningsverzoek d.d. 26 februari 2015
Overzicht nova

Bron

pagina

Novum

inhoud

Zaak

Categorie novum

onderdeel

1AHZV

2

X

De nieuw opgekomen
nova betreffen vier
cruciale punten van de
bewijsconstructie van
het hof:
1.) De
onbetrouwbaarheid van
de taps.

X

Overzicht

X

X

Technische alsmede
gespreksinhoudelijke
argumenten voor
manipulatie

Verzamelnovum:
technische
onderdelen &
onderdeel 13

X

Technische
argumenten voor
manipulatie

Verzamelnovum:
technische
onderdelen &
onderdeel 13

X

X

X

Vertaalklachten

2.) De
onbetrouwbaarheid van
de vertaling van de
gesprekken.
3.) Het door het hof
gebruikte bewijs voor de
vermeende daderschap
van Baybaşin;

1AHZV

3

1

1AHZV

3

2

1AHZV

3

X

1AHZV

4

3

4.) Er is samengewerkt
tussen de NL en T politie.
Derksen beargumenteert
op basis van vijf
verschillende methoden,
waaronder drie nieuwe,
dat manipulatie van de
taps extreem
waarschijnlijk is.
Derksen en Grünwald
hebben het meest
recente signaal
analytisch onderzoek van
Van de Ven van vier A-1
gesprekken in termen
van likelihood en
likelihoodverhoudingen
onderzocht. Conclusie:
Het manipulatie-scenario
is extreem veel
waarschijnlijker dan het
hof scenario
II DE ONBETROUWBARE
VERTALING VAN DE
GESPREKKEN VAN DE
TAPTOLKEN
Derksen beargumenteert
dat met de vertaling van
de taps is gesjoemeld
(o.a. ontlastende
passages zijn weggelaten
of onjuist (belastend)
vertaald).

Paragraaf 15.1
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1AHZV

4

4

1AHZV

5

5

1AHZV

4

6

1AHZV

4

7

1AHZV

4

X

1AHZV

5

8

1AHZV

5

9

1AHZV

5

10

1AHZV

5

11

1AHZV

5

12

1AHZV

6.

X

De identiteit van de drie
anonieme tolken is
bekend geworden. Geen
van hen is beëdigd
vertaler Koerdisch.
Rizgar heeft gesprek A-11 vertaald en hieruit
volgt dat het gesprek
gaat over vluchtelingen
i.p.v. over een tuin.
Çetinkaya heeft de 'tuin'
passage in A-1-1
verkeerd vertaald. E.e.a.
bevestigt de
onbetrouwbaarheid
vertaling van de
Koerdische gesprekken
Analyse Derksen van A-11: met de vertaling
'vluchteling' is het
gesprek een zinvol
geheel; de 'tuin'
interpretatie maakt het
gesprek onbegrijpelijk.
III BAYBAŞINS
VERMEENDE
DADERKENNIS
VANWEGE GESPREK A-11
Derksen beargumenteert
dat het 'daderschap'
argument in de Öge-zaak
niet op gaat.
Derksen wijst erop dat
gesprek A-1-5 uit de
periode voor 1992
stamt.
In A-1-5 en A-1-12 is
verwezen naar de
begrafenis van Öge:
beide data van die
begrafenis kloppen niet.
Op 13 januari 1998 (A-351) vertelt ene Ali aan
Baybaşin 'yesterday was
Saturday' ; een zinsnede
die door de taptolken
niet vertaald werd. Dit
terwijl het om een
dinsdag zou zijn gegaan
Gesprek A-4-28 betreft
volgens het dossier een
gesprek van zondag 30
november 1997. Dit
gesprek kan vanwege de
verwijzing naar de
volkstelling echter niet
op 30 november zijn
gevoerd.
IV DE SAMENWERKING
TURKIJE - NEDERLAND

X

Vertaalklachten

Paragraaf 15.1

Öge-zaak

Vertaalklachten

Paragraaf 15.1

Öge-zaak

Vertaalklachten

Paragraaf 15.1

Öge-zaak

Vertaalklachten

Paragraaf 15.4

X

X

Öge-zaak

Kwesties van bewijs

Paragraaf 16.7

Öge-zaak

Gespreksinhoudelijke
argumenten voor
manipulatie

Paragraaf 13.2

Öge-zaak

Gespreksinhoudelijke
argumenten voor
manipulatie

Paragraaf 13.2

Kentucky-zaak

Gespreksinhoudelijke
argumenten voor
manipulatie

Paragraaf 13.3

Gijzelingszaak

Gespreksinhoudelijke
argumenten voor
manipulatie

Paragraaf 13.4

X

X
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1AHZV

6

13

1AHZV

6

14.

1AHZV

6.

15

De brief van
waarnemend voorzitter
van het College van PG
van 10 maart 1998,
inhoudende een
waarschuwing m.b.t.
informele samenwerking
met Turkije.
Verklaring Çetinkaya.

