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Korthals: EU f
moet zich tegen
afluisteraars
beschermen
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Van onze correspondent
Geert-Jan Bogaerts

BRUSSEL

Minister Korthals van Justitie wil!

dat Europa zich beter beschermt
tegen mogelijke afluisterpraktij-
ken van de Verenigde Staten eri
Groot-Brittannië. Ik denk dat
het goed zou zijn als er een tech-
nische preventie wordt ontwor-
pen', aldus Korthals.

Voor het eerst spraken de Euro-
pese ministers van Binnenlandse^
Zaken en Justitie gisteren in Brus-
sel over Echelon, een wereldwijd"'
afluisternetwerk van onder meer
de Verenigde Staten en Groot-'"
Brittannië. Volgens Korthals gaal-
een werkgroep van experts moge--
lijk bekijken 'of technische pre-
ventie van deze intercepties' mo-
gelijk is. Hij denkt aan een vorrh ;
van codering die moet belemme-
ren dat de informatie die door hét
afluisteren wordt verkregen, op
onjuiste wijze wordt gebruikt.

Twee jaar geleden kwam het be-
staan van Echelon voor het eerst
aan het licht na een onderzoek
door het Europees Parlement'
Daaruit bleek dat de VS met enke-;

Ie andere landen al jarenlang een
wereldwijd netwerk beheren dat'
is gericht op het automatisch off-;;

derscheppen en analyseren van--
elektronisch spraak- en datavef^
keer. Het Europees Parlement'
maakte zich aanvankelijk voorap
zorgen over de mogelijke inbreuk^
op de privacy van de burgers. ;

Uit een vervolgonderzoek bleek-
echter dat de gegevens mogelijk-'
ook worden gebruikt voor indus:'
triële spionage. Het Europese Air-
bus-consortium werd met namèc

genoemd als slachtoffer, wat ove-
rigens nooit is bewezen. Korthals
acht de beschuldigingen echter'
ernstig genoeg om er serieus werk;:

van te maken. 'Je kunt beter het
zekere voor het onzekere nemen/'

Hij benadrukte echter dat mis-
bruik nooit bewezen is. 'We heb--'
ben geen bewijs dat Groot-Brit-
tannië inderdaad het systeem ook1-
gebruikt voor economische doel-
einden en dus niet de eigen regels
volgt', aldus Korthals. 'En laten-
we wel wezen, ook Frankrijk en"-'
Duitsland zijn zulke lieverdjesp
niet.'

Hij vindt nadere studie gewenst
omdat de afluisterpraktijken in ie-
der geval aan regels gebonden
moeten worden. 'En dan nog be-
staat de. kpn*: rlaf- Vt/=* i" u~~-3 —

valt van criminele organisaties',
zei de minister. Daarom moeten •
ook de technische mogelijkheden
van het voorkomen van het afluis-
teren worden onderzocht.

Probleem daarbij is echter dat
vooral Amerikaanse firma's voor-:
op lopen in de ontwikkeling van :

encryptie, moderne codeertech-
nieken. Die firma's moeten hun
'sleutels', de technieken die voor .
de decodering worden gebruikt,
afstaan aan de FBI. En de Ameri-
kaanse regering beschouwt deze.
technologie als militair gevoelig,
zodat ze niet scheutig is met het
verlenen van exportvergtmnin- i
gen. 'Al deze zaken moeten we i
bekijken', aldus Korthals.


