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“If you want to keep a secret, you must also hide it from yourself” 

 

- George Orwell, 1948 - 
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Afkortingen 
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Gw   Grondwet 

HR   Hoge Raad 

ICT   Informatie- en Communicatietechnologie 

IRT   Interregionaal Rechercheteam 

KLPD   Korps Landelijke Politiediensten 

LJN   Landelijk Jurisprudentienummer   

MIVD   Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst 

MvT   Memorie van Toelichting 

NCC   Nationaal Cybersecurity Centrum 
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Stb.   Statenblad 
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1. Inleiding 
 

§ 1.1. Algemeen 

Net zoals de oer-Hollandse traditie van gehakt op woensdag is het gebruik van ICT niet meer 

uit ons dagelijks leven weg te denken. Bijna alle Nederlanders (92%) hebben vanuit huis 

toegang tot het internet en maken daarbij gebruik van gemiddeld 3 apparaten per persoon.
1
 

Buitenshuis beschikken bijna alle openbare gelegenheden over een WiFi-netwerk en ook het 

bedrijfsleven maakt het zich gemakkelijk door gegevens op te slaan in de ‘cloud’. De 

digitalisering van de samenleving is een feit. 

Dit succesverhaal kent een keerzijde. Naast het klassieke strafrecht is er een virtuele wereld 

ontstaan waarin criminelen hun weg weten te vinden. Een nieuwe vorm van criminaliteit 

heeft zich ontwikkeld: Computercriminaliteit. Enerzijds zijn dit klassieke strafbare delicten 

waarbij de ICT wordt gebruikt als middel om een doel te bereiken, de zogeheten low-tech 

crimes, anderzijds zijn dit vormen van high tech crime, strafbare feiten die niet zonder een 

computer gepleegd kunnen worden.
2
  

 

Om deze vormen van criminaliteit effectief te kunnen bestrijden is het noodzakelijk dat 

opsporingsbevoegdheden aansluiten bij de snelle ontwikkelingen van technologie, internet en 

cybercrime.
3
 Uit de praktijk klinkt het geluid dat het huidige pakket van 

opsporingsbevoegdheden hierin tekort schiet.
4
 Er is vraag naar een nieuwe bevoegdheid 

waarmee heimelijk op een afstand kan worden binnengedrongen in een computer of ander 

geautomatiseerd werk met als doel daarin een onderzoek te verrichten. Om aan deze vraag te 

voldoen is in mei 2013 het conceptwetsvoorstel Computercriminaliteit III ingediend (hierna: 

wetsvoorstel Computercriminaliteit III).
5
 Dit wetsvoorstel beoogt het juridische 

instrumentarium voor de opsporing en vervolging van computercriminaliteit te verbeteren en 

te versterken.
6
 Wetsvoorstel Computercriminaliteit III bevat vier onderwerpen, waaronder de 

bevoegdheid onderzoek te doen in een geautomatiseerd werk (verder: de hackbevoegdheid).
7
  

                                                           
1
 Media Standard Survey 2012, p. 4, 5; GfK Trends in Digitale Media. 

2
 Van der Linden & Baardman 2011, p. 64. Zie hieromtrent ook ‘Cybersecuritybeeld Nederland 2014’ , een 

onderzoek van het Nationaal Cyber Security Centrum. 
3
 MvT, p. 4.  

4
 Nieuwsuur 25 oktober 2011 ‘Strijd tegen cybercrime’. 

5
 Huidige stand van zaken: Ministerraad akkoord, wetsvoorstel voor advies naar de Raad van State. 

6
 MvT, p. 3. 

7
 Nieuw artikel 125ja Sv, zie bijlage 1.  
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Tegenover de opsporingsbehoefte aan vergaande bevoegdheden om verborgen informatie in 

handen te krijgen staat dat grondrechten van betrokken personen geschaad kunnen worden op 

het moment dat deze bevoegdheden niet zo beperkt mogelijk worden gehouden. In het kader 

van de hackbevoegdheid komt het recht op privéleven van artikel 8 EVRM in het geding. Een 

inmenging op dit grondrecht is een inbreuk, tenzij de inmenging door de beperkingsclausule 

van het tweede lid heen komt. Een inmenging is rechtmatig indien deze in overeenstemming 

is met de wet, een legitiem doel nastreeft en noodzakelijk is in een democratische 

samenleving, waarbij er een redelijke verhouding moet zijn tussen de betrokken belangen.
8
 

De hackbevoegdheid is wetenschappelijk gezien interessant omdat het de vraag oproept in 

hoeverre het algemene belang van de opsporing een inmenging op de privacyrechten van 

burgers rechtvaardigt. Het wetsvoorstel Computercriminaliteit III gaat in op bovenstaande 

punten, maar mijns inziens is het nog maar de vraag of deze onderbouwing voldoende is om 

de bevoegdheid te rechtvaardigen en dus toe te kennen. Wordt het net zo gebruikelijk als de 

gehaktdag dat de overheid zo maar vergaande bevoegdheden toebedeeld kan krijgen, of komt 

hier meer bij kijken? 

 

§ 1.2. Probleemstelling en deelvragen 

Het doel van mijn scriptie is nagaan of de noodzakelijkheid van de hackbevoegdheid, zoals 

de Memorie van Toelichting bij het wetsvoorstel Computercriminaliteit III deze stelt, 

daadwerkelijk aanwezig is en zo ja of deze noodzakelijkheid dusdanig groot is dat het een 

inmenging op de bescherming van de rechten van artikel 8 EVRM rechtvaardigt. Door niet 

enkel te onderzoeken hoe de Memorie van Toelichting dit onderbouwt en hoe hierover in de 

literatuur wordt gedacht, maar tevens de meningen van de kant van de opsporing en de kant 

van de grondrechtenbescherming aan elkaar af te wegen, wil ik een bijdrage leveren aan de 

discussie met betrekking tot de vraag of de hackbevoegdheid zoals deze er nu ligt moet 

worden aangenomen. Dit doe ik aan de hand van de volgende onderzoeksvraag: 

 

In hoeverre is de voorgestelde hackbevoegdheid uit wetsvoorstel Computercriminaliteit III 

verenigbaar met artikel 8 EVRM? 

 

 

Het onderzoek wordt vormgegeven door de volgende deelvragen: 

                                                           
8
 Gerards 2011, p. 123, 124. 
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1. Wat is het wettelijk kader van de hackbevoegdheid uit wetsvoorstel 

Computercriminaliteit III? 

2. In hoeverre is het onder het huidige opsporingsinstrumentarium mogelijk om een 

soortgelijke bevoegdheid in te zetten? 

3. Hoe is de voorgestelde bevoegdheid van artikel 125ja Sv vormgegeven? 

4. In hoeverre maakt de hackbevoegdheid een inmenging op het recht van artikel 8 lid 1 

EVRM? 

5. In welke mate voldoet de hackbevoegdheid aan de beperkingsclausule van artikel 8 

lid 2 EVRM? 

6. Is er sprake van een ‘fair balance’ tussen het algemeen maatschappelijk belang en het 

belang van de grondrechten? 

 

§ 1.3. Afbakening 

Het wetsvoorstel Computercriminaliteit III introduceert vier onderwerpen. Dit onderzoek 

focust zich enkel op het op afstand heimelijk binnendringen in een geautomatiseerd werk.
9
  

De reden juist dit onderdeel als onderwerp van mijn scriptie te kiezen heeft te maken met het 

intrigerende karakter van de bevoegdheid. Een bevoegdheid voor de overheid om zonder 

weet van verdachte en derden binnen te dringen in een geautomatiseerd werk waarachter zo 

veel meer schuil kan gaan dan voor één strafrechtelijk onderzoek van belang is – het 

heimelijke boeit mij. Daarbij is de hackbevoegdheid een ingrijpende opsporingsmethode: 

Hoe wordt zo’n vergaande bevoegdheid voor de overheid ingekleurd zonder een 

disproportionele inbreuk op grondrechten te maken? Deze afweging en daarbij de steeds 

verdergaande digitalisering van onze samenleving maakt dat ik deze zeer boeiende kwestie 

tot onderwerp van mijn scriptie heb gekozen.   

De Memorie van Toelichting stelt dat de wetgeving van landen om ons heen (België, 

Frankrijk en Duitsland) wel of geen soortgelijke bevoegdheid kennen. Het is interessant om 

een rechtsvergelijking te maken, temeer gelet op het grensoverschrijdende karakter van 

computercriminaliteit, echter gaat dat de grenzen van mijn onderzoek te buiten.   

Gaande dit onderzoek ben ik steeds kritischer naar de Memorie van Toelichting gaan 

kijken. Niet alleen is de hackbevoegdheid een vergaande opsporingsmethode, ook het 

technische aspect van de digitale wereld waarin wij leven maakt de waardering van deze 

                                                           
9
 Artikel 80sexies Sr: Onder geautomatiseerd werk wordt verstaan een inrichting die bestemd is om langs 

elektronische weg gegevens op te slaan, te verwerken en over te dragen. 
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bevoegdheid een lastige. Voor een duidelijkere visie heb ik daarom gekozen om twee 

personen uit de praktijk te interviewen. Deze twee personen zijn beide, weliswaar op 

tegenstrijdige wijze, dagelijks bezig met de hackbevoegdheid. Zij vertegenwoordigen daarbij 

dé twee belangen die bij de afweging van een ‘fair balance’ een rol spelen: De digitale 

burgerrechten enerzijds, het belang van de opsporing anderzijds. In het kader van het 

opsporingsbelang heb ik gesproken met Lodewijk van Zwieten, landelijk officier van justitie 

Cybercrime.
10

 In het kader van de bescherming van de rechten van artikel 8 EVRM heb ik 

gesproken met Ton Siedsma, jurist en werkzaam bij de digitale burgerrechtenbeschermer Bits 

of Freedom.
 
 

 

§ 1.4. Leeswijzer 

Er is specifiek gekozen voor een groot tweede hoofdstuk, waarin breed wordt begonnen en 

steeds meer wordt toegespitst op het voorgestelde artikel 125ja Sv. Eerst wordt het wettelijk 

kader en de achtergrond van het wetvoorstel geschetst, daarna wordt de hackbevoegdheid 

geïntroduceerd en uiteengezet. In dit hoofdstuk worden de eerste drie deelvragen beantwoord 

met als doel een goede basis te bieden voor de toetsing aan de vereisten van artikel 8 EVRM.   

In het derde hoofdstuk komt het onderzoek aan bij de Europese bescherming van 

grondrechten. Gekeken zal worden in hoeverre de hackbevoegdheid valt onder de reikwijdte 

van het eerste lid van artikel 8 EVRM. Deelvraag 4 wordt hiermee beantwoord.  

De toetsing aan de beperkingsclausule vindt zijn aftrap in hoofdstuk 4. De ‘margin of 

appreciation’ doctrine wordt behandeld. Vervolgens wordt overgegaan tot het toetsen van de 

eerste twee vereisten van artikel 8 lid 2 EVRM, namelijk ‘in accordance with the law’ en 

‘legitimate aim’.  

In hoofdstuk 5 komt het laatste vereiste van artikel 8 lid 2 EVRM aan bod: de 

noodzakelijkheidstoets. Het Europese Hof heeft in het kader hiervan verschillende elementen 

opgesteld welke één voor één zullen worden getoetst.  

Hoofdstuk 6 beantwoordt deelvraag 4: Is er sprake van een redelijke verhouding 

tussen het opsporingsbelang enerzijds en de bescherming van de grondrechten anderzijds? 

De conclusie van dit onderzoek wordt getrokken in hoofdstuk 7.  

                                                           
10

 De inhoud van deze versie van het onderzoek verschilt van de versie die heeft gediend als afstudeerscriptie 
in die zin dat de uitwerking van de interviews op verzoek zijn weggelaten. 
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2.  Het wettelijk kader en het onderzoek in een 

geautomatiseerd werk 
 

§ 2.1. Algemeen 

Met de groeiende afhankelijkheid van ICT en de daarmee gepaarde opkomst van nieuwe 

vormen van criminaliteit zijn het nationale en het internationale strafrecht de afgelopen 

decennia aan veranderingen onderhevig geweest, telkens om een zo goed mogelijke 

aansluiting te bieden aan de voortschrijdende ontwikkelingen. Wetsvoorstel 

Computercriminaliteit III is daar een voorbeeld van. Dit hoofdstuk plaatst allereerst de 

hackbevoegdheid en wetsvoorstel Computercriminaliteit III in een rechts- en wetshistorisch 

perspectief, waarbij het wettelijk kader wordt geschetst en deelvraag 1 wordt beantwoord. 

Vervolgens wordt gekeken naar de praktijk en wordt deelvraag 2 beantwoord. Deelvraag 3 

wordt beantwoord aan de hand van een uiteenzetting van het voorgestelde artikel 125ja Sv. 

Voor de inhoud van het voorgestelde artikel verwijs ik naar bijlage 1.   

 

Allereerst besteedt § 2.2. aandacht aan de voorgangers van wetsvoorstel 

Computercriminaliteit III. Het huidige kader van opsporingsbevoegdheden komt in § 2.3. aan 

bod. Vervolgens onderzoekt § 2.4. of onder dit huidig kader wellicht een hackbevoegdheid 

schuil gaat. In  § 2.5. wordt een klein uitstapje gemaakt naar de bevoegdheid van de AIVD en 

de MIVD. Ongeacht de uitkomst van de vorige paragraven blijkt dat de politie wel degelijk 

gebruik maakt van hacken als opsporingsmethode. In § 2.6. komen een drietal zaken aan bod. 

De politieke ontwikkelingen die aanleiding hebben gegeven tot het wetsvoorstel 

Computercriminaliteit III worden behandeld in § 2.7. Vervolgens zet § 2.8 de 

hackbevoegdheid van het in het wetsvoorstel geïntroduceerde artikel 125ja Sv uiteen. In §2.9. 

wordt de conclusie van dit hoofdstuk gegeven.  

 

§ 2.2. De Wetten Computercriminaliteit I & II en het Cybercrime Verdrag 

Het begrip computercriminaliteit deed in 1986 zijn intreden in het internationale recht in de 

vorm van “computer-related crime”. De OESO
11

 stelde destijds in haar rapport dat haar 

lidstaten moesten zorgen voor een basisniveau van strafrechtelijke bescherming op het gebied 

                                                           
11

 De Organisatie voor Europese Samenwerking en Ontwikkeling is een samenwerkingsverband van 34 landen 
om economisch- en sociaal beleid te bestuderen en te coördineren (www.europa-nu.nl). 
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van diensten die werden afgewikkeld met gebruikmaking van de computer.
12

 Deze 

bevindingen werden overgenomen in een aanbeveling van het comité van ministers van de 

Raad van Europa.
13

 Onder invloed van deze internationale ontwikkelingen werd in Nederland 

de Commissie Franken ingesteld. Deze commissie bracht in 1987 het rapport 

‘Informatietechniek en Strafrecht’ uit.
14

 Geconcludeerd werd dat het materiële strafrecht 

onvoldoende bescherming bood tegen de mogelijkheden om met nieuwe technieken belangen 

te schaden, en dat de mogelijkheden van het formele strafrecht voor wat betreft de 

waarheidsvinding ontoereikend waren.
15

 Dit rapport vormde de basis van de Wet 

Computercriminaliteit I, welke wet op 1 maart 1993 in werking trad.
16

 De nieuwe wet had 

drie hoofdonderdelen.
17

 Ten eerste werd aan het Wetboek van Strafrecht een aantal nieuwe 

betekenissen en strafbare feiten toegevoegd.
18

 Ten tweede werd het Wetboek van 

Strafvordering aangevuld met nieuwe artikelen. De politie kreeg hierdoor de beschikking 

over bevoegdheden in het kader van de opsporing van strafbare handelingen waarbij 

gegevens worden verwerkt, opgeslagen of getransporteerd via computers.
19

 Ten derde werd 

het Burgerlijk Wetboek gewijzigd, iets wat ik hier buiten beschouwing laat.  

 

De informatietechnologieën ontwikkelden zich in een razendsnel tempo en de samenleving 

werd meer gedigitaliseerd.
20

 De wetgeving moest wederom worden aangepast en zo werd in 

1999 wetsvoorstel Computercriminaliteit II ingediend.
21

 De behandeling van het wetsvoorstel 

liep echter grote vertraging op, onder andere door de implementatie van het Cybercrime 

Verdrag, welk verdrag in 2004 in werking trad.
22

 Dit verdrag heeft tot doel een mondiaal 

strafrechtelijk beleid, gericht op voorkoming en adequate opsporing van 

computercriminaliteit.
23

 Op het punt van strafvordering voldeed de Nederlandse wetgeving al 

in belangrijke mate aan de bedingen uit het Cybercrime Verdrag, de eisen waar de wetboeken 

nog niet aan voldeden moesten worden geïmplementeerd. Uiteindelijk is de Wet 

                                                           
12

 Computer-related Crime: Analysis of Legal Policy 1986. 
13

 Recommendation No. R (89) 9. 
14

 Rapport Commissie-Franken 1987. 
15

 Kamerstukken II 1989/90, 21 551, nr. 3, p. 1. 
16

 Stb. 1993, 33. 
17

 Kaspersen 2007, p. 21. 
18

 Van der Flier 2006, p. 914. Computervredebreuk (huidig artikel 138ab Sr), opzettelijk & culpoos beschadigen 
van computers en telecommunicatiewerken (artikel 161sexies en 161septies Sr), wederrechtelijk aantasten 
van computergegevens (artikel 350a en 350b Sr). 
19

 Kaspersen 2007, p. 21. 
20

 Kamerstukken II 1998/99, 26 671, nr. 3, p. 2. 
21

 Kamerstukken II 1998/99, 26 671, nrs. 1-3. 
22

 Trb. 2004, nr. 290. 
23

 Van der Flier 2006, p. 914. 
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Computercriminaliteit II in 2006 in werking getreden.
24

 Enerzijds leidde de wet tot het 

aanvullen van het Wetboek van Strafrecht met nieuwe strafbare delicten en het verhogen van 

de strafmaat bij bestaande delicten.
25

 Anderzijds leidde de wet tot een ingrijpendere wijziging 

van het Wetboek van Strafvorderingen.
26

  

 

§ 2.3. Het huidig wettelijk kader van opsporingsbevoegdheden  

Vooropgesteld moet worden dat opsporingsambtenaren in sommige gevallen hetzelfde 

kunnen als een burger, namelijk ‘rondkijken’ op het internet op grond van artikel 3 Pw 2012. 

Ingevolge artikel 141 Sv kunnen opsporingshandelingen worden verricht. Indien hierdoor 

echter een meer dan geringe inmenging op een grondrecht wordt gemaakt dient er sprake te 

zijn van een wettelijke opsporingsbevoegdheid.
27

 Als een opsporingsambtenaar bijvoorbeeld 

een nep-account aanmaakt om iemand te volgen is er sprake van een opsporingsactiviteit die 

een meer dan geringe inmenging maakt op het privacyrecht en moet er dus een wettelijke 

grondslag zijn. In het kader van het vastleggen van elektronische gegevens en het aftappen of 

opnemen van communicatie kent ons wetboek van Strafvordering reeds een scala aan 

bevoegdheden. Met betrekking tot de vraag of daar reeds een hackbevoegdheid tussen zit is 

een uiteenzetting hiervan op zijn plaats. Het gaat hierbij om bevoegdheden met betrekking tot 

de opsporing van klassieke strafbare feiten waarvoor het adagium ‘wat offline geldt moet ook 

online gelden’ van toepassing is.
28

 Hierdoor kan bij de opsporing van computercriminaliteit 

aansluiting gezocht worden bij deze artikelen. 

 

§ 2.3.1. Opgeslagen en stromende gegevens 

Sinds de Wet Computercriminaliteit I wordt er in het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek 

van Strafvordering een onderscheid gemaakt tussen stromende gegevens en opgeslagen 

                                                           
24

 Stb. 2006, 301. 
25

 Van der Flier 2006, p. 915. Onder andere het opzettelijk en wederrechtelijk belemmeren van toegang tot of 
het gebruiken van een geautomatiseerd werk door daaraan gegevens aan te bieden of toe te zenden (artikel 
138b Sr), enkele voorbereidingshandelingen. 
26
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27
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gegevens.
29

 Opgeslagen gegevens zijn gegevens die in een geautomatiseerd werk zijn 

opgeslagen en stromende gegevens zijn gegevens die zich bevinden in een proces van 

verwerking of overdracht tussen geautomatiseerde werken.
30

 Dit onderscheid is door 

technologische ontwikkelingen echter soms vaag. Dit laatste werd reeds in de Memorie van 

Toelichting bij de Wet Computercriminaliteit II aangehaald, maar met het oog op het vereiste 

van nauwkeurigheid en het vereiste van rechtszekerheid werd er voor gekozen dit 

onderscheid te behouden.
31

 Het nieuwe wetsvoorstel acht dit onderscheid nog steeds van 

belang, dus ook tijdens dit onderzoek zal ik dit onderscheid aanhouden.
32

  

 

§ 2.3.2. Doorzoeking ter vastlegging van opgeslagen gegevens 

De eerste opsporingsbevoegdheid in het kader van opgeslagen gegevens is artikel 125i Sv, 

wat de doorzoeking regelt van een plaats ter vastlegging van gegevens die op deze plaats op 

een gegevensdrager zijn opgeslagen of vastgelegd.
33

 Een gegeven is informatie vastgelegd of 

opgeslagen op een gegevensdrager, hetzij op schrift, hetzij in elektronische vorm.
34

 De 

bevoegdheid is gekoppeld aan doorzoeking van vervoersmiddelen (artikel 96b Sv), plaatsen 

(artikel 96c Sv) en woningen (artikel 97 Sv). Lopende de doorzoeking kan onderzoek worden 

gedaan naar, inzage worden verkregen in en kopieën worden gemaakt van gegevens die op 

een gegevensdrager zijn opgeslagen.
35

 In het kader van de subsidiariteit mag deze 

bevoegdheid pas worden ingezet indien gegevens niet op een andere wijze verkregen kunnen 

worden.
36

 

Vervolgens wordt in artikel 125j Sv de ‘netwerkzoeking’ vanaf de plaats van de 

doorzoeking in computers elders geregeld, bijvoorbeeld aan de andere kant van het land.
37

 

Deze bevoegdheid kan enkel worden uitgevoerd indien er een vermoeden bestaat dat de 

gegevens die gezocht worden op de te doorzoeken plaats aanwezig zijn.
38

 Daarbij mag de 

netwerkzoeking alleen tot doel hebben reeds opgeslagen gegevens vast te leggen, de 

doorzoeking mag niet gericht zijn op toekomstige gegevens. Er moet een verbinding zijn 

                                                           
29

 Kamerstukken II 1998/99, 26 671, nr. 3, p. 26. 
30

 Kamerstukken II 1998/99, 26 671, nr. 3, p. 3. 
31

 Kamerstukken II 1998/99, 26 671, nr. 3, p. 26. 
32

 MvT, p. 14. Ondanks technologische ontwikkelingen blijft het huidige instrumentarium nog aansluiten.  
33

 Artikel 125i Sv. Doorzoeking is het stelselmatig en gericht onderzoek van een plaats op de aanwezigheid van 
voor inbeslagneming vatbare voorwerpen, aldus de Hoge Raad in HR 28 mei 1985, NJ 1985, 22.  
34

 Kamerstukken II 2003/04, 29 441, nr. 3, p. 7. 
35

 Kamerstukken II 2003/04, 29 441, nr. 3, p. 11.  
36

 Kamerstukken II 2003/04, 29 441, nr. 3, p. 12. 
37

 Artikel 125j Sv. 
38

 Kamerstukken II 2003/04, 29 441, nr. 3, p. 18. 
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tussen beide apparaten en de betrokken personen die werken of verblijven op de plek van de 

doorzoeking moeten vanaf daar toegang hebben tot het geautomatiseerde werk elders.
39

 

 In het kader van de doorzoeking en netwerkzoeking kan op grond van artikel 125k Sv 

een decryptiebevel worden uitgevaardigd aan degene van wie een redelijk vermoeden bestaat 

dat hij weet heeft van de manier van beveiligen of versleutelen van het geautomatiseerde 

werk.
40

 Indien gegevens zijn aangetroffen kunnen deze ingevolge artikel 125o Sv 

ontoegankelijk worden gemaakt voor zover dit noodzakelijk is ter beëindiging van het 

strafbare feit of ter voorkoming van nieuwe feiten. 

 

§ 2.3.3. De bevoegdheden uit de Wet BOB  

De volgende bevoegdheden zijn te vinden in de Wet BOB. Plaatsing in deze titel betekent dat 

het gaat om bevoegdheden die zeer risicovol zijn voor de integriteit en beheersbaarheid van 

de opsporing, dan wel bevoegdheden die een inbreuk maken op grondrechten van burgers, 

waarbij de heimelijke manier van uitvoeren een rol speelt.
41

 In het bijzonder gaat het daarbij 

om het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
42

  

Artikel 126k Sv regelt de ‘inkijkoperatie’: Een opsporingsambtenaar kan op bevel van 

de officier van justitie een besloten plaats, niet zijnde een woning, betreden danwel een 

technisch hulpmiddel aanwenden, met het oog op strafvorderlijke doeleinden.
43

 Hierbij gaat 

het niet enkel om het opnemen van de stand van zaken, maar ook om het opnemen van sporen 

of om het plaatsen van een technisch hulpmiddel ter observatie.
44

 Er mag zoekend worden 

rondgekeken. Een woning wordt gezien als de plaats waar men onbevangen zichzelf kan 

zijn.
45

 Gelet op privacy en het huisrecht is een woning daarom uitgesloten van het onderzoek  

van artikel 126k Sv.   

De volgende artikelen zijn van belang in het kader van stromende gegevens. Artikel 126l Sv 

regelt het opnemen van vertrouwelijke communicatie anders dan telecommunicatie met een 

technisch hulpmiddel, ook wel het direct afluisteren genoemd. Vertrouwelijke communicatie 

                                                           
39

 Corstens 2011, p. 503.  
40

 Het decryptiebevel, echter kan dit niet aan verdachte worden gericht (artikel 125k lid 3 Sv).  
41

 Kamerstukken II 1996/97, 25 403, nr. 3, p. 3. Het gaat om bevoegdheden voor traditionele opsporing, in het 
kader van beraming van georganiseerde misdaad en bij aanwijzingen van een terroristisch misdrijf. Enkel de 
bevoegdheden met betrekking tot traditionele opsporing worden hier besproken.  
42

 Kamerstukken II 1996/97, 25 403, nr. 3, p. 9. 
43

 Artikel 126k Sv; Corstens 2011, p. 517. Het gaat om betreden: Betreden is ingevolge HR 28 mei 1985, NJ 
1985 ‘zoekend rondkijken’.   
44

 Kamerstukken II 1996/97, 25 403, nr. 3, p. 113. 
45

 Kamerstukken II 1996/97, 25 403, nr. 3, p. 43. 
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is het in beslotenheid uitwisselen van berichten tussen twee of meer personen.
46

 De officier 

van justitie kan, indien het onderzoek dit dringend vordert, bepalen dat een besloten plaats, 

niet zijnde een woning, zonder toestemming van de rechthebbende wordt betreden om daar 

technische apparatuur te plaatsen waardoor de communicatie kan worden opgenomen. Een 

voorbeeld hiervan is een bug op een computer waardoor alle toetsaanslagen en muisklikken 

kunnen worden geregistreerd.
47

 De bevoegdheid brengt de mogelijkheid om communicatie op 

het internet op te nemen zonder dat de provider meewerkt.
48

  

Vervolgens regelt de zevende afdeling het onderzoek van communicatie door middel 

van geautomatiseerde werken. Artikel 126m Sv ziet op het opnemen van telecommunicatie 

met of zonder medewerking van de aanbieder daarvan.
49

 Dit kan plaatsvinden door middel 

van een telefoon-, of internettap. Ook kan een decryptiebevel worden gegeven, echter niet 

aan de verdachte.
50

 Deze bevoegdheid is minder vergaand dan de bevoegdheid van artikel 

126l Sv, daar dit ziet op het punt waar communicatie binnenkomt of wordt verstuurd, en het 

technisch hulpmiddel van artikel 126l Sv alles kan opnemen wat het opvangt.  

Tijdens of na het opsporingsonderzoek kan er vraag zijn naar meer gegevens omtrent 

de betrokken personen. Door middel van de bevoegdheid van artikel 126n Sv kan de officier 

van justitie een aanbieder van communicatie een vordering doen tot het verstrekken van 

gegevens over een gebruiker van een communicatiedienst en het communicatieverkeer. Dit 

kan ook voor wat betreft persoonlijke gegevens van de gebruiker,
51

 alsmede ten aanzien van 

nummergegevens uit de ether.
52

  

In verband met het onderzoek naar opgeslagen gegevens bieden artikel 126nc Sv en 

verder een regime omtrent het vorderen daarvan. Het gaat hier om verschillende soorten 

gegevens waaronder identificerende gegevens (artikel 126nc Sv), gewone gegevens (artikel 

126nd Sv), toekomstige gegevens (artikel 126ne Sv) en gevoelige gegevens (artikel 126nf 

Sv). Dit regime vloeit evenals de artikelen 125i en 125j Sv voort uit de Wbvg.
53

 Deze wet 

heeft ten doel het toevoegen van algemene bevoegdheden met betrekking tot gegevens aan 

                                                           
46

 Kamerstukken II 1996/97, 25 403, nr. 3, p. 36. 
47

 Koops & Buruma 2007, p. 111. Kamerstukken II 1996/97, 25 403, nr. 3, p. 35. 
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 Kamerstukken II 1996/97, 25 403, nr. 3, p. 36.  
49

 Voor de betekenis van begrippen zie artikel 126la Sv. De aanbieder is niet verplicht mee te werken omdat 
besloten communicatie niet onder de Telecommunicatiewet valt (Koops & Buruma 2011, p. 101). 
50

 Artikel 126m lid 6 Sv.  
51

 Artikel 126na Sv. 
52

 Artikel 126nb Sv; Corstens 2011, p. 440.  
53

 Stb. 2005, 390. 
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het Wetboek van Strafvordering. Met het oog op de grenzen die Wbp
54

 stelt aan het vrijgeven 

van persoonsgegevens ten behoeve van de opsporing, werd het nodig geacht een wettelijk 

kader te creëren voor die gevallen waarin het voor het opsporingsbelang noodzakelijk is om 

over dergelijke gegevens te beschikken.
55

 De vordering kan gericht worden aan ‘degene die 

daarvoor redelijkerwijs in aanmerking komt en die anders dan ten behoeve van persoonlijk 

gebruik gegevens verwerkt’: Dit zijn personen, instanties en bedrijven.
56

  

 In het kader van de artikelen 126nd lid 1, 126ne lid 1 en 3 en 126nf Sv kan ingevolge 

artikel 126nh Sv een decryptiebevel worden uitgevaardigd, maar wederom niet aan 

verdachte.
57

 Vervolgens kent het regime het bevriezingsbevel van artikel 126ni Sv, op grond 

waarvan belangrijke gegevens die vatbaar zijn voor verlies voor een bepaalde periode kunnen 

worden bewaard.
58

 

 

De conclusie uit bovenstaand wettelijk kader is dat ons huidig opsporingsinstrumentarium 

niet beschikt over een grondslag voor opsporingsambtenaren tot het op afstand heimelijk 

binnendringen in een geautomatiseerd werk. Volgens sommige schrijvers staat het ontbreken 

van deze expliciete basis er echter niet aan in de weg om in de bestaande bevoegdheden 

alsnog een hackbevoegdheid te lezen. Alvorens te kijken naar de nieuw geïntroduceerde 

bevoegdheid kan daarom de vraag gesteld worden of er onder het huidige kader van 

opsporingsbevoegdheden een bevoegdheid tot hacken schuil gaat? De volgende paragraaf zal 

deze vraag beantwoorden.   

 

§ 2.4. Een hackbevoegdheid in de huidige wetgeving?  

Allereerst spreken noch de wet, noch de memories van toelichting bij de wetten genoemd in § 

2.3. met zo veel woorden over een hackbevoegdheid, maar sluiten zij deze ook niet volledig 

en uitdrukkelijk uit.
59

 Daarin wordt volgens sommigen een interpretatiemogelijkheid gezien.
 

Zo stelt Boek dat, indien een methode niet mag worden toegepast terwijl de Memorie van 

Toelichting deze niet uitdrukkelijk uitsluit, geconcludeerd moet worden dat de wet geen 

                                                           
54

 Stb. 2000, 302. 
55

 Kamerstukken II 2003/04, 29 441, nr. 3, p. 1. 
56

 Aldus de artikelen 126nc e.v. Sv. Hiervan zijn uitgezonderd de aanbieders van communicatie, daar zien de 
artikelen 126n, 126na en 126ng Sv op. 
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 Artikel 126nh Sv.  
58

 Artikel 126ni Sv.  
59

 Boek 2000, p. 589. 
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ruimte biedt voor ontwikkelingen van nieuwe opsporingsmethoden.
60

 Hij vindt dat de wet 

deze ruimte wel moet bieden en meent daarom dat een hackbevoegdheid kan worden 

gevonden in bepalingen die daar in eerste instantie niet voor zijn ontworpen.
61

 Mij is deze 

mening niet toebedeeld. Mijns inziens mag het niet zo zijn dat wanneer een bevoegdheid niet 

kan worden toegepast omdat er niet over wordt gesproken, geconcludeerd moet worden dat 

ruimte voor ontwikkeling in de wet ontbreekt. Het hangt af van de desbetreffende 

bevoegdheid en de consequenties daarvan: Een inbreukmakende bevoegdheid moet pas 

kunnen worden verleend indien is uitgezocht hoe de bevoegdheid in een wettelijke regeling 

kan worden begrensd. In zulke gevallen behoeft de wet niet de ruimte te bieden om dit onder 

een reeds bestaande bevoegdheid uit te voeren.  

 

§ 2.4.1. Artikel 126k Sv 

Ten eerste wordt de ‘inkijkoperatie’ gebruikt ter interpretatie van een hackbevoegdheid.
62

 

Aan de regering werd tijdens de behandeling van de Wet BOB de vraag gesteld hoe het 

mogelijk kan zijn een technisch hulpmiddel aan te wenden om een technisch hulpmiddel te 

plaatsen.
63

 Want wat valt er onder technische hulpmiddel? De Memorie van Toelichting bij 

de Wet BOB geeft geen definitie en noemt slechts wat voorbeelden waarmee hetzelfde 

bereikt kan worden als door middel van het lijfelijk betreden.
64

 In een latere Nota stelt de 

regering dat bij het aanwenden van een technisch hulpmiddel voor het plaatsen van een ander 

technisch hulpmiddel kan worden gedacht aan ‘robotachtige apparatuur’.
65

 Op grond hiervan 

concludeert Boek dat software waarmee een computer wordt binnengetreden dus kan worden 

aangemerkt als een technisch hulpmiddel, waardoor er via artikel 126k Sv een hack 

plaatsvindt.
66

 Ik ben van mening dat het in het kader van de inkijkoperatie te ver gaat om te 

concluderen dat sprake is van een hack. Met software kan veel meer dan aanvankelijk met 

binnentreden (namelijk ‘zoekend rondkijken’) de bedoeling is. Voor het installeren daarvan 

zijn immers gebruikersrechten van het systeem nodig waardoor men het systeem volledig in 

                                                           
60

 Boek 2000, p. 591. 
61

 Boek 2000, p. 592.  
62

 Zie hieromtrent §2.3.3. 
63

 Kamerstukken II 1997/98, 25 403, nr. 7, p. 79.  
64

 Kamerstukken II 1997/98, 25 403, nr. 3, p. 77. 
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 Kamerstukken II 1997/98, 25 403, nr. 7, p. 79. 
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 Boek 2000, p. 592. 
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handen krijgt.
67

 Daarbij kan het installeren daarvan leiden tot onherstelbare schade op een 

computer.
68

  

Wil er sprake zijn van een volledige hack onder artikel 126k Sv dan moet onder de 

term ‘besloten plaats’ een geautomatiseerd werk kunnen vallen. Met ‘besloten plaats’ wordt 

gedoeld op een fysieke plaats.
69

 Boek vindt dat onder een besloten plaats tevens de harde 

schijf van een computer moet vallen omdat computernetwerken een ‘virtuele werkelijkheid 

creëren’.
70

 Dat de werkelijke wereld en de virtuele wereld in het strafrecht op sommige 

fronten dicht bij elkaar komen blijkt uit het RuneScape arrest.
71

 In de stap die de Hoge Raad 

daar maakt kan ik mij vinden, het amulet zou hetzelfde kunnen zijn als een stuk speelgoed 

van waarde in tastbare vorm. Ik vind de beredenering van Boek echter zeer kort door de 

bocht en ben van mening dat bijzondere opsporingsbevoegdheden niet op deze manier 

kunnen worden opgerekt. Ook Schemer is deze mening toebedeeld.
72

 Volgens hem is de 

uitleg van Boek onaanvaardbaar. Oerlemans gaat hier in mee en stelt dat het begrip ‘besloten 

plaats’ letterlijk genomen moet worden en dat een extensieve interpretatie als deze, door te 

stellen dat onder het begrip ‘besloten plaats’ tevens een geautomatiseerd werk moet worden 

verstaan, de grenzen te buiten gaat.
73

  

 

§ 2.4.2. Artikel 126l Sv 

Ten tweede zijn er schrijvers die stellen dat de bevoegdheid tot direct afluisteren de ruimte 

biedt om hacken als opsporingsbevoegdheid mogelijk te maken. Het opnemen van 

vertrouwelijke communicatie geschiedt door middel van ‘hardwarematige keyloggers’.
74

 

Koops en Buruma stellen dat het plaatsen van een ‘softwarematige keylogger’ in de vorm van 

het installeren van een programma op de harde schijf net zo goed tot de mogelijkheden 

behoort, op voorwaarde dat het enkel gaat om opnemen van communicatie.
75

 Dit is anders 

dan het ‘op afstand binnendringen in een geautomatiseerd werk’, omdat het gaat om het 
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 Commentaar Bits of Freedom, p. 8. 
68

 Jacobs 2012, p. 2762. 
69

 Kamerstukken II 1997/98, 25 403, nr. 3, p. 40: Loodsen, erven, garages.  
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 Boek 2000, p. 592. 
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fysiek binnentreden van een besloten plaats niet zijnde een woning om vervolgens iets te 

installeren.
76

 Ook andere schrijvers zijn deze mening toebedeeld.
77

 In de praktijk wordt dit 

reeds gedaan. Dit blijkt uit de erkenning van minister van Veiligheid en Justitie Opstelten, dat 

de Unit Landelijke Interceptie van de KLPD beschikt over software die geïnstalleerd kan 

worden op computers teneinde op grond van artikel 126l Sv toegang te verkrijgen.
78

 De vraag 

is of deze manier van extensief interpreteren ertoe leidt dat in artikel 126l Sv een 

hackbevoegdheid gelezen kan worden. Ik vind van niet en ga mee met Koops en Buruma dat, 

gezien ingevolge artikel 126l Sv nog wel fysiek moet worden binnengetreden in de besloten 

plaats, er geen sprake kan zijn van ‘op afstand’ heimelijk binnendringen. Daarbij acht ik 

dergelijke interpretatie zeer onwenselijk wanneer er een meer dan geringe inbreuk wordt 

gemaakt op de grondrechten van burgers.   

 

§ 2.5. De bevoegdheden van de AIVD en de MIVD 

Een hackbevoegdheid in onze wetgeving is geen vreemde eend in de bijt: artikel 24 Wiv 

2002 biedt namelijk een wettelijke basis voor de AIVD en de MIVD om in het kader van de 

uitvoering van de aan hun opgedragen taken in het belang van de nationale veiligheid in een 

geautomatiseerd werk binnen te dringen.
 79

 Gezien het verzamelen van gegevens een centrale 

plaats inneemt in het onderzoek dat de diensten verrichten, werd het wenselijk geacht dat zij, 

indien noodzakelijk, ‘computervredebreuk’ konden plegen.
80

  

De vraag die in het kader van dit onderzoek rijst is waarom de hackbevoegdheid ten 

tijde van het wetsvoorstel Wiv 2002 niet tevens aan de opsporingsautoriteiten is verleend. 

Ten eerste ziet artikel 24 Wiv 2002 op het belang van de nationale veiligheid: het 

voortbestaan van de democratische rechtsorde, veiligheid of andere gewichtige belangen van 

de staat en de doeltreffendheid, veiligheid en paraatheid van de krijgsmacht.
81

 Niet op de 

opsporing van strafbare feiten. Ten tweede staat de hackbevoegdheid sinds 2008 op de 

politieke agenda.
82

 Mijns inziens blijkt hieruit dat de ontwikkelingen omtrent een 

hackbevoegdheid medio 2002 nog niet dusdanig ver waren om deze bevoegdheid als 
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 Koops & Buruma 2007, p. 118.  
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 Verbeek, de Roos & Van den Herik 2000, p. 25. 
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opsporingsmethode noodzakelijk te achten. Met Koops en Buruma ben ik het eens dat indien 

de wetgever het toentertijd nodig achtte een hackbevoegdheid aan het 

opsporingsinstrumentarium toe te voegen hij daar alle ruimte voor heeft gehad, temeer omdat 

wetsvoorstel Computercriminaliteit II in die periode aan aanpassingen onderhevig was en ook 

de wet BOB behandeld werd.
83

  

 

§ 2.6. Hacken in de praktijk  

Ondanks het ontbreken van een wettelijke grondslag blijkt dat politie en justitie wel degelijk 

op afstand heimelijk binnen dringen in geautomatiseerde werken. Dat dit zo is laten de 

volgende zaken zien. Allereerst werd er op een afstand heimelijk binnengedrongen in een 

geautomatiseerd werk in de Rotterdamse Zaak.
84

 Via de CIE komt de politie achter de 

inlognaam en het wachtwoord van een e-mailaccount waarop belangrijke informatie over een 

cocaïnetransport stond. Wanneer het verstrekken van gegevens op grond van een vordering 

ex artikel 126ng Sv te lang duurt geeft de officier van justitie de KLPD de opdracht in te 

loggen op het account.
85

 Zodoende komt de naam van het schip naar voren, wordt de cocaïne 

aangetroffen en wordt de verdachte gearresteerd. De rechtbank oordeelde dat het een 

opsporingsambtenaar niet vrij staat zonder toestemming van de gebruiker in te loggen op een 

account.
86

 Van binnendringen is namelijk tevens sprake indien wordt gebruik gemaakt van 

een valse sleutel. De Hoge Raad heeft bepaald dat een sleutel ook vals is indien een echte 

sleutel wordt gebruikt door een persoon die daartoe niet bevoegd is.
87

 De officier van justitie 

maakte gebruik van een juist wachtwoord (‘echte sleutel’) terwijl hij daartoe niet gerechtigd 

was, en is daarmee onrechtmatig binnengedrongen.
88
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in gebruik was, waardoor ingevolge de Schutznorm geen inbreuk op zijn rechten en belangenwas gemaakt en 
een vormverzuim niet begaan was in het kader van zijn onderzoek. Was het account wel bij verdachte in 
gebruik geweest dan geldt uiteraard hetgeen over de eerste aanleg is besproken. Gerechtshof ’s-Gravenhage 
23 november 2011, LJN BR6836; Van den Bosch & Baardman 2013, onder 3.3. 
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Een tweede voorbeeld is het Bredolab-botnet dat in oktober 2010 door het THTC 

werd ontmanteld.
89

 Op twee momenten is er sprake geweest van een hack: Allereerst toen de 

servers van verdachte door middel van eerder gevonden sleutels werden binnengedrongen. 

Ten tweede toen de servers van binnenuit werden overgenomen en volledige toegang tot de 

computers van slachtoffers werd verkregen.
90

 Voor beide handelingen had de politie geen 

wettelijke bevoegdheid.
91

 Van Zwieten vond dat er wel een wettelijke basis bestond, namelijk 

oud artikel 2 Pw 1993 (thans artikel 3 Pw 2012) op grond waarvan de politie de taak heeft de 

openbare orde te handhaven. Dit artikel geeft echter geen grondslag voor het maken van een 

meer dan beperkte inbreuk op grondrechten van de burgers, daarvoor is het te algemeen.
92

 

Door het ontbreken van een wettelijke grondslag, onvoldoende waarborgen en het strafbare 

karakter van het hacken ben ik het met Koning eens dat de handelingen tijdens de Bredolab-

ontmanteling onrechtmatig waren en strijdig waren met artikel 8 EVRM. 

Een derde voorbeeld waarin de politie een hackbevoegdheid heeft ingezet is de zaak 

Descartes. Tijdens het in kaart brengen van het netwerk van Robert M. kwam de Nationale 

Recherche achter het omvangrijke gebruik van een Tor-netwerk.
93

 Onder de 

verantwoordelijkheid van het Landelijk Parket en met goedkeuring van de rechter-

commissaris rechtbank Rotterdam werden twaalf hidden services gehackt door middel van 

het verbreken van de beveiliging van de geautomatiseerde werken die bij dit netwerk waren 

aangesloten.
94

 Gelet op de omvangrijkheid van de zaak en de gruwelijke manier waarop 

kinderen werden misbruikt werd het geoorloofd geacht oud artikel 2 Pw 1993 als grondslag te 

gebruiken.
95

 Wederom ontbrak echter een wettelijke basis voor dit op afstand heimelijk 

binnendringen in geautomatiseerde werken. 

                                                           
89

 Om.nl: ‘Dutch national Crime Squad announces takedown of dangerous botnet’. Botnet: Een grootschalig en 
wereldwijd netwerk van semi-autonoom werkende softwarerobots op ‘zombiecomputers’, die op afstand 
kunnen worden bediend om illegale acties uit te voeren (MvT p. 17). 
90

 Koning 2012, p. 47. 
91

 Koning 2010, p. 43; Webwereld.nl: ‘Politie over de scheef bij botnetontmanteling – update’. 
92

 Corstens 2011, p. 95. Met hacken wordt meer dan beperkt inbreuk gemaakt op grondrechten (zie hierover § 
6.2.). 
93

 Om.nl: ‘Kinderporno op anonieme, diep verborgen websites’. 
Tor-netwerk: The onion routing-network is een netwerk voor anonieme communicatie met als doel te 
voorkomen dat anderen door analyse van het berichtenverkeer kunnen concluderen wat de herkomst en 
bestemming van berichten is. Het netwerk is gebaseerd op onion servers, servers die als tussenstation dienen 
waarover berichten via willekeurige weg naar hun bestemming reizen waarbij elke server een laag informatie 
verwijdert net zo lang tot de laatste server het bericht levert (bron: Kenniscentrum Cybercrime).

 

94
 Volkskrant.nl: ‘De digitale onderwereld’; Om.nl: ‘Kinderporno op anonieme, diep verborgen websites’. 

Twaalf hidden services werden gehackt door middel van het verbreken van een beveiliging. Hidden services: 
Websites waarop (criminele) goederen, diensten of informatie wordt aangeboden (bron: Kenniscentrum 
Cybercrime). 
95

 Volkskrant.nl: ‘De digitale onderwereld’; Prins 2012, p. 9, 10. 
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Nu het historisch perspectief en het wettelijk kader is geschetst en is geconcludeerd dat een 

basis voor hacken als opsporingsbevoegdheid zowel impliciet als expliciet ontbreekt, komt 

het onderzoek aan op het nieuw voorgestelde artikel 125ja Sv. Allereerst wordt ingegaan op 

de politieke ontwikkelingen, waarna de inhoud van de hackbevoegdheid uit wetsvoorstel 

Computercriminaliteit III uiteen wordt gezet. 

 

§ 2.7. Politieke ontwikkelingen  

Hacken als opsporingsbevoegdheid staat sinds 2008 op de politieke agenda. Naar aanleiding 

van een brief van toenmalig minister van justitie Hirsch-Balin werd op 21 mei 2008 een 

notaoverleg gevoerd over het beleidskader voor rechtshandhaving bij cybercrime en 

internetmisbruik.
96

 Tijdens dit notaoverleg dienden de Kamerleden Teeven en Heerts een 

motie in om het virtueel doorzoeken bij de opsporing van terroristische misdrijven en 

misdrijven in relatie tot georganiseerde criminaliteit mogelijk te maken.
97

 Hirsch-Balin gaf 

aan dat er een inventarisatie zou worden uitgevoerd van de knelpunten op het terrein van 

wetgeving met daarbij aandacht voor opsporingsbevoegdheden ter bestrijding van 

internetcriminaliteit. Op grond van deze inventarisatie werd een wetgevingstraject gestart. 

Hiermee werd een wettelijke basis voor online doorzoeken uitdrukkelijk geagendeerd.
98

 

Op 26 juni 2009 informeerde Hirsch-Balin de Tweede Kamer over de voortgang van 

de inventarisatie.
99

 Gebleken was dat er vanuit het opsporingsveld behoefte bestond aan de 

mogelijkheid van online doorzoeken met het doel gegevens te verzamelen of veilig te stellen 

ten aanzien van de betrokkenheid van gebruikers bij ernstige strafbare feiten.
100

 In het licht 

van een discussienotie over cybercrime en internetjurisdictie van de Raad van Europa, waarin 

de moeilijkheidsgraad van het opsporen van criminele activiteiten op internet sterk naar voren 

kwam, werd de behoefte aan een regeling voor Nederland nader onderzocht.
101

 Het ‘online-

durchsuchung’-arrest van het Duitse BverfG werd hierbij betrokken.
102

 Naar aanleiding van 

                                                           
96

 De VVD-fractie oordeelde dat het bij sommige delicten, waaronder terrorisme en kindermisbruik, 
noodzakelijk kan zijn om te kunnen hacken, zonder dat de betrokken persoon daarvan weet heeft 
(Kamerstukken II 2007/08, 28 684, nr. 149, p. 9). 
97

 Kamerstukken II 2007/08, 28 684, nr. 144. 
98

 Kamerstukken II 2007/08, 28 684, nr. 149, p. 21. 
99

 Kamerstukken II 2008/09, 28 684, nr. 232. 
100

 Kamerstukken II 2008/09, 28 684, nr. 232, p. 2. 
101

 Kamerstukken II 2008/09, 28 684, nr. 232, p. 2, 3. 
102

 BVerfG 27 februari 2008 (Online-Durchsuchung), 1 BvR 370/07, 1 BvR 595/07, Urteil. In deze zaak ging het 
om een door de deelstaat Noordrijn-Westfalen aangenomen regeling die een wettelijke grondslag creëerde 
voor ‘online-durchsuchung’, welke regeling het BVerfG in strijd achtte met de Duitse grondwet omdat er te 
weinig waarborgen werden gegeven om grondrechten te beschermen. 



 
 

 20 

deze uitspraak is de bevoegdheid ‘Verdeckter Eingriff in informationstechnische Systeme’ in 

de Duitse wetgeving opgenomen.
103

 Dit artikel verschaft de recherchedienst de bevoegdheid 

om, zonder medeweten van de betrokkene, door middel van technische hulpmiddelen 

heimelijk toegang te verschaffen in IT-systemen om daaruit gegevens te halen.
104

 

In oktober 2010 werd een uitzending van het televisieprogramma Nieuwsuur geweid 

aan ‘De strijd tegen internetcriminaliteit’.
105

 Hierin stelde Ronald Prins, oprichter en directeur 

van Fox-IT, dat een bevoegdheid om computers in het buitenland over te nemen om enerzijds 

botnets te kunnen uitschakelen en anderzijds onderzoek te kunnen doen naar criminelen die 

hier achter zitten, zeer wenselijk is. Van Zwieten vertelde dat hij in de praktijk tegen 

beperkingen aanloopt en stelde dat er een bevoegdheid moet komen zodat rechtstreeks, 

zonder intern overleg en vertraging, op afstand systemen aangepakt kunnen worden. Aan de 

hand van deze uitzending werden aan minister van Veiligheid en Justitie Opstelten 

Kamervragen gesteld over de mogelijkheid van deze bevoegdheid. De minister stelde dat de 

bevoegdheid in beginsel binnen de nationale wetgeving te realiseren zou zijn en beloofde 

daartoe voorstellen te doen.
106

 In 2010 werd conceptwetsvoorstel Versterking bestrijding 

computercriminaliteit ingediend. Gezien de behoefte aan een regeling omtrent ‘online 

doorzoeken’ toen nog werd onderzocht is hierover niets opgenomen.
107

 

Op 23 december 2011 informeerde Opstelten de Tweede Kamer over het juridisch 

kader cybersecurity met een inventarisatie van de juridische knelpunten daarbinnen, iets wat 

hij tijdens het Algemeen Overleg Nationale Veiligheid van 1 juni 2011 had toegezegd. Uit 

deze brief bleek dat het huidige juridische kader geen grondslag bood om effectief en snel in 

te grijpen om de gevolgen van cybercriminaliteit juist in te schatten.
108

 Er waren trajecten 

gestart, zowel nationaal als internationaal, waarin werd gekeken naar de noodzakelijkheid om 

wet- en regelgeving aan te passen.
109

 Vervolgens heeft Opstelten de Tweede Kamer op 15 

oktober 2012 voorstellen gedaan om binnen de kaders van de rechtsstatelijkheid, 

proportionaliteit, subsidiariteit en eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van burgers 

een aantal onderwerpen in wetgeving uit te werken, waarmee de bevoegdheden op het gebied 

                                                           
103

 Onder § 20k BKAG. 
104

 §20k BKAG lid 1. Dit is een bevoegdheid tot het op afstand heimelijk binnendringen van een 
geautomatiseerd werk, zo stelde minister van Veiligheid en Justitie Opstelten in het beantwoorden van de 
vragen van Kamerlid Berndsen-Jansen over de hackplannen van de minister, 2012Z19297 p. 4. 
105

 Nieuwsuur ‘Strijd tegen computercriminaliteit’ 25 oktober 2011. 
106

 Aanhangsel van de Handelingen, 2010-2011, nr. 578.  
107

 Memorie van Toelichting conceptwetsvoorstel versterking bestrijding computercriminaliteit, p. 3.  
108

 Kamerstukken II 2011/12, 26 643, nr. 220, p. 3. 
109

 Kamerstukken II 2011/12, 26 643, nr. 220, p. 3. 
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van de opsporing en vervolging van computercriminaliteit moeten worden versterkt.
110

 

Wetsvoorstel Computercriminaliteit III is de uitwerking van de in die brief gedane 

voorstellen.
111

 Het wetsvoorstel is tevens een voortvloeisel van regeerakkoord VVD – 

PVDA, waarin het voornemen is opgenomen dreigingen en risico’s op het gebied van 

cybersecurity weerstand te bieden.
112

 

 

§ 2.8. Artikel 125ja Sv 

Voorgesteld artikel 125ja Sv ziet op een bevoegdheid voor opsporingsambtenaren om, onder 

strikte voorwaarden, een geautomatiseerd werk dat in gebruik is bij een verdachte, op afstand 

heimelijk binnen te treden met het oog op bepaalde doelen op het gebied van de opsporing 

van ernstig strafbare feiten.
113

 Deze paragraaf zal de doelen en de fases van inzet van de 

bevoegdheid uiteenzetten. Vervolgens zal worden ingegaan op de plaatsing. De waarborgen 

van dit artikel worden behandeld in het kader van de ‘fair balance’ in hoofdstuk 6. 

 

§ 2.8.1. Doelen & fases van inzet 

Het doel van artikel 125ja Sv is om toegang krijgen tot gegevens die in een geautomatiseerd 

werk zijn opgeslagen of worden verwerkt ten behoeve van de opsporing van ernstige vormen 

van computercriminaliteit of andere ernstige misdrijven.
114

 Dit betekent dat de bevoegdheid 

enkel kan worden ingezet in het kader van bepaalde onderzoekshandelingen, het toepassen 

van de maatregel van de ontoegankelijkmaking van gegevens of het inzetten van 

afzonderlijke bijzondere opsporingsbevoegdheden.
115

 Het gaat om de volgende punten: 

 

1) Het vaststellen van de aanwezigheid van gegevens of het bepalen van de identiteit of 

locatie van het geautomatiseerde werk of de gebruiker  

                                                           
110

 Kamerstukken II 2012/13, 28 684, nr. 363, p. 1. 
111

 MvT, p. 5. 
112

 Regeerakkoord ‘Bruggen slaan’ 2012, p. 27 “Er is sprake van toenemende bedreigingen en kwetsbaarheden 
op het terrein van cybersecurity. Die willen we het hoofd bieden door krachten te bundelen met alle 
belanghebbenden, de opsporingscapaciteit te versterken en het juridisch instrumentarium aan te passen aan 
de gewijzigde omstandigheden.” 
113

 MvT, p. 5. 
114

 MvT, p. 6. 
115

 MvT, p. 14.  
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Hierbij gaat het om een ‘virtuele inkijkoperatie'.
116

 Het ziet op gegevens die van waarde zijn 

voor de waarheidsvinding inzake ernstige strafbare feiten enerzijds, of om identificerende 

gegevens waardoor het werk of de gebruiker kan worden geïdentificeerd anderzijds. De 

verkregen informatie zal ten grondslag worden gelegd aan beslissingen over verder optreden.  

 

2) Het overnemen en vastleggen van gegevens 

Het overnemen en vastleggen is niet beperkt tot een bepaalde inhoud van gegevens, het mag 

alleen niet om communicatie gaan. Het gaat hierbij zowel om reeds aanwezige gegevens als 

gegevens die tijdens het termijn van het onderzoek worden verwerkt, opgeslagen of 

binnenstromen, mits de gegevens redelijkerwijs nodig zijn voor de waarheidsvinding.
117

 Deze 

handeling is daarmee ruimer dan de voorgaande.
118

  

 

3) Het toepassen van de voorlopige maatregel van ontoegankelijk maken van gegevens 

Het nemen van maatregelen ter voorkoming van verdere kennisneming, verdere 

gebruikmaking en verdere verspreiding van gegevens alsmede het verwijderen van de 

gegevens uit het geautomatiseerd werk, met behoud voor de strafvordering.
119

 Het gaat 

hierbij om gegevens met betrekking tot welke of waarmee een strafbaar feit is gepleegd.
120

 

Zo kan de toegang tot het geautomatiseerde werk onbruikbaar worden gemaakt. De gegevens 

kunnen worden vastgelegd ter beëindiging van strafbare feiten of ter voorkoming van 

toekomstige feiten.
121

 

 

4) Het heimelijk aftappen en opnemen van communicatie (aftappen van communicatie) of 

het opnemen van vertrouwelijke communicatie (direct afluisteren) mogelijk te maken. 

Dit punt ziet op de bevoegdheid van het opnemen van vertrouwelijke communicatie met een 

technisch hulpmiddel (direct afluisteren, artikel 126l Sv) enerzijds en de bevoegdheid van het 

aftappen en opnemen van communicatie door middel van geautomatiseerde werken 

(internettap, artikel 126m Sv) anderzijds. De vereisten van beide bevoegdheden worden 

middels het nieuwe artikel integraal van toepassing indien in het kader van een onderzoek in 

                                                           
116

 MvT, p. 14. Tevens is nauw aangesloten bij de bevoegdheid tot het opnemen van een besloten plaats ex 
artikel 126l Sv.  
117

 MvT, p. 16. 
118

 MvT, p. 16. 
119

 MvT, p. 16, 17. Aansluiting is gezocht bij de regeling van artikel 125o Sv. De brede definitie van 
ontoegankelijk maken laat ook andere handelingen toe mits deze strekken tot voorkoming van verdere 
kennisneming. 
120

 MvT, p. 16 
121

 MvT, p. 17. 
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een geautomatiseerd werk communicatie wordt opgenomen. Doel is het opnemen van 

communicatie op locaties die normaliter niet goed bereikbaar of zelfs onbekend zijn.
122

  

 

5) Stelselmatig te observeren ter bepaling van locaties. 

Ook de bevoegdheid van stelselmatige observatie kan middels het nieuwe artikel in het kader 

van een onderzoek in een geautomatiseerd werk worden ingezet.
123

 Bepaald is dat een 

mobiele telefoon niet een op een persoon gevestigd technisch hulpmiddel is. Hierdoor kan 

middels het installeren van software de GPS-functie worden geactiveerd, waarna een zeer 

nauwkeurige plaatsbepaling kan plaatsvinden.
124

 Verschil is dat bij de bevoegdheid in het 

kader van onderzoek in een geautomatiseerd werk volgens het nieuwe artikel een machtiging 

van de rechter-commissaris vereist is.
125

 Enkel locatiegegevens mogen worden vastgelegd.
126

 

 

Bovengenoemde handelingen kunnen volgens de Memorie worden ingezet in verschillende 

fases van het onderzoek. Allereerst in de verkennende fase om een zo goed mogelijk beeld te 

verkrijgen van het geautomatiseerde werk. Gedacht kan worden aan het identificeren van het 

werk, de programma’s die er op staan en welke techniek voor het indringen moet worden 

gebruikt.
127

 Ten tweede kan de bevoegdheid worden ingezet in het kader van het 

daadwerkelijk binnendringen en verrichten van onderzoek, waarbij gebruik wordt gemaakt 

van een technisch hulpmiddel.
128

 Als laatste fase is er de afsluiting van het onderzoek, 

waarbij het geautomatiseerde werk zo veel mogelijk moet worden achtergelaten in de staat 

waarin de ambtenaren het voor het onderzoek aantroffen.
129

 

 

§ 2.8.2. Plaatsing 

De bevoegdheid krijgt plaats in de zevende afdeling van titel IV ‘Enige bijzondere 

dwangmiddelen’.
130

 De plaatsing heeft ingevolge de Memorie van Toelichting te maken met 

de samenhang die het artikel heeft met de bevoegdheid tot doorzoeking van een plaats ter 

vastlegging van gegevens (artikel 125i Sv). Als wordt gekeken naar de waarborgen die het 
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 MvT, p. 18, 19. 
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 MvT, p. 20. Artikel 126g is overeenkomstig van toepassing.  
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 MvT, p. 20, 21; Rechtbank ’s-Hertogenbosch, 14-06-2012, LJN: BW8619, BW8633. 
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 Nieuw artikel 125ja Sv, zie bijlage 1. 
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 MvT, p. 22. 
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 MvT, p. 27. 
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 MvT, p. 13. 
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nieuwe artikel omkleedt lijkt mij plaatsing tussen de artikelen van de wet BOB een logischere 

keuze. Allereerst is het vereiste opgenomen dat het moet gaan om misdrijven die een ernstige 

inbreuk op de rechtsorde opleveren. Dit vereiste komt veelvuldig voor in de 

opsporingsbevoegdheden uit deze afdeling.
131

 Ten tweede kunnen na binnentreden andere 

BOB-bevoegdheden worden ingezet. Ten derde gaat het om artikelen die een inbreuk maken 

op grondrechten van burgers. 

 

§ 2.9. Conclusie 

Regelgeving omtrent computer-gerelateerde delicten en de opsporing daarvan kent zijn basis 

in de tijd dat de computer en het internet hun intreden deden in de maatschappij. Sindsdien is 

er een constante vraag naar strafrechtelijke bescherming en aanpassing conform de snel 

groeiende ontwikkelingen. Door de jaren heen heeft ook het Wetboek van Strafvordering een 

aardig kader ontwikkeld met betrekking tot het vastleggen van elektronische gegevens en het 

aftappen of opnemen van communicatie. Tot een expliciete wettelijke basis voor het op 

afstand heimelijk binnentreden in een geautomatiseerd werk is het echter nog niet gekomen. 

Ook ontbreken de aanknopingspunten tot het interpreteren daarvan in bestaande 

bevoegdheden. Daarbij acht ik interpreteren gelet op de inbreuk op het recht op privacy 

onwenselijk. Het is dus onmogelijk om onder het huidige opsporingsinstrumentarium een 

soortgelijke bevoegdheid in te zetten. Desondanks blijkt uit de praktijk dat wel degelijk 

gebruik gemaakt wordt van hacken als opsporingsmethode. Een drietal zaken hebben de 

revue gepasseerd, waaruit blijkt dat vooral tijdsbestek en de ernst van het feit belangrijke 

beweegredenen zijn geweest voor het op afstand heimelijk binnendringen.  

De discussie omtrent het opnemen van de bevoegdheid in het Wetboek van 

Strafvordering staat sinds 2008 op de politieke agenda. Zowel nationaal als internationaal 

onderzoek hebben ertoe geleid dat minister Opstelten op 1 mei 2013 wetsvoorstel 

Computercriminaliteit III de deur uit deed. De hackbevoegdheid heeft tot doel toegang te 

krijgen tot gegevens die in een geautomatiseerd werk zijn opgeslagen of worden verwerkt ten 

behoeve van de opsporing van ernstige vormen van (computer)criminaliteit. Na het 

binnentreden zijn verschillende handelingen mogelijk. Wat hierbij echter in het geding komt 

is het recht op de persoonlijke levenssfeer van de betrokken personen, welk recht voortvloeit 

uit artikel 8 EVRM. Het volgende hoofdstuk zal hier verder op in gaan.  
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 Zie bijvoorbeeld de artikelen omtrent het direct afluisteren, het aftappen van communicatie en het 
vorderen van identificerende gegevens.  
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3.  Artikel 8 lid 1 EVRM: Het recht op privéleven 
 

§ 3.1. Algemeen 

Door het inzicht dat politie en justitie krijgen tijdens het onderzoek in een geautomatiseerd 

werk worden aspecten van het privéleven van de betrokken personen blootgelegd. Dit roept 

de vraag op in hoeverre dit te evenredigen is met het EVRM, voornamelijk artikel 8.
132

 Dat er 

met de hackbevoegdheid een inbreuk wordt gemaakt op de grondrechten van artikel 8 lid 1 

EVRM voelt een ieder aan. Hieromtrent is het echter van belang voorop te stellen dat het 

EHRM zich nog niet expliciet heeft uitgelaten over de vraag of het binnendringen in een 

geautomatiseerd werk een ‘interference’ is op artikel 8 lid 1 EVRM.
133

 Net zo min heeft het 

geoordeeld over de vraag of een ICT-systeem een te respecteren facet is van het recht op de 

persoonlijke levenssfeer.
134

 Om te bezien of het onderzoek in een geautomatiseerd werk een 

inmenging op het recht van lid 1 maakt moet daarom aansluiting worden gezocht bij het 

huidige kader van jurisprudentie omtrent de bescherming van de rechten van artikel 8 EVRM 

(§ 3.2.). Vervolgens speelt de ‘reasonable expectation of privacy’ een rol bij de opsporing 

van strafbare feiten waarbij artikel 8 EVRM in het geding komt (§ 3.3.). Dit hoofdstuk zal in 

de conclusie deelvraag 4 beantwoorden (§ 3.4.). 

 

§ 3.2. De reikwijdte van artikel 8 lid 1 EVRM 

‘Everyone has the right to respect for his private and family life, his home and his 

correspondence’, aldus artikel 8 lid 1 EVRM.
135

 Of en in hoeverre de hackbevoegdheid 

inmenging maakt op dit recht zal onderzocht worden door de doeleinden van nieuw artikel 

125ja SV te vergelijken met hetgeen het Hof reeds heeft bepaald ten aanzien van bestaande 

opsporingshandelingen en hun inmenging in het recht van het eerste lid van artikel 8 

EVRM.
136
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 Corstens 2011, p. 359: Er is sprake van een dwangmiddel, bevoegdheden waardoor inbreuk wordt gemaakt 
op rechten en vrijheden van verdachte.  
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 Konings 2012, p. 48. 
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 Artikel 8 lid 1 EVRM. 
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§ 3.2.1. Het recht op privéleven met betrekking tot persoonsgegevens 

Wanneer de bevoegdheid wordt ingezet in het kader van gegevens kan in de eerste plaats 

aansluiting worden gezocht bij hetgeen bepaald is omtrent de bescherming van 

persoonsgegevens. Het Hof heeft in Leander/Sweden gesteld dat het bijhouden van een 

geheim politieregister met persoonlijke informatie een inmenging is op het eerste lid van 

artikel 8 EVRM.
137

 Ook het verzamelen en opslaan van persoonlijke gegevens met 

gebruikmaking van een computer wordt onder een inmenging op het recht op privéleven 

geschaard.
138

 Wanneer persoonlijke informatie met betrekking tot telefoon-, mail- en 

internetverkeer wordt verzameld en opgeslagen is er volgens het Hof in Copland/UK ook 

sprake van een inmenging.
139

 Aan de hand van deze jurisprudentie kan gesteld worden dat er 

ingeval van een hackbevoegdheid sprake is van een inmenging op het privéleven met 

betrekking tot persoonsgegevens en dus op artikel 8 lid 1 EVRM. 

 

§ 3.2.2. Het recht op bescherming van correspondentie 

Onder het begrip correspondentie vallen briefwisseling, telefoongesprekken en elke andere 

vorm van communicatie, mits deze onder nationaal recht gelijk wordt gesteld met geschreven 

communicatie.
140

 Het gaat niet enkel om stromende gegevens, de bescherming ziet ook op 

berichten die reeds zijn ontvangen en zijn opgeslagen.
141

 Ook moderne vormen van 

communicatie vallen hieronder. Zo bepaalde het Hof in Copland /UK dat onder 

correspondentie tevens e-mailverkeer en internetgebruik valt.
142

 Toezichtsmaatregelen met 

betrekking tot communicatie via het internet schenden het recht uit lid 1, aldus het Hof.
143

 In 

Wieser and Bicos Beteiligungen/Austria, waarin werd geklaagd over het doorzoeken en in 

beslag nemen van elektronische data in het kader van een economisch strafbaar feit, werd 

gesteld dat ook elektronische data beschermd worden door ‘the right of correspondence’. 

Correspondentie geniet ook bescherming onder het recht op privéleven, waar het in dat kader 

onder vrijheid van communiceren valt.
144

 In bijvoorbeeld P.G. & J.H./UK, waarin werd 

afgeluisterd in het huis van één van de verdachten, werd geoordeeld dat het geheim aftappen 
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van telefoongesprekken zowel valt onder inmenging op het recht op privéleven als onder 

inmenging op het recht op correspondentie.
145

 In het kader van het aftappen van 

communicatie, het direct afluisteren van vertrouwelijke communicatie, het uitlezen van e-

mailberichten of andere vormen van digitale correspondentie door middel van de 

hackbevoegdheid kan op grond van deze jurisprudentie een inmenging op artikel 8 lid 1 

EVRM worden aangenomen.  

 

§ 3.2.3. Het recht op bescherming van de woning  

Zojuist is gebleken dat indien wordt afgetapt in een woning, er sprake is van een inmenging 

op het recht van artikel 8 lid 1 EVRM. Het recht op een woning wordt door artikel 8 EVRM 

apart beschermd, maar indien dit duidt op integriteit kan dit tevens vallen onder de 

bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De eerste bescherming ziet op de persoon die in 

de fysieke woning woont.
146

 Hier wordt dan ook beroep op gedaan indien in het kader van de 

opsporing een woning wordt betreden. De tweede bescherming is hier van belang. 

De rechten die artikel 8 EVRM beoogt te beschermen zijn in Nederland onder andere 

vastgelegd in artikel 10 Gw inzake het recht op een persoonlijke levenssfeer.
147

 Van een 

persoonlijke levenssfeer is sprake in situaties waarin een mens ‘onbevangen zichzelf wil 

zijn’.
148

 Een plek waar bij uitstek wordt aangenomen dat de betrokkene onbevangen zichzelf 

moet kunnen zijn is een woning. Een voorbeeld van een aangenomen schending is ingeval 

van permanente observatie.
149

 Daarom ben ik van mening dat indien wordt gehackt om een 

webcam thuis aan te zetten, er sprake is van een inmenging de persoonlijke levenssfeer. 

Daartegenover refereert het begrip woning naar een fysieke plek. Typerend voor de ICT is 

dat dit juist niet plaatsgebonden is.
150

 Op een mobiele telefoon staan dezelfde gegevens, of de 

verdachte nu thuis is of niet. Het recht op een woning heeft daar niets mee te maken. Of het 

recht om onbevangen jezelf te zijn wordt geschonden is dus afhankelijk van de handeling na 

het binnendringen. Zoals de bevoegdheid er nu voor ligt krijgen de opsporingsambtenaren 
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ook de mogelijkheid webcams aan te zetten en kan de bevoegdheid op deze wijze een 

inmenging maken op het recht op bescherming van de woning.   

 

§ 3.2.4. Het recht op vertrouwelijkheid en integriteit van computersystemen 

Zoals eerder is gesteld is er in de tekst van het EVRM niets te vinden omtrent de bescherming 

van de vertrouwelijkheid en integriteit van computersystemen. Uit de jurisprudentie van het 

EHRM blijkt echter dat hier wel reeds handvatten voor zijn, bijvoorbeeld uit de zaak S. & 

Marper/UK. Deze zaak zag op het opslaan van vingerafdrukken en DNA-materiaal van 

verdachten in een databank. De verdachten werden later ontslagen van alle rechtsvervolging 

maar het materiaal bleef bewaard. Bij de beoordeling van de vraag of deze werkwijze 

proportioneel was stelde het Hof dat het beschermen van persoonlijke data een fundamenteel 

principe is, beschermd door artikel 8 EVRM, en dat het nationale recht daarom voldoende 

waarborgen moet bieden om te voorkomen dat overheidshandelen leidt tot schending. De 

noodzakelijkheid van deze waarborgen is des te groter wanneer er bij de verwerking van de 

persoonsgegevens gebruik wordt gemaakt van een geautomatiseerd proces.
151

 Met Groothuis 

en de Jong, die beiden pleiten voor opname van een dergelijk grondrecht in onze Grondwet, 

kan ik mij vinden in het beeld dat het Hof hiermee schetst. Het maakt hiermee duidelijk dat 

nationale bescherming wordt geëist tegen technisch overheidsingrijpen in geautomatiseerde 

werken van burgers.
152

 Uit het reeds aangehaalde ‘Online Durchsuchung’-arrest blijkt dat 

onze oosterburen nog net een stapje verder gaan. Het BverfG oordeelde in deze uitspraak dat 

onder het Duitse algemene persoonlijkheidsrecht tevens een grondrecht op vertrouwelijkheid 

en integriteit van ICT-systemen valt af te leiden.
153

  

In het licht van de jurisprudentie van het Hof kan dus geconcludeerd worden dat, 

ondanks het ontbreken van een expliciete basis voor het recht op bescherming van ICT-

systemen, de nationale wetgeving wel degelijk waarborgen moet bevatten die daaraan 

tegemoet komen. Los hiervan erkent ook de Memorie van Toelichting bij het wetsvoorstel het 

bestaan bescherming van dit recht.
154
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§ 3.3. Reasonable expectation of privacy 

In hoeverre de persoonlijke levenssfeer bescherming geniet is afhankelijk van de ‘reasonable 

expectation of privacy’ die de verdachte heeft.
155

 Deze doctrine is het eerst uitdrukkelijk 

genoemd in Halford/UK, waarin het ging om het aftappen van privégesprekken op werk. Het 

Hof bepaalde dat, gelet op het feit dat de betrokken persoon op geen enkele manier weet had 

van het mogelijk aftappen van de door haar gevoerde gesprekken, er sprake was van een 

‘reasonable expectation of privacy’. Zij mocht uit gaan van de verwachting dat haar 

gesprekken niet zouden worden afgetapt.
156

 De mate van bescherming wordt beïnvloed door 

het feit of deze persoon bedacht moest zijn op mogelijk opsporingsonderzoek tegen hem.
157

 

Teruggekoppeld naar de hackbevoegdheid houdt dit in dat indien een verdachte een 

persoonlijk geautomatiseerd werk voornamelijk gebruikt voor strafbare handelingen, deze 

verdachte geen reasonable expectation of privacy meer heeft, aldus Oerlemans.
158

 De 

verdachte handelt bewust tegen de regels in, wat volgens de doctrine het inmengen op de 

persoonlijke levenssfeer door middel van een opsporingsbevoegdheid rechtvaardigt. 

Dit lijkt een logische beredenering, echter is deze mijns inziens in het kader van de 

hackbevoegdheid onwenselijk. Met Konings ben ik het eens dat het van te voren niet met 

zekerheid is te zeggen of het werk dat ten grondslag ligt aan een onderzoek voor persoonlijke 

of voor criminele doeleinden wordt gebruikt. De aard van het gebruik kan van te voren niet 

bepaald worden, die komt pas vast te staan indien de inhoud van het werk bekend is: ná het 

binnendringen.
159

 Elke burger, ook degene die zich vermoedelijk bezighoudt met strafbare 

handelingen, dient in eerste instantie het recht te hebben op bescherming van de persoonlijke 

levenssfeer. Het is niet aan de overheid om aan de hand van redelijke verwachtingen omtrent 

het gebruik te bepalen of inmenging door opsporingsbevoegdheden rechtvaardig is.  

 

§ 3.4. Conclusie 

Het lijkt in eerste instantie onomstotelijk dat het binnendringen in een geautomatiseerd werk 

en de daarmee samengaande doeleinden een inmenging maken op het recht op privacy. De 

Memorie van Toelichting bij het wetsvoorstel gaat hier dan ook van uit zonder dit verder uit 
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te diepen.
160

 Gelet op het feit dat hierover door het EHRM echter niets expliciets is bepaald, 

is in dit hoofdstuk aangesloten bij bestaande jurisprudentie omtrent opsporingsbevoegdheden 

en andere handelingen die een inbreuk maken op artikel 8 lid 1 EVRM. Hieruit volgt de 

conclusie dat er met de verschillende handelingen van de hackbevoegdheid inbreuk wordt 

gemaakt op de bescherming van het recht op privéleven en correspondentie. Vooral wanneer 

het onderzoek is gericht op het verkrijgen van gegevens of communicatie, of indien het gaat 

om een heimelijke bevoegdheid, is komen vast te staan dat de rechten van artikel 8 lid 1 

EVRM in het geding komen. Ook het recht op een woning kan worden aangetast, afhankelijk 

van de handeling waarop de hackbevoegdheid ziet. Waar het Hof zich ook nog niet over heeft 

uitgelaten, is de bescherming van het geautomatiseerde werk zelf. Toch kan ook hier 

aansluiting worden gezocht bij recente Europese uitspraken, welke aanknopingspunten geven 

voor bescherming van het recht op vertrouwelijkheid en integriteit van ICT-systemen.  

 Nu vast is komen te staan dat de hackbevoegdheid van wetsvoorstel 

Computercriminaliteit III een inmenging maakt op artikel 8 lid 1 EVRM is het onderzoek aan 

gekomen bij de vraag of deze inmenging te rechtvaardigen is. Het volgende hoofdstuk zal 

hier op in gaan.  
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4.  Artikel 8 lid 2 EVRM: In accordance with the law 

& legitimate aim?  
 

§ 4.1. Algemeen 

Onder omstandigheden leidt de zojuist geconstateerde inmenging niet tot een inbreuk. Dit is 

het geval indien de maatregel voldoet aan de vereisten van artikel 8 lid 2 EVRM. Het tweede 

lid kent namelijk een beperkingsclausule: Een inmenging is rechtmatig indien het aan de door 

het Hof in zijn rechtspraak ontwikkelde vereisten voldoet. De volgende vraag in dit 

onderzoek is dan ook of de hackbevoegdheid zoals wetsvoorstel Computercriminaliteit III 

deze introduceert de toetsing van artikel 8 lid 2 EVRM doorstaat. 

 

Alvorens aan de toetsing toe te komen gaat § 4.2. in op de ‘margin of appreciation’ en de 

manier waarop de hackbevoegdheid in het licht van de beperkingsclausule zal worden 

beoordeeld. Daarna worden de vereisten van de beperkingsclausule afgelopen, waarbij de 

inhoud van de hackbevoegdheid telkens wordt getoetst aan het desbetreffende vereiste. Het 

stelsel bevat vier onderdelen: Allereerst moet gekeken worden of er sprake is van een 

‘interference’ op het eerste lid, een inmenging op het recht op een privacy.
161

 Zoals reeds 

gesteld in het vorige hoofdstuk is hier sprake van. Ten tweede moet de inmenging ‘in 

accordance with the law’ zijn. Hier gaat § 4.3. verder op in. In § 4.4. wordt het derde vereiste 

getoetst, namelijk of er sprake is van een ‘legitimate aim’. Ten vierde moet de inmenging 

‘necessary in a democratic society’ zijn. Gelet op de uitgebreide toetsing die dit element 

vereist wordt hier een apart hoofdstuk aan geweid. Als laatst wordt in § 4.5. de conclusie van 

dit hoofdstuk gegeven.  

 

Voor het onderzoek naar de hierboven genoemde vereisten neem ik mee in afweging de 

inzichten van Lodewijk van Zwieten, landelijk officier van justitie cybercrime, en Ton 

Siedsma, werkzaam bij Bits of Freedom.  

 

§ 4.2. Margin of appreciation 

Met de ‘margin of appreciation’-doctrine geeft het Hof de lidstaten een bepaalde 

beoordelingsmarge met betrekking tot het vervullen van hun verplichtingen onder het 
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EVRM.
162

 Deze doctrine vloeit voort uit de supranationale positie van het Hof en de ‘better 

placed position’ van de lidstaten.
163

 Het Hof is namelijk pas aan zet wanneer de nationale 

rechtsmiddelen zijn uitgeput, en de nationale autoriteiten staan dichter op de zaak waardoor 

zij in bepaalde kwesties beter kunnen oordelen. In het eerder aangehaalde arrest S & 

Marper/UK stelde het Hof dat de grootte van de marge afhankelijk is van onder andere de 

aard en het gewicht van het EHRM-recht in kwestie, het belang van dit recht voor het 

individu, de aard en de ernst van de inmenging en het doel dat wordt nagestreefd met de 

desbetreffende maatregel. Des te belangrijker het grondrecht is voor het individu, des te 

beperkter de beoordelingsmarge.
164

 Ook speelt de Europese ‘common ground’ een rol: 

Wanneer er sprake is van een algemene Europese consensus zal de beoordelingsruimte 

beperkt zijn.
165

  

Voor wat betreft de beperkingsclausule is bepaald dat de noodzaak van iedere 

beperking met volle overtuiging moet worden vastgesteld.
166

 Meer specifiek is het volgende 

van belang: In het kader van surveillance en gegevensverzameling wordt vooral het begrip 

‘voorzienbaarheid’ streng getoetst.
167

 In het arrest Silver a.o./UK wordt gesteld dat lidstaten 

in het kader van ‘necessary in a democratic society’ een zekere maar geen ongelimiteerde 

beoordelingsruimte toekomt.
168

 Met betrekking tot het belang van de nationale veiligheid 

kende het Hof in Klass and others/Germany en Leander/Sweden lidstaten een ruime 

beoordelingsmarge toe.
169

 In het kader daarvan kunnen lidstaten nu eenmaal zelf beter 

beoordelen (de ‘better placed position’). Wel is vereist dat zij kunnen aantonen gezorgd te 

hebben voor adequate en effectieve garanties tegen het misbruiken van de desbetreffende 

maatregel.
170

 

Al het voorgaande in overweging nemende zal ik de beperkingsclausule van artikel 8 lid 2 

EVRM in dit onderzoek streng toetsen. Mij is namelijk de mening toebedeeld dat de aard en 

het gewicht van artikel 8 EVRM zeer zwaarwegend zijn. Met Arai-Takahashi ben ik het eens 

dat het recht op privéleven één van de meest basale fundamentele rechten is die ons Europees 
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grondrechtenstelsel kent.
171

 Het belang van het individu dat in het geding komt indien de 

staat in het kader van opsporing van strafbare feiten toegang verkrijgt tot zijn 

geautomatiseerd werk is groot, de mogelijkheden die na het binnendringen openliggen en 

eventuele gevolgen voor privacy van derden nog daar gelaten. Ook is de inmenging die met 

de bevoegdheid wordt gemaakt aanzienlijk. Dit komt allereerst door het heimelijke karakter. 

De verdachte heeft geen kennis van hetgeen zich afspeelt in zijn computer. Ten tweede komt 

dit doordat het tot het moment van binnendringen nog onduidelijk is wat men precies zal 

gaan aantreffen. Ten derde zit dit ook in de mogelijkheid van het aantreffen van persoonlijke 

gegevens van derden. Strenge en nauwkeurige toetsing is in mijn ogen daarom op zijn plaats.  

 

§ 4.3. In accordance with the law?  

Het eerste vereiste waar een inmenging aan moet voldoen is het legaliteitsvereiste ‘bij de wet 

voorzien’. Het Hof heeft hier betekenis aan gegeven in het arrest The Sunday Times/UK. In 

deze zaak werd het uitbrengen van een artikel door ‘The Sunday Times’ door de hoogste 

nationale rechter verboden omdat de inhoud van het artikel het proces van een rechtszaak zou 

kunnen gaan beïnvloeden. De klager was het hier niet mee eens en stelde dat er met het 

verbod een inbreuk werd gemaakt op artikel 10 EVRM. De overheid vond de beperking 

‘ruwweg voorzienbaar’ en daarom ‘prescribed by law’. Het EHRM achtte dit onvoldoende en 

stelde dat een inmenging pas voldoet aan dit vereiste indien deze een grondslag heeft in het 

nationale recht en voldoende toegankelijk en voorzienbaar is.
172

 De laatste twee begrippen 

verwijzen naar de kwaliteitsvereisten van de wettelijke regeling. De regeling moet 

verenigbaar zijn met ‘the rule of law’, zo stelt het Hof in Malone/UK, waarin het ging om 

telefoongesprekken die waren afgetapt op grond van een bevel gegeven door de 

staatssecretaris van Binnenlandse Zaken.
173

 Het Hof concludeerde dat de uitdrukking ‘in 

accordance with the law’ aldus inhoudt dat het nationale recht een zekere mate van 

rechtsbescherming moet bieden tegen willekeurig overheidsingrijpen op het recht van het 

eerste lid.
174

 Dit vereist geldt nog sterker indien de bevoegdheid in het geheim wordt 

uitgevoerd.
175
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Het Hof heeft in Silver and others/UK bepaald dat de uitdrukking ´in accordance with 

the law´ uit artikel 8 lid 2 EVRM moet worden geïnterpreteerd in het licht van de betekenis 

die het hierboven heeft gegeven aan ´prescribed by law´ uit artikel 10 lid 2 EVRM.
176

 

Bovenstaande is daarom tevens van toepassing ingeval van toetsing van de hackbevoegdheid 

aan artikel 8 lid 2 EVRM. Bij de beoordeling van de vereisten van ‘in accordance with the 

law’ moet vooropgesteld worden dat het gewicht dat het Hof toekent aan elk element zeer 

afhankelijk is van de zaak die voorligt. Gelet op het feit dat het hier gaat om een bevoegdheid 

die nog geen wet is zal ik elk element grondig toetsen.  

 

§ 4.3.1. A basis in domestic law?  

In het hierboven aangehaalde arrest Malone/UK liet het Hof zich tevens uit over het vereiste 

‘a basis in domestic law’.
177

 Het Hof herhaalde hier zijn bepaling uit The Sunday Times/UK 

dat onder het woord ‘law’ zowel geschreven als ongeschreven wetten vallen.
178

 Dat het 

vereiste ‘in accordance with the law’ vooral belangrijk is bij geheime hi-tech bevoegdheden 

werd in de zaak Khan/UK nog eens unaniem bevestigd.
179

 Casus hier was dat de politie 

afluisterapparatuur had geplaatst in het huis van een derde. De bevoegdheid vloeide voort uit 

richtlijnen die niet publiekelijk bekend waren en geen bindende kracht hadden. Het Hof 

concludeerde hieromtrent het volgende: “There was, therefore, no domestic law regulating 

the use of covert listening devices at the relevant time”.
180

 De inmenging was een inbreuk op 

artikel 8 EVRM. 

De vraag is nu of de hackbevoegdheid een grondslag in het nationale recht heeft, temeer de 

bevoegdheid heimelijk wordt uitgevoerd. In ons strafrecht is het legaliteitsbeginsel te vinden 

in artikel 1 Sv, dat stelt dat strafvordering enkel plaats heeft op de wijze bij de wet voorzien. 

Indien het wetsvoorstel Computercriminaliteit III wordt goedgekeurd zal de hackbevoegdheid 
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worden ondergebracht in een nieuwe artikel 125ja Sv, een officiële geschreven wet die voor 

elke burger toegankelijk is.
181

 Dit is een ‘basis in domestic law’. Verder stelt de Memorie van 

Toelichting op vele momenten dat punten bij nadere aanwijzingen zullen worden geregeld. 

Dat hier iets over te zeggen valt blijkt later in dit onderzoek.
182

 Voor nu houd ik het er op dat 

de aanwijzingen op dit moment niet helemaal voorzienbaar zijn omdat de inhoud niet bekend 

is. Indien zij echter gereed zijn, vallen zij onder de ‘recht’ in de zin van artikel 79 Wet RO en 

hebben zij een basis in het nationale recht.
183

 Voor dit laatste is wel van belang dat de 

aanwijzing zich moet richten op ‘externe kwaliteit’. De Hoge Raad heeft namelijk eerder 

geoordeeld dat een aanwijzing die functioneert als instructienorm, en ziet op ‘interne 

kwaliteit’, zich niet leent tegenover een verdachte om als rechtsregel te worden toegepast.
184

  

 

§ 4.3.2. Accessibility?  

Vervolgens stelt het Hof in The Sunday Times/UK dat het nationale recht voldoende 

toegankelijk moet zijn. Dit houdt in dat de betrokken burger moet kunnen beschikken over 

voldoende en adequate gegevens omtrent de wettelijke regels die in een bepaald geval van 

kracht zijn.
185

 Rechtsregels zijn toegankelijk indien zij op behoorlijke wijze bekend zijn 

gemaakt en in ieder geval benaderbaar zijn voor degene voor wie zij in eerste instantie zijn 

gecreëerd.
186

 Ingevolge de artikelen 88 en 89 van onze Grondwet treden wetten, algemene 

maatregelen van bestuur en andere algemeen verbindende voorschriften pas in werking 

wanneer zij bekend zijn gemaakt. Op grond van artikel 3 van de Bekendmakingswet worden 

alle formele wetten bekendgemaakt in het Staatsblad. Ook het nieuwe artikel 125ja SV zal na 

goedkeuring op deze wijze officieel (elektronisch) bekend worden gemaakt. Hiermee is de 

inmenging op behoorlijke wijze bekend gemaakt en voldoet de inmenging aan het vereiste 

´accessibility´. 

 

§ 4.3.3. Forseeability?  

Het laatste vereiste uit The Sunday Times/UK is dat de nationale wetgeving voldoende 

voorzienbaar moet zijn. De regelgeving moet zijn geformuleerd met een bepaalde mate van 
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nauwkeurigheid waardoor gevolgen voorzienbaar zijn en het voor de burger mogelijk is zijn 

gedrag hierop af te stemmen.
187

 Dit betekent dat wanneer een wettelijke regeling een 

bevoegdheid verleent, deze regeling ook de reikwijdte van die bevoegdheid moet 

weergeven.
188

 Ondanks de wenselijkheid van dit vereiste heeft het Hof erkend dat 

voorzienbaarheid met absolute zekerheid onmogelijk is.
189

 Wel stelt het Hof dat indien de 

inmenging plaatsvindt ter voorkoming van strafbare feiten waarbij gebruik wordt gemaakt 

van geraffineerde technologie, zoals een internettap, de nationale regeling meer precieze en 

strengere wettelijke bepalingen moet behelzen.
190

 Gezien bij heimelijk binnentreden gebruik 

wordt gemaakt van geraffineerde technologie dient de bevoegdheid omkleed te zijn met meer 

precieze en strengere regelgeving. Nieuw artikel 125ja Sv is een groot artikel met 

verschillende bepalingen, echter zoals gezegd stelt de Memorie van Toelichting dat nadere 

aanvulling nog moet komen. Zo stelt Van Zwieten dat het Openbaar Ministerie nog precies 

gaat aangeven met betrekking tot welke gevallen de bevoegdheid wel, en tot welke gevallen 

de bevoegdheid in beginsel niet wordt ingezet. Met betrekking tot de voorzienbaarheid kan 

dit dus onzekerheid oproepen. Het artikel biedt enkel generieke bepalingen. Gesteld kan 

daarom worden dat de bevoegdheid in beginsel onvoldoende nauwkeurig is, waardoor het 

voor de burger mogelijk is zijn gedrag hier op af te stemmen. 

 

§ 4.4. Legitimate aim? 

Vervolgens dient de beperking te strekken tot bescherming van een legitieme doelstelling.
191

 

Lid 2 van artikel 8 EVRM geeft aan in het licht van welke opgesomde belangen een inbreuk 

op het recht van privacy geoorloofd is: Het belang van de nationale veiligheid, de openbare 

veiligheid of het economisch welzijn van het land, het voorkomen van wanordelijkheden en 

strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden of de bescherming van 

vrijheden en anderen. Het is een limitatieve opsomming, echter is de uitleg zo ruim dat bijna 

elke mogelijke inmenging hieronder geschaard kan worden.
192

 In het kader van de legitieme 

doelstelling kan aansluiting gezocht worden bij de volgende voorbeelden uit de Europese 

jurisprudentie. In Klass and others/Germany heeft het Hof geoordeeld dat regelgeving 
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omtrent geheim toezicht op persoonlijke communicatie onder omstandigheden noodzakelijk 

kan zijn in het kader van nationale veiligheid of het voorkomen van wanordelijkheden en 

strafbare feiten.
193

 Ook een persoonscontrolesysteem zoals in Leander/Sweden kan 

noodzakelijk zijn met het oog op het beschermen van de nationale veiligheid.
194

 In 

Malone/UK herhaalde het Hof opnieuw dat een wettelijke regeling omtrent het 

onderscheppen van communicatie noodzakelijk kan zijn ter voorkoming van 

wanordelijkheden en strafbare feiten, mits omkleed met waarborgen.
195

 De bevoegdheid 

voorziet ingevolge de Memorie van Toelichting in een dringende behoefte van de opsporing 

om ernstige vormen van criminaliteit te kunnen bestrijden.
196

 Het legitieme doel dat wordt 

nagestreefd ziet dus op het voorkomen van wanordelijkheden en strafbare feiten. Indien de 

hackbevoegdheid wordt ingezet in het kader van terrorismebestrijding of grote botnets wordt 

mijns inziens ook het belang van de nationale of openbare veiligheid gediend.  

 

§ 4.5. Conclusie 

Al het bovenstaande bij elkaar genomen acht ik de hackbevoegdheid uit wetsvoorstel 

Computercriminaliteit III verenigbaar met de eerste twee vereisten van de 

beperkingsclausule. Allereerst is er met het vastleggen van de bevoegdheid in artikel 125ja 

Sv een basis in het nationale recht. Ten tweede zal na bekendmaking van de wet ook zijn 

voldaan aan het vereiste van de toegankelijkheid. Ten derde is de bevoegdheid zoals 

beoordeeld in beginsel nauwkeurig, de burger kan zijn gedrag hierop afstemmen.
197

 Met deze 

drie punten wordt voldaan aan het vereiste ‘in accordance with the law’. Tevens strekt de 

hackbevoegdheid tot bescherming van legitieme doelen, namelijk de voorkoming van 

wanordelijkheden en strafbare feiten en de bescherming van de nationale en openbare 

veiligheid. Het derde en tevens laatste vereiste van de beperkingsclausule ziet op de vraag in 

hoeverre de maatregel noodzakelijk is in een democratische samenleving. Deze vraag komt in 

het volgende hoofdstuk aan bod. 
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5.  Artikel 8 lid 2 EVRM: Necessary in a democratic 

society?  
 

§ 5.1. Algemeen 

Het laatste vereiste van de beperkingsclausule ziet op de vraag of de inmenging ‘necessary in 

a democratic society’ is. De inhoud van dit vereiste heeft het EHRM samengevat in het arrest 

Silver and Others/UK
198

, welke zaak in § 5.2. uiteengezet wordt. Aan de hand van maatstaven 

die het EHRM in de jurisprudentie heeft gesteld wordt in dit hoofdstuk onderzocht of de 

bevoegdheid correspondeert met een ‘pressing social need’ (§ 5.3.), of de argumenten om de 

bevoegdheid toe te kennen ‘relevant and sufficient’ zijn, of de hackbevoegdheid überhaupt 

effectief is als opsporingsmethode (§ 5.4.), en of de bevoegdheid de subsidiariteitstoets 

doorstaat (§ 5.5.). De conclusie van dit hoofdstuk wordt in § 5.6. gegeven.  

 

§ 5.2. Uiteenzetting aan de hand van Silver and Others/UK 

In Silver and others/UK klaagden gedetineerden dat het controleren, het stoppen en het 

vertragen van hun post door de gevangenisautoriteiten in strijd was met artikel 8 EVRM.
199

  

Het Hof begint zijn samenvatting met het herhalen van de bepaling uit de zaak  

Handyside/UK, waarin een gedeelte van het boek ‘The Little Red Book’ door de nationale 

rechter als ‘obsceen’ werd bestempeld en daarom niet mocht worden verspreid.
200

 Het was 

aan het EHRM om te beoordelen of deze maatregel ‘necessary  in a democratic society’ was. 

Het Hof stelde dat de betekenis die aan dit begrip toekomt afhankelijk is van de aard van de 

aan de rechtvaardiging te stellen vereisten.
201

 Enerzijds betekent het ‘onmisbaar’,  anderzijds 

‘nuttig’ of ‘wenselijk’.
202

 Het Hof gaat verder door te stellen dat ‘noodzakelijkheid’ de 

volgende elementen bevat: De inmenging moet beantwoorden aan een ‘pressing social need’ 
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en moet proportioneel zijn in het licht van het eerder gestelde legitieme doel.
203

 Deze zin is 

een herhaling van hetgeen het Hof stelde in Sunday Times/UK, waar het vereiste van 

‘relevant and sufficient’ hieraan werd toegevoegd.
204

 Deze vereisten dienen strikt te worden 

uitgelegd.
205

 Tevens moet in het oog gehouden worden dat bij de beoordeling van dit alles de 

lidstaten een zekere maar geen oneindige margin of appreciation hebben. Het Hof behoudt 

daarbij het laatste woord met betrekking tot de verenigbaarheid met het EVRM.
206

 

Vooropgesteld moet worden dat het Hof deze elementen niet limitatief toetst. Het is 

afhankelijk van de aard van de zaak en de daarin aangevoerde klachten of een bepaald 

deelvereisten wordt behandeld of niet. In feite gaat het om proportionaliteit en subsidiariteit 

van de maatregel en de zoektocht naar een ‘fair balance’, wat volgens het Hof het centrale 

thema van de conventie is.
207

  

 

§ 5.3. Pressing social need 

Dit begrip is één de belangrijkste onderdelen van het noodzakelijkheidsvereiste. Het houdt in 

dat met een maatregel een maatschappelijk belang om een doel te verwezenlijken gepaard 

moet gaan, welk belang zo zwaarwegend is dat het dwingt tot inmengen op een grondrecht.
208

 

De hackbevoegdheid voorziet volgens de Memorie van Toelichting in een leemte in de 

bestaande wettelijke bevoegdheden. De technologische ontwikkelingen zouden dermate groot 

zijn dat het huidig opsporingsinstrumentarium tekort schiet om aan problemen en knelpunten 

tegemoet te komen.
209

 Het gaat hierbij om de volgende technologische ontwikkelingen: 

Versleuteling van gegevens, het gebruik van draadloze netwerken en 

cloudcomputingdiensten.   

 

§ 5.3.1. Versleuteling van gegevens 

Één van deze ontwikkelingen is het ‘versleutelen’ van gegevens. Leesbare data worden 

omgevormd in onleesbaar materiaal met behulp van een wiskundig encryptiealgoritme, 
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waardoor de inhoud geheim blijft.
210

 Pas met een wachtwoord en een sleutel kan het 

materiaal weer leesbaar gemaakt worden.
211

 Enerzijds kan versleuteling zien op stromende 

gegevens van communicatieverkeer, anderzijds op opgeslagen gegevens op een 

gegevensdrager.
212

 Bij versleuteling van communicatieverkeer kan gedacht worden aan 

communicatiediensten zoals Twitter en Skype waarbij de standaardinstellingen automatisch 

op versleuteling staan.
213

 Zo worden de berichten bij de applicatie WhatsApp standaard 

versleuteld verstuurd.
214

 Maar ook kan bewust voor versleuteling gekozen worden door 

bijvoorbeeld gebruik te maken van de plug-in Pretty Good Privacy.
215

 Ook gegevens 

opgeslagen op een gegevensdrager kunnen voor derden onleesbaar gemaakt worden. Door 

middel van een programma worden containers aangemaakt op de harde schijf waarin de 

bestanden versleuteld worden opgeslagen.
216

 De harde schijf kan ook in zijn geheel worden 

beveiligd. Eerst werd cryptografie vooral gebruikt voor informatiebeveiliging maar door de 

jaren heen blijken ook misdadigers dit veelvoudig te gebruiken.
217

 

 

§ 5.3.2. Het gebruik van draadloze netwerken 

Toegang tot WiFi-netwerken door middel van een hotspot, zowel in besloten plaatsen als in 

het openbaar, is bijna overal verkrijgbaar en niet meer uit onze gedigitaliseerde samenleving 

weg te denken. Door middel van een router kan verbinding met het internet worden gemaakt. 

In het kader van het gebruik van draadloze netwerken bestaan volgens de Memorie van 

Toelichting de volgende knelpunten. Indien verdachte met zijn geautomatiseerde werk 

gebruik maakt van een router, en de opsporing wil de communicatie hiervan aftappen, dan 

wordt de tap op de router geplaatst.
218

 Omdat meerdere personen gebruik kunnen maken van 

de router is van buitenaf niet goed zichtbaar wie zich daarop bevinden. Met het aftappen 

wordt al het gegevensverkeer van de router afgetapt, niet enkel dat van de verdachte maar dus 

ook de gegevens van andere gebruikers. De persoonlijke levenssfeer van de andere personen 

komt zo in het geding en dit is onwenselijk.
219

 Een ander probleem bij draadloze netwerken is 
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dat gebruik gemaakt kan worden van verschillende toegangspunten.
220

 Indien verdachte zich 

verplaatst en daarbij van het ene netwerk na het andere netwerk overstapt bemoeilijkt dit de 

opsporing.  

 

§ 5.3.3. Cloudcomputingdiensten  

Een volgende ontwikkeling is die van de cloudcomputingdiensten. Waar vroeger bestanden 

werden opgeslagen op de harde schrijf van computers, wordt vandaag de dag gebruik 

gemaakt van cloudcomputingdiensten.
221

 Cloudcomputing is het uitbesteden van 

gegevensbeheer of computerapplicaties aan een dienstverlener, waarbij gegevens verspreid 

over verschillende servers op verschillende locaties worden opgeslagen.
222

 Mede gelet op de 

flexibiliteit en schaalbaarheid is het goedkoop en laagdrempelig en daarom een aantrekkelijke 

dienst voor bedrijven.
223

 Probleem hierbij is dat het moeilijk aan te tonen is waar de 

desbetreffende server zich bevindt.
224

 In plaats van dat de gegevens op de harde schijf van 

een geautomatiseerd werk staan, bevinden zij zich nu niet meer in de lijfelijke macht van de 

verdachte. Kinderpornografisch materiaal kan zo op verschillende servers wereldwijd staan 

opgeslagen zonder dat de verdachte of de aanbieder van de dienst weet wat de exacte locatie 

van de server is. Daar komt bij dat van één bestand verschillende gedeeltes op verschillende 

servers kunnen staan opgeslagen.  

 

De vraag is nu of bovenstaande ontwikkelingen daadwerkelijk leiden tot een dwingend 

maatschappelijk belang. BoF vindt van niet en is van mening dat de Memorie van Toelichting 

in dit kader tekort schiet.
225

 Siedsma: “Het is zwak om te zeggen ‘er is een probleem’ en het 

daarmee te laten zitten. Maak dan inzichtelijk dat er een probleem is. Er wordt niet 

aangetoond waar het probleem dan precies zit.” Verder is BoF van mening dat het probleem 

niet zit in de leemte, maar in het gebrek aan kennis en capaciteit.
226

 “Wanneer je goed 

recherchewerk doet kom je veel verder, het vergt alleen meer werk. Het probleem is niet dat 

er geen hackbevoegdheid is, maar dat het te lang duurt”, aldus Siedsma. Hij is van mening 

dat het niet klopt een hackbevoegdheid te verlenen alleen omdat het bijvoorbeeld een half 
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jaar heeft geduurd voordat een verdachte is gevonden – de zaak is dan nog steeds afgerond en 

daar gaat het om.  

Het OM is van mening dat het huidig wettelijk kader onder strikte omstandigheden 

het op afstand betreden al toestaat. Hierover zegt Van Zwieten het volgende: “De mate van 

inbreuk waarvan in het kader van deze redelijke wetstoepassing sprake is, rechtvaardigt op 

zichzelf dat je een handeling het liefst niet inleest in een bestaande bevoegdheid, maar dat je 

deze expliciet maakt. Als je dan toch aan het codificeren bent ga je in de breedte nadenken 

over wat voor een stappen je moet zetten en hoe het vorm gegeven moet worden”. In deze 

sterk digitaliserende wereld komt men met de controversionele opsporingsmethoden niet 

meer uit de voeten, zo stelt hij. Enerzijds zijn deze te sloom, anderzijds is niet objectief vast 

te stellen waar een document of bestand zich bevindt. Volgens Van Zwieten is de vraag in 

hoeveel gevallen het gebeurt en in hoeveel gevallen het noodzakelijk is niet echt te 

beantwoorden. “Wat voor mij realistischer is, is dat bijna elke opsporingshandeling wel 

inbreuk maakt op de privacy van een persoon. We houden dan ook rekening met 

proportionaliteit en subsidiariteit”, aldus Van Zwieten. Hij stelt dat de leemte en het 

opsporingsbelang van een hackbevoegdheid zien op die gevallen waarin is gekozen voor 

andere bevoegdheden omdat een zaak anders stuk zou lopen, maar waarin een 

hackbevoegdheid een minder inbreukmakende oplossing zou zijn geweest. Van Zwieten: “Je 

kiest dat middel dat het beste aansluit bij de behoefte in de specifieke situatie. In die gevallen 

waarin we de afgelopen jaren misschien een doorbraak konden bereiken door een gerichte 

betreding in een computer, hebben we er nu misschien wel voor gekozen om direct af te 

luisteren of direct te infiltreren: Trajecten die veel langer duren en voor veel andere personen 

ook privacyschending meebrachten. Meer dan je eigenlijk zou willen, maar er is geen 

alternatief want je kan niet op afstand betreden.” Wel zegt hij: “Gelukkig zijn er geen zaken 

die strandden omdat er niet kon worden betreden. Dan is er dus een andere route gekozen.” 

Dit is het punt waar de kritiek van BoF op ziet: Juist omdat zaken zijn opgelost blijkt er geen 

daadwerkelijke leemte. Uit het interview met Van Zwieten komt naar voren dat vooral de 

cloudcomputing een doorn in het oog van politie en justitie is. Een hackbevoegdheid biedt 

soelaas omdat de locatie vaak onbekend is. Over kennis en capaciteit stelt Van Zwieten: “In 

de gevallen waarin je technisch niet kan vaststellen waar het geautomatiseerde werk staat (dit 

zijn de meeste gevallen), en daarvoor wel al een gedegen onderzoek hebt gedaan, kom je er 

ook niet door er meer experts tegen aan te plakken.” 
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Buiten kijf wil ik stellen dat ik uiteraard van mening ben dat het juridisch instrumentarium 

voor opsporing en vervolging van welke vorm van criminaliteit dan ook zoveel mogelijk 

dient aan te sluiten bij de huidige stand van zaken. De Memorie van Toelichting schetst 

ontwikkelingen, maar geeft daarbij totaal geen duidelijkheid waar het exacte probleem op 

ziet. Het probleem waar het OM daadwerkelijk tegen aanloopt (namelijk dat zaken in 

beginsel wel opgelost kunnen worden met het huidige instrumentarium, maar dat dit te veel 

tijd kost en tevens een veel grotere inbreuk maakt dan de hackbevoegdheid) wordt nergens in 

de Memorie aangekaart. Daarbij kan ik mij vinden in de problemen die encryptie en 

cloudcomputing opleveren, maar vraag ik mij in het kader van draadloze netwerken af in 

hoeverre er echt een leemte is. Het huidige opsporingsinstrumentarium heeft in mijn ogen 

nog voldoende te bieden om dit knelpunt op te lossen.
227

 Er is in mijn ogen dus wel een 

opsporingsbelang, maar vooral met betrekking tot versleuteling en cloudcomputing. De 

onderbouwing daarvan in de Memorie vind ik te gering en op dit punt schiet het wetsvoorstel 

dan ook echt tekort. In dit kader ben ik het eens met wat Siedsma stelt dat niet inzichtelijk is 

gemaakt waar de problemen liggen. Ik had het wenselijker geacht indien de Memorie van 

Toelichting zich had uitgelaten over hetgeen Van Zwieten hierboven aan de orde stelt.  

 

§5.4. Relevant and sufficient 

§5.4.1. Relevant and sufficient 

Een andere door het Hof ontwikkeld vereiste voor de noodzakelijkheidstoets is ‘relevant and 

sufficient’, wat betrekking heeft op de argumenten die de staat aanvoert om een bepaalde 

maatregel toe te passen.
228

 Het Hof kijkt eerst of de argumenten relevant zijn in het kader van 

de gekozen maatregel en de belangen die een rol spelen. Daarna beziet het of de argumenten 

voldoende zijn om de inmenging te rechtvaardigen.
229

 

Allereerst moet gekeken worden of de redenen van het invoeren van een 

hackbevoegdheid relevant zijn met betrekking tot het te bereiken doel, namelijk het opvullen 

van de leemte in de wet in het kader van het vergaren of vorderen van gegevens die mogelijk 

als bewijs kunnen dienen.
230

 Uit niets in de Memorie van Toelichting blijkt of is onderzocht 

of en in hoeverre de hackbevoegdheid, op deze wijze geformuleerd, een uitkomst gaat bieden. 

Waarom is dit niet gedaan? Siedsma: “Misschien omdat ze het niet weten. Als je rapporten 
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leest blijkt dat de politie een relatief slechte administratie heeft, soms is het erg slordig. Of ze 

willen de bevoegdheid heel erg graag en konden niets anders vinden.”  

De enige vergelijking die de Nederlandse wet kent is de bevoegdheid van de AIVD en 

de MIVD, uiteengezet in  § 2.5. Zoals gesteld verschilt deze bevoegdheid van het 

voorgestelde onderzoek in een geautomatiseerde werk omdat deze niet ziet op de opsporing 

van strafbare feiten. In wezen gaat het echter wel om eenzelfde handeling, waardoor cijfers 

bruikbaar kunnen zijn ter onderbouwing van de relevantie. In hoeverre deze bevoegdheid 

succesvol is, is echter niet bekend. “Als je hier iets over zegt, geef je iets prijs over de modus 

operandi van de diensten en dit is mag niet. Los daarvan, de mate waarin de diensten deze 

bevoegdheid gebruiken of nodig hebben zegt niet in welke mate de politie deze bevoegdheid 

nodig heeft”, aldus Siedsma.  

Gezien het gaat om een nieuwe bevoegdheid is het dus moeilijk te beoordelen of de 

hackmethode daadwerkelijk relevant genoeg is. Mij is de mening toebedeeld dat de 

hackbevoegdheid in beginsel soelaas kan bieden met betrekking tot twee van de eerder 

geschetste knelpunten. Door middel van het binnendringen kan versleuteling omzeild 

worden. De gegevens worden afgevangen voordat of nadat is versleuteld.
231

 Ook voor wat 

betreft cloudcomputing ben ik van mening dat de hackbevoegdheid voldoet aan het 

relevantiecriterium. Omdat de fysieke locatie van de geautomatiseerde werken in velen 

gevallen niet is vast te stellen kan door middel van binnendringen toch toegang worden 

verkregen tot bestanden en gegevens aldaar.  

 

§5.4.2. Effectiviteitseis 

Een vergelijkbaar vereiste is die van de effectiviteit: Een maatregel is niet noodzakelijk 

indien deze het doel niet raakt maar enkel een beperking oplevert.
232

 Zo achtte het Hof een 

verspreidingsverbod ongeschikt om de vertrouwelijkheid van informatie te beschermen in een 

geval waarin deze informatie reeds overal verkrijgbaar was.
233

 Is het op een afstand heimelijk 

binnendringen geschikt om te dienen als opsporingsbevoegdheid? De hackbevoegdheid stuit 

op dit punt op praktische bezwaren.
234

 Oerlemans stelt dat niet alle hack-technieken 

vanzelfsprekend bruikbaar als opsporingsmethode.
235

 Hij loopt tegen het probleem aan dat 

verschillende geautomatiseerde werken verschillende besturingssystemen kennen. De 
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bevoegdheid moet op alle soorten systemen kunnen worden toegepast wil deze effectief 

zijn.
236

 Dit argument is zinloos. Uiteraard zal de opsporing zorgen voor een software die op 

alle systemen te installeren is.  

BoF stelt dat de hackbevoegdheid niet effectief is ingeval van een botnet omdat “je bij 

het platleggen van een botnet de persoon achter dit werk niet vindt”, aldus Siedsma. In het 

kader van botnets spreekt de Memorie van Toelichting niet enkel over een hackbevoegdheid 

ter opsporing, maar ook ter verstoring.
237

 Volgens BoF is de bevoegdheid hierdoor 

onvoldoende afgebakend. Siedsma: “Je hebt een strafbaar feit opgespoord, maar je doet er 

niets mee. Deze persoon kan morgen precies hetzelfde doen. Enkel verstoren is voor ons niet 

voldoende.” Hier ben ik het niet mee eens. Het stoppen van een reeds lopende strafbare 

gedraging is net zo goed in het belang van de opsporing en dus effectief.
238

 

Zoals gesteld mag een bevoegdheid niet enkel een beperking opleveren. Om dit te 

voorkomen moet een software technisch beperkt zijn. Onze wetgeving kent nog geen 

hackbevoegdheid en het is daarom niet gemakkelijk aan te tonen of de software van de 

hackbevoegdheid effectief zal zijn. Een voorbeeld waarin hacksoftware ineffectief bleek te 

zijn was bij de hackbevoegdheid in Duitsland. Deze software zou een beperkte functionaliteit 

hebben, echter bleek uit onderzoek van de Chaos Computer Club dat deze functies 

gemakkelijk konden worden uitgebreid.
239

 Naar aanleiding hiervan mag in Duitsland geen 

hackbevoegdheid meer worden ingezet totdat veilige software beschikbaar is.
240

 Niet geheel 

onbelangrijk: Het gaat hier om software die ook aan Nederland is verkocht.
241

 

Volgens Van Zwieten is de vraag betreffende de effectiviteit van de hackbevoegdheid 

een lastige om te beantwoorden: “De vraag is of je kunt onderzoeken of iets dat er nog niet is, 

zou hebben geholpen om je problemen op te lossen. Je kunt niet meer dan een verwachting 

uitspreken. Het is nu zo dat er een andere route is gekozen die zwaarder en langduriger was 

en een grotere schending opleverde. Het is een onwenselijke omweg die je hebt gemaakt.” 

 

Het behoort echter tot de mogelijkheden dat, ondanks alle technieken, het onmogelijk blijkt te 

zijn het netwerk binnen te dringen.
242

 Maakt bovenstaande dat gesteld kan worden dat de 

hackbevoegdheid ineffectief is? In mijn ogen niet. Mocht deze hackbevoegdheid worden 
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toegekend, dan zal deze een dusdanige vorm krijgen dat het geschikt is om te dienen als 

opsporingsmethode. Hierbij moeten twee voorwaarden worden gegsteld, namelijk dat 

rekening wordt gehouden met hetgeen zich in Duitsland heeft afgespeeld en dat de 

waarborgen die later in dit onderzoek worden gesteld worden nageleefd. Door het zorgvuldig 

loggen van alle handelingen en resultaten kan na een bepaalde periode worden bezien of de 

hackbevoegdheid daadwerkelijk effectief is.  

 

§ 5.5. Subsidiariteitstoets 

Aan het vereiste van subsidiariteit, de ‘alternatieve en minst vergaande oplossing’, is voldaan 

indien de staat alternatieve oplossingen vergelijkt en daarna het doel probeert te bereiken in 

de voor de grondrechten minst belastende wijze.
243

 Indien de hackbevoegdheid een grote 

inmenging maakt terwijl met het reeds bestaande instrumentarium en minder vergaande 

inmengingen dezelfde doeleinden bereikt kunnen worden, is de bevoegdheid niet 

noodzakelijk. Aan de hand van de hierboven geschetste ontwikkelingen zal ik nagaan of de 

doelen uit de Memorie van Toelichting op minder vergaande manieren kunnen worden 

bereikt. Vooropgesteld moet daarbij worden dat uit de Memorie van Toelichting in ieder 

geval blijkt dat er geen andere opsporingsbevoegdheid is waarmee toegang kan worden 

verkregen tot gegevