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

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. 
136 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. 