X

Samenwerking in de
strafzaak

P paragraaf 18.6

X

Paragraaf 18.5

Derksen‘s analyse van de
politieverklaring Priescu
alsmede het tapgesprek
A-6-103, waaruit volgt
dat beide dezelfde
feitelijke onjuistheden
bevatten. Samen de
waarheid spreken kan,
samen liegen niet.

Heroïnezaak

Samenwerking in de
strafzaak
Meineed van een
officier

Paragraaf 19.4
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Tweede aanvullende herzieningsverzoek d.d. 1 februari 2016
Overzicht nova

Bron

pagina

Novum

inhoud

Zaak

Categorie novum

onderdeel

2AHZV

2

X

HOOFDSTUK I. DE
SAMENWERKING
TURKIJE NEDERLAND

X

X

2AHZV

5

1

De uitkomsten van
het onderzoek in de
heroïnezaak tonen
aan de Hillenaar heeft
gelogen over de
samenwerking tussen
Nederland en Turkije
in de zaak Baybaşin.

Heroïnezaak

Meineed van een officier

Paragraaf
19.4

2AHZV

6

X

INFORMELE VERSUS
FORMELE
CONTACTEN

2AHZV

6

2

Verklaring Schalks.

X

Samenwerking in de
strafzaak

Paragraaf
18.4 en 18.6

2AHZV

7

3

Verklaring collega tolk
van Çetinkaya.

X

Samenwerking in de
strafzaak

Paragraaf
18.6

2AHZV

8

4

Verklaring Jeroense
en Huuskes over
Çetinkaya (en zijn rol
als informele gezant).

X

Samenwerking in de
strafzaak

Paragraaf
18.6

2AHZV

8

5

Verklaring Çetinkaya
over zijn rol als
informele gezant.

X

Samenwerking in de
strafzaak

Paragraaf
18.6

2AHZV

11

6

Brief van de
voorzitter van het
College van
procureurs-generaal.

X

Samenwerking in de
strafzaak

Paragraaf
18.6

2AHZV

11

X

INFORMELE
CONTACTEN IN DE
ZAAK BAYBAŞIN

X

X

2AHZV

12

7

Verklaring Çetinkaya
over de doorlopende
informele contacten
in de zaak Baybaşin.

X

Samenwerking in de
strafzaak

Paragraaf
18.7

2AHZV

13

8

Documenten over in
Turkije tussen 1994
en 1998 geïnitieerde
onderzoeken.

X

Samenwerking in de
strafzaak

Paragraaf
18.7
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2AHZV

13

9

Verklaring Karst over
informele contacten
in de maanden voor
de arrestatie van
Baybaşin.

X

Samenwerking in de
strafzaak

Paragraaf
18.7

2AHZV

13

10

Çetinkaya over de
informele contacten
ver voor februari
1998 (in de zaak
Baybaşin)

X

Samenwerking in de
strafzaak

Paragraaf
18.7

2AHZV

14

X

GEHEIMHOUDING
VAN HET IN 1996
AANGEVANGEN
ONDERZOEK

X

X

2AHZV

15

11

X

Samenwerking in de
strafzaak

Paragraaf
18.7

2AHZV

15

12

Verklaring Schalks en
Çetinkaya over de
geheimhouding van
het gezamenlijk
Turks/ Nederlands
onderzoek naar
Baybaşin.
Het tappen van
Baybaşin ving aan in
1996, tegelijk met het
Turkse
strafrechtelijke
onderzoek.

X

Samenwerking in de
strafzaak

Paragraaf
18.7

2AHZV

17

X

GEHEIMHOUDING
VAN DE INFORMELE
SAMENWERKING IN
DE ZAAK (B)

X

X

2AHZV

17

13

X

Samenwerking in de
strafzaak

Paragraaf
18.7

2AHZV

20

13

Verklaring Huuskes en
Çetinkaya over een
ruzie binnen het team
van officieren van
justitie in de zaak
Baybaşin over de
geheime informele
samenwerking met
Turkije.
Hillenaar heeft
verzuimd het hof te
informeren over deze
geheime
samenwerking met
Turkije in de zaak
Baybaşin.

X

X

X

2AHZV

20

X

INFORMATIE VAN
BUITENLANDSE
INLICHTINGENDIENST
EN EN TURKSE
BINNENLANDSE
ZAKEN

X

X
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2AHZV

20

14

Informatie van
andere Europese
criminele
inlichtingendiensten.

X

Meineed van een officier

Paragraaf
19.3

2AHZV

22

X

SAMENWERKING
VANAF IN IEDER
GEVAL MAART 1995:
AANHOUDING TER
FINE VAN
UITLEVERING

2AHZV

22

15

Britse reis- en
verblijfsdocumenten
ten behoeve van
Baybaşin afgegeven
half december.

X

Samenwerking in de
uitleveringszaak

Paragraaf
17.2

2AHZV

24

16.

Een door Gül
opgezette val.

X

Samenwerking in de
uitleveringszaak

Paragraaf
17.3

2AHZV

25

17

PV van aanhouding
aan de NL-BE grens.

X

Samenwerking in de
uitleveringszaak

Paragraaf
17.3

2AHZV

26

18

Bericht van
signalering van
Ankara aan
Nederland op 17
november 1995,
waaruit volgt dat
sprake is geweest van
een bilateraal
opgezette val om
Baybaşin bij eerste
voet op NL bodem te
arresteren.

X

Samenwerking in de
uitleveringszaak

Paragraaf
17.4

2AHZV

27

19

Commission for the
control of Interpol’s
files.

X

Samenwerking in de
uitleveringszaak

Paragraaf
17.4

2AHZV

28

20

Het
uitleveringsverzoek.

X

Samenwerking in de
uitleveringszaak

Paragraaf
17.5

2AHZV

29

21

Kismetin 1 en de
Lucky S.

X

Samenwerking in de
uitleveringszaak

Paragraaf
17.6

2AHZV

30

22

Schriftelijke verklaring
Koers inhoudende dat
men de Turken niet
wilde teleurstellen.

X

Samenwerking in de
uitleveringszaak

Paragraaf
17.7

2AHZV

32

X

HOOFDSTUK II. DE
BETROUWBAARHEID
VAN DE TAPKAMERS

X

X

onderdeel 6

2AHZV

39

23

De deskundige Van
den Heuvel over de
analoge tapkamer.

X

Technische argumenten
voor manipulatie

Paragraaf
6.2

1715
Appendix. Overzicht nova

Conclusie inzake 11-02065 H

2AHZV

40.

24

De praktijk van de
analoge tapkamer:
verklaring Laarman
hieromtrent.

X

Technische argumenten
voor manipulatie

Paragraaf
6.2

2AHZV

41

25

Van de Ven over het
FSK-signaal.

X

Technische argumenten
voor manipulatie

Paragraaf
11.4

2AHZV

43

X

De verklaring van
Jaspers over het PWC
rapport inhoudende
dat de tapkamers in
het onderzoek naar
Baybaşin dezelfde
waren als die
waarover het PWC
rapport sprak.

X

Technische argumenten
voor manipulatie

Paragraaf
6.10

2AHZV

45

27

Onderzoek Kuylman
en Van de Ven in
2002 naar de
Nijmeegse Comverse
Kislev 2 tapkamer.

X

Technische argumenten
voor manipulatie

Paragrafen
6.6 & 6.7

2AHZV

50

28

Van de Ven zegt dat
toegang kan worden
verkregen tot de
gesprekken via de
ADABAS directory.
E.e.a. is bevestigd
door Koster en EAL.

X

Technische argumenten
voor manipulatie

Paragrafen
6.4, 6.5, 6.7
& 6.10

2AHZV

51

29

Toegang volgens Van
de Ven tot de
directory van de
tapkamer door
middel van PC Tools.

X

Technische argumenten
voor manipulatie

Paragrafen
6.5, 6.6 &
6.7

2AHZV

52

30

Verklaring van Van
Dreunen, inhoudende
dat het decoderen
automatisch
gebeurde via deze
DSP-kaart in de
computer van de
uitwerkterminal.

X

Technische argumenten
voor manipulatie

Paragrafen
6.4, 6.7 &
6.10

2AHZV

53

31

Verklaring Van
Dreunen en
Comverse,
inhoudende een
productbeschrijving:
toegang tot AMS is
mogelijk via Windows
3.11 (via het
uitwerkstation en met
PC Tools).

X

Technische argumenten
voor manipulatie

Paragraaf
6.9
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2AHZV

54

32

Verklaring Popper in
T14, inhoudende dat
de afgifte van
wachtwoorden en
autorisaties voor het
inloggen op de AMS
onoverzichtelijk en
ongecontroleerd
verliep.

X

Technische argumenten
voor manipulatie

Paragraaf
6.10

2AHZV

55.

X

Conclusie
betrouwbaarheid
tapkamers.

X

X

Paragraaf
6.14
(conclusie)

2AHZV

57

33

Van Dreunen legt
audiostreaming uit.

X

Technische argumenten
voor manipulatie

Paragraaf
6.13

2AHZV

59

34

Het PWC rapport,
voor zover
inhoudende dat het
exporteren met het
operating system
mogelijk was (kon als
WAV- bestand
worden opgeslagen).

X

Technische argumenten
voor manipulatie

Paragraaf
6.13

2AHZV

59

35

Productbeschrijving
van Comverse
bevestigt dat een
uitwerkstation de
opgevraagde audio
als WAV-bestand kon
opslaan.

X

Technische argumenten
voor manipulatie

Paragraaf
6.13

2AHZV

60

36

Verklaring Jeroense,
inhoudende dat hij
WAV-bestanden op
zijn computer
ontving.

X

Technische argumenten
voor manipulatie

Paragraaf
6.13

2AHZV

61

X

Conclusie.

X

X

Paragraaf
6.14
(conclusie)

2AHZV

61

37

Derksen:
audiostreaming zoals
Van den Heuvel dat
beschrijft, verhindert
manipulatie niet.
Derksen beschrijft 7
manieren waarop
manipulatie mogelijk
is met
audiostreaming.

X

Technische argumenten
voor manipulatie

Paragraaf
6.13
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2AHZV

65

38

Van de Ven: zwakke
schakel in de Kislev
tapkamer is de Front
End (bood op drie
niveaus de
gelegenheid om
gemanipuleerd
signaal de tapkamer
in te voeren
('multiplexer',
'selectiesysteem' en
d.m.v. IMSI-achtige
constructie)

X

Technische argumenten
voor manipulatie

Paragraaf
6.13 &
paragrafen
7.3 - 7.4

2AHZV

66

X

Conclusie.

X

Technische argumenten
voor manipulatie

Paragraaf
6.14
(conclusie)

2AHZV

68

X

HOOFDSTUK III DE
TECHNISCHE
AANWIJZINGEN
VOOR MANIPULATIE

X

X

2AHZV

73

39

De modemsignalen
op de analoog
opgenomen
gesprekken.

X

Technische argumenten
voor manipulatie

Paragraaf
7.5 &
paragraaf
9.2

2AHZV

77

X

Conclusie.

X

X

X

2AHZV

79

40

Afwijkende beltoon in
gesprek A-1-4.

Öge-zaak

Technische argumenten
voor manipulatie

paragraaf
9.3

2AHZV

81

X

Conclusie.

Öge-zaak

X

X

2AHZV

82

41

Ontbreken JTS header
in gesprek A-1-4.

Öge-zaak

Technische argumenten
voor manipulatie

Paragraaf
10.5

2AHZV

83

X

Conclusie.

Öge-zaak

X

X

2AHZV

84

42

Gesprek A-1-4 heeft
geen Nederlandse
eindegesprektoon.

Öge-zaak

Technische argumenten
voor manipulatie

Paragraaf
10.1

2AHZV

85

X

Conclusie.

Öge-zaak

X

X

2AHZV

85

43

Tijdmelding ‘Tante
Cor’ slaat
onverklaarbaar aan in
gesprek A-1-4.

Öge-zaak

Technische argumenten
voor manipulatie

Paragraaf
10.2

2AHZV

91

X

Conclusie.

Öge-zaak

Technische argumenten
voor manipulatie

X

2AHZV

92

44

Gesprek A-1-4
vertoont sporen van
een
elektromagnetische
hefboomschakelaar.

Öge-zaak

Technische argumenten
voor manipulatie

Paragraaf
10.4

2AHZV

99

X

Conclusie.

Öge-zaak

X

X
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2AHZV

100

45

De
waarschijnlijkheidsanalyse van Derksen
en Grünwald,
inhoudende dat het
manipulatiescenario
veel waarschijnlijker
is.

X

Technische argumenten
voor manipulatie

onderdelen
8 - 11

2AHZV

102

46

Onderzoek aan de
Uher 6000 recorder:
afwijkingen kunnen
niet aan de
bandrecorder liggen,
die heeft een
constante
opnamesnelheid.
Versnellingen zijn
aanwijzing voor
manipulatie. E.e.a.
wordt ondersteund
door
waarschijnlijkheidsanalyse van Derksen
en Grünwald.

X

Technische argumenten
voor manipulatie

Paragraaf
9.1

2AHZV

106

47

Afwijkende beltonen
in de digitaal
opgenomen
gesprekken. (zie p.
107 voor die
gesprekken).

X

Technische argumenten
voor manipulatie

Paragraaf
9.3

2AHZV

108

48

Gesprek A-4-34 (ook
een afwijkende
beltoon) alsmede A1-4 dateren van vóór
1994.

X

Technische argumenten
voor manipulatie

Paragraaf
9.3

2AHZV

111

X

Conclusie.

X

X

X

2AHZV

115

49

Een 'awkward
telefoonnummer' in
gesprek A-3-24: het
telefoonnummer
0097250200000 was
geen publiek
nummer.

Kentucky-zaak

Technische argumenten
voor manipulatie

Paragraaf
11.12

2AHZV

117

X

Conclusie.

Kentucky-zaak

X

X

2AHZV

118

50

Het in novum 49
genoemde
telefoonnummer
betreft niet het
telefoonnummer van
Dahan.

Kentucky-zaak

Technische alsmede
gespreksinhoudelijke
argumenten voor
manipulatie

Paragraaf
11.12 &
paragraaf
13.3 &
paragraaf
15.3

2AHZV

102

X

Conclusie.

Kentucky-zaak

X

X
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2AHZV

124

51

Çetinkaya geeft een
voorbeeld waaruit
blijkt dat over en
weer wel
tapgesprekken
moeten zijn
uitgewisseld.

Resterende argumenten
voor de manipulatie van
tapgesprekken

Paragraaf
14.3

2AHZV

125

X

HOOFDSTUK IV
VERTALINGSBEDROG
IN DE INDIVIDUELE
ZAKEN

X

X

2AHZV

128

52

De Engelse
gesprekken zijn niet
door drie
onafhankelijk van
elkaar beëdigde
tolken vertaald.

X

Vertaalklachten

Paragraaf
15.2

2AHZV

130.

53

De gebroeders
Çetinkaya alsmede
Aksan verklaren dat
er geen drie
onafhankelijke
beëdigde tolken
Koerdisch en Turks
waren.

X

Vertaalklachten

Paragraaf
15.2

2AHZV

131

54

Ҫetinkaya’s kennis
van het Koerdische
dialect Kurmançi
schiet tekort.

X

Vertaalklachten

Paragraaf
15.2

2AHZV

133

55

Çetinkaya had
informele contacten
met Turkije waardoor
hij geen betrouwbare
en onafhankelijke tolk
was.

X

Vertaalklachten

Paragraaf
15.2

2AHZV

137

X

DE AFZONDERLIJKE
ZAKEN: DE ÖGEZAAK
EN HEROÏNEZAAK

X

X

2AHZV

141

56

Onjuiste vertolking
tapgesprek A-11:'tuin' i.p.v.
'vluchteling'.

Öge-zaak

Vertaalklachten

Paragraaf
15.4

2AHZV

146

57

Gesprek A-1-1:
Vertolking met 'tuin'
is ook in termen van
semantiek verkeerd.

Öge-zaak

Kwesties van bewijs

Paragraaf
16.2

2AHZV

151

58

1) Gesprek A-1-1:
Overige vertaalfouten
en aanwijzingen voor
manipulatie.

Öge-zaak

Vertaalklachten alsmede
Technische aanwijzingen
voor manipulatie

Paragraaf
15.4 en
onderdelen
8 - 11
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2) Opsomming door
Derksen van
signaalanalytische
aanwijzingen voor
manipulatie.
2AHZV

154

59

Gesprek A-1-1:
Inhoud gaat niet over
de moord op Öge,
waardoor het hof niet
kon oordelen dat
Baybaşin beschikte
over daderkennis.

Öge-zaak

Kwesties van bewijs

Paragraaf
16.7

2AHZV

160

60

Gesprek A-1-5:
Cruciale details zijn
verzinsels van de
taptolken (Denk
bijvoorbeeld het
toevoegen van een
belastende passage
"dat het contract op
de werkplaats was").

Öge-zaak

Vertaalklachten

Paragraaf
15.4

2AHZV

165.

61

Gesprek A-1-5:
Derksen komt met
signaalanalytische
aanwijzingen van
manipulatie alsmede
met intern
inhoudelijke
inconsistenties.

Öge zaak

Technische argumenten
voor manipulatie
alsmede
gespreksinhoudelijke
argumenten voor
manipulatie

Onderdelen
8 – 11 en
paragraaf
13.2

2AHZV

172.

62

Gesprek A-1-3:
Derksen voert overige
intern inhoudelijke
inconsistenties aan.

Öge-zaak

Gespreksinhoudelijke
argumenten voor
manipulatie

Paragraaf
13.2

2AHZV

177

63

Misleiding door
Hillenaar over de
samenwerking tussen
Nederland en Turkije
in de strafzaak tegen
Baybaşin.

Öge-zaak

Samenwerking in de
strafzaak/ Meineed van
een officier

Paragraaf
18.2, 18.5,
18.6 en 19.4

2AHZV

180

X

DE HEROÏNEZAAK,
FEIT 4/ DOSSIER 6

2AHZV

185

64

Brief van de
voorzitter van het
College van
procureurs-generaal,
inhoudende dat de
mensenrechtensituati
e in Turkije te wensen
overlaat. Het OM zou
hier vanaf hebben
geweten, maar
hebben verzwegen.

Heroïnezaak

Samenwerking in de
strafzaak

Paragraaf
18.6
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2AHZV

185

65

Korkut heeft op 23
april 1998 verklaard
dat hij is gemarteld,
Çetinkaya verklaart
dienovereenkomstig.

Heroïnezaak

Kwesties van bewijs

Paragraaf
16.5

2AHZV

188

66

Gesprek A-6-168 zou
in Turkije zijn
opgenomen.

Heroïnezaak

Resterende argumenten
voor manipulatie

Paragraaf
14.3

2AHZV

192

67

Gesprek A-6-101: De
kinderstemmen zijn
een aanwijzing voor
“knippen en plakken”.

Heroïnezaak

Technische argumenten
voor manipulatie

Paragraaf
11.10

2AHZV

198

68

Gesprek A-6-101,
inhoudende een
onjuiste vertolking:

Heroïnezaak

Vertaalklachten

Paragraaf
15.6

“Ik denk dat als het
goed is, hij vannacht
belt” versus “Is it
good we call him
tonight?”Zie ook
novum 68, tweede
aanvulling.
2AHZV

199

X

Conclusie.

Heroïnezaak

X

X

2AHZV

199

69

Gesprek A-6-103:
weglaten van een
ontlastende passage
waaruit volgt dat
Baybaşin niet belt
met Korkut maar met
ene ‘Renaz’. Zie ook
novum 69, tweede
aanvulling.

Heroïnezaak

Vertaalklachten

Paragraaf
15.6

2AHZV

201

70

Gesprek A-6-104:
Priescu wordt
aangesproken met
Adri.

Heroïnezaak

Vertaalklachten

Paragraaf
15.6

2AHZV

202

71

Gesprek A-6-103:
weglaten van een
ontlastende passage,
inhoudende dat
Priescu's “Dutch” niet
goed genoeg bleek.
Zie ook nova 52
tweede aanvulling.

Heroïnezaak

Vertaalklachten

Paragraaf
15.6

2AHZV

205

72

Gesprek A-6-103 en
A-6-104: meer
vertalingsgesjoemel
en “knip en plakwerk”

Heroïnezaak

Vertaalklachten

Paragraaf
15.6
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2AHZV

209

73

Samenwerking
taptolken met
narcoticabrigade
Istanbul op de grond
dat de taptolken er
20 kg bij hebben
verzonnen.

Heroïnezaak

Samenwerking in de
strafzaak

Paragraaf
18.3

2AHZV

212

74

Derksen: een veelheid
aan onwaarheden
duidt op
samenwerking in de
heroïnezaak.

Heroïnezaak

Meineed van een officier

Paragraaf
19.4
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Derde aanvullende herzieningsverzoek d.d. 1 maart 2016
Overzicht nova

Bron

pagi
na

Novu
m

inhoud

Zaak

Categorie novum

onderdeel

3AHZV

2

X

X

X

3AHZV

2

X

HOOFDSTUK V.
KENTUCKY-ZAAK,
GIJZELINGSZAAK EN
MARSIL-ZAAK
DE KENTUCKY-ZAAK,
FEIT 2/ DOSSIER 3

3AHZV

4

75

Kentucky-zaak

Kwesties van bewijs

Paragraaf
16.5

3AHZV

5

76

Kentucky-zaak

Kwesties van bewijs

Paragraaf
16.7

3AHZV

6.

77

Verklaring Malcom
Miatt (FBI), inhoudende
dat een FBI-offical hem
heeft gezegd dat de
liquidatie door Baybaşin
in Kentucky 'just
nonsense' is.
Verklaring Baybaşin en
Britse X vormen
bevestiging van het
gegeven dat er niet over
een liquidatie wordt
gesproken.
Gesprek A-3-18:
1) Op de moederband
van dit analoog
opgenomen gesprek
ontbreekt een FSK
signaal.

Kentucky-zaak

Technische
argumenten voor
manipulatie

Paragraaf
6.2, 9.2
alsmede
11.1 en 11.4

Kentucky-zaak

Vertaalklachten

Paragraaf
15.3

Kentucky-zaak

Kwesties van bewijs

Paragraaf
16.6

Kentucky-zaak

Gespreksinhoudelijke
argumenten voor
manipulatie

Paragraaf
13.3

Kentucky-zaak

Vertaalklachten

Paragraaf
15.3

Kentucky-zaak

Kwesties van bewijs

Paragraaf
16.7

2) Uit onderzoek Van de
Ven blijkt dat er
modemsignalen en
versnelling van 11.5% op
de band zitten.

3AHZV

8

78

3AHZV

13

79

3AHZV

16

80

3AHZV

17

81

3AHZV

18

82

3) Het tegennummer
van Josh ontbreekt (bij
alle gesprekken die met
hem zijn gevoerd).
Onjuiste vertaling in A3-18
Gesprek A-3-24:
Semantische onzin, knip
en plakwerk,
woordflarden.
Gesprek A-3-24:
inhoudelijke analyse
Derksen wijst op
manipulatie.
Gesprek A-3-24:
Onjuiste vertolking (“to
make him cold” versus
“to make him call”)
Gesprek A-3-24: Dahan
geeft aan dat zijn
gesprek met Baybaşin
niet over de liquidatie
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gaat, maar om een
handelscontract.
3AHZV

21

83

3AHZV

21

84

3AHZV

23

85

3AHZV

24

86

3AHZV

26

87

3AHZV

26

88

3AHZV

28

X

3AHZV

29

X

3AHZV

30

89

3AHZV

32

90

3AHZV

36

91

3AHZV

39

92

In alle 19 gesprekken in
het Kentucky dossier,
waarin Ali Ahmadi naar
Baybaşin belt, ontbreekt
het tegennummer.
Op basis van Derksen’s
analyse wordt gewezen
op inhoudelijke
tegenstrijdigheden in de
gesprekken A-3-17, A-337 en A-3-38.
Bilocatie van Kamyar
Mahboub in zowel
Canada als Kentucky.
Bilocaties van Ali’s
mannen alsmede van de
showroom.

Kentucky-zaak

Technische
argumenten voor
manipulatie

, Paragraaf
11.1

Kentucky-zaak

Gespreksinhoudelijke
argumenten voor
manipulatie

Paragraaf
13.3

Kentucky-zaak

Paragraaf
13.3

Kentucky-zaak

Gespreksinhoudelijke
argumenten voor
manipulatie
Kwesties van bewijs

Verklaring Mahboub bij
de RC in 1999, waaruit
niet zou kunnen volgen
dat op het
universiteitscomplex
(undercover)agenten ter
beveiliging van
Mahboub zijn ingezet
Inhoudelijke
tegenstrijdigheid op
basis van hof’s oordeel
m.b.t. de bij Ali Ahmadi
aangetroffen en
inbeslaggenomen foto.
Conclusie.

Kentucky-zaak

Kwesties van bewijs

Paragraaf
16.3

Kentucky-zaak

Kwesties van bewijs

Paragraaf
16.3

X

X

DE GIJZELINGSZAAK
MEHMET CELIK, FEIT 3/
DOSSIER 4
De verklaring van X1
blijkt op veel punten
juist, hetgeen
veronderstelt dat zijn
verklaring inzake de
gijzelingszaak ook juist
zal zijn.
De ontvoerde gegijzelde
persoon kan niet
Mehmet Ҫelik zijn, op de
grond dat Baybaşin met
hem een handelsrelatie
zou hebben.
Weglaten ontlastende
passage in gesprek A-434: “Ik ben in Istanbul”.

X

X

Gijzelingszaak

Samenwerking in de
strafzaak

Paragraaf
18.3

Gijzelingszaak

Vertaalklachten

Paragraaf
15.5

Gijzelingszaak

Vertaalklachten

Paragraaf
15.5

Technische aanwijzingen
voor “knip- en plakwerk”
inzake gesprek A-4-34.

Gijzelingszaak

Technische
argumenten voor
manipulatie

Paragraaf
11.9

Paragraaf
16.3
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3AHZV

42

93

3AHZV

44

94

3AHZV

45

95

3AHZV

46

96

3AHZV

47

X

3AHZV

49

97

3AHZV

56

98

3AHZV

61

99

3AHZV

62

100

Gesprek A-4-34 houden
een klik en een 'signal
cut' in vlak voordat de
naam “Haci” genoemd
wordt.
Gesprek A-4-31:
doorlopende dubbeltik.

Gijzelingszaak

Technische
argumenten voor
manipulatie

Paragraaf
11.7

Gijzelingszaak

Technische
argumenten voor
manipulatie

Paragraaf
11.11

Gesprek A-4-25: gesprek eindigt abrupt,
-ijzerenschraapgeluid,
-mechanisch
bromgeluid,
-een periode met
verspringende stemmen
voorafgegaan door een
harde klik.
Gesprek A-4-28 behelst
een inhoudelijke
tegenstrijdigheid
doordat verkeerd
verwezen is naar de
datum van de
volkstelling.
DE MARSIL-ZAAK, FEIT
5/ DOSSIER 8
Drie gesprekken zijn
onvindbaar, A-8-1, A-8-8
en A-8-36 (Van de Ven
en PWC betogen dat de
gesprekken konden
worden verwijderd,
ondanks 'onkraakbare'
AVQSBC, OS en
audiostreaming van
Kislev 2.)
Gesprek A-8-6,
inhoudende een
onjuiste vertolking (“Het
moet geklaard worden”
versus “Ik wil dat je
ermee ophoudt”).

Gijzelingszaak

Technische
argumenten voor
manipulatie

Onderdeel
11 (o.a.
paragraaf
11.10)

Gijzelingszaak

Gespreksinhoudelijke
argumenten voor
manipulatie

Paragraaf
13.4

X

X

Marsil-zaak

Technische
argumenten voor
manipulatie

Onderdeel
6 & 11.5

Marsil-zaak

Vertaalklachten

Paragraaf
15.7

Toevoegen belastende
passage aan gesprek A8-6 (“Het kan ook in de
auto gebeuren” alsmede
het weglaten van een
ontlastende passage
(“Er is een auto achter
ons en we voelen ons
niet op ons gemak”).
Derksen’s analyse toont
diverse
tegenstrijdigheden en
de “feitelijke tijdlijn”
m.b.t. de avond en
nacht van 18 februari
1998.

Marsil-zaak

Vertaalklachten

Paragraaf
15.7

Marsil-zaak

Gespreksinhoudelijke
argumenten voor
manipulatie

Paragraaf
13.5
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3AHZV

63

101

Inhoudelijke
tegenstrijdigheden en
technische artefacten in
de gesprekken A-8-6 en
A-8-7.

Marsil-zaak

Technische
argumenten alsmede
gespreksinhoudelijke
argumenten voor
manipulatie

onderdelen
8 – 11
alsmede
paragraaf
13.5
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Vierde aanvullende herzieningsverzoek d.d. 28 juli 2016
Overzicht nova

Bron

pagina

Novum

inhoud

Zaak

Categorie novum

onderdeel

4AHZV

2

1

X

Technische
argumenten voor
manipulatie

Paragraaf 12.3

4AHZV

4

2

Twee nieuwe producties over
deskundigheid van Van den
Heuvel 1. NFI rapport uit 2003
over rapport MSNP. 2. Reactie
onderzoeksraad voor Veiligheid
van 4 december 2008 op rapport
MSNP.
Arrest Turks Hooggerechtshof,
inhoudende het oordeel dat het
manipuleren van tapmateriaal
destijds niet ongewoon was in
politieke strafzaken.

X

Resterende
argumenten voor
manipulatie &
samenwerking in
de strafzaak

Paragrafen 14.4
& 18.7

4AHZV

5

3

Brief van het college van PG’s
over 'voorzichtigheid' met Turkse
samenwerking.

X

Samenwerking in
de strafzaak

Paragraaf 18.6
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Vijfde aanvullende herzieningsverzoek d.d. 12 juni 2017
Overzicht nova

Bron

pagina

Novum

inhoud

Zaak

Categorie novum

onderdeel

5AHZV

2

(1)

Een verhoor van
tapkamerbeheerder
Dieker.

X

Technische argumenten
voor manipulatie

Paragraaf
6.2

5AHZV

4

(2)

JTS/ PWC rapport.

X

Technische argumenten
voor manipulatie

Paragraaf
4.6 & 10.5

5AHZV

5

(3)

Ontbrekende banden.

X

5AHZV

11

(4)

JTS burst.

X

Technische argumenten
voor manipulatie
Technische argumenten
voor manipulatie

Paragraaf
3.3
Paragrafen
4.4 en 10.5

5AHZV

18

(5)

Aanzingen van 'Tante
Cor'.

X

Technische argumenten
voor manipulatie

Paragraaf
10.2

5AHZV

28

(6)

Öge-zaak

Technische argumenten
voor manipulatie

Paragraaf
10.4

5AHZV

32

(7)

De reeks schakelklikken
midden in gesprek A-14.
Modemsignalen.

X

Technische argumenten
voor manipulatie

Paragraaf
9.2

5AHZV

40

(8)

X

Technische argumenten
voor manipulatie

Paragraaf
6.3 e.v.

5AHZV

53

(9)

X

Technische argumenten
voor manipulatie

Onderdelen
8 - 11

5AHZV

64

(10)

Kentuckyzaak

Technische argumenten
voor manipulatie

Paragraaf
11.11

5AHZV

69

94a

Kentuckyzaak

Technische argumenten
voor manipulatie

Paragraaf
11.11

5AHZV

71

94b

De digitale tapkamer te
Apeldoorn:
mogelijkheden tot
manipulatie.
Anomalieën in de
digitaal opgenomen
gesprekken.
Onderzoek naar de
kostenteller in gesprek
A-4-31.
De metingen van Meijer
m.b.t. tapgesprek A-431 wijzen op een
bandrecorderopname.
De metingen van Meijer
m.b.t. tapgesprek A-431 verraden ook
montage van de
gespreksinhoud.

Kentuckyzaak

Technische argumenten
voor manipulatie

Paragraaf
11.11
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Zesde aanvullende herzieningsverzoek d.d. 19 juni 2017
Overzicht nova

Bron

pagina

Novum

inhoud

Zaak

Categorie novum

onderdeel

6AHZV

2

1

De anonieme
herzieningstolk

X

Vertaalklachten

Paragraaf
15.1

6AHZV

3

2

X

Vertaalklachten

Paragraaf
15.1

6AHZV

4

3

X

Vertaalklachten

Paragraaf
15.1

6AHZV

5

4

X

Vertaalklachten

6AHZV

6

5

Öge-zaak

Vertaalklachten

6AHZV

14

6

Marsil-zaak

Vertaalklachten

Paragraaf
15.1
Paragraaf
15.4
Paragraaf
15.7

6AHZV

17

7

Heroïnezaak

Vertaalklachten

Paragraaf
15.7

6AHZV

19

8

Rizgar’s reactie op de
nadere
vertolkingswerkzaamheden
t.b.v. het
herzieningsverzoek.
Midden-Oostendeskundige
Sheri Laizer’s oordeel over
Rizgar.
Koerdisch instituut VZW te
Brussel (over Rizgar).
De vertaling van A-1-1 door
de herzieningstolk
Vertolking “Bira
Biqede”door de
herzieningstolk.
Oordeel van de
herzieningstolk over zowel
de weggelaten passage met
“Adri”(A-6-104) als de
weggelaten passage met “
Renaz” (A-6-103).
Vertolking door de
herzieningstolk van
tapgespekinzakeA-4-34, (“Ik
ben in Istanbul”)

Gijzelingszaak

Vertaalklachten

Paragraaf
15.5
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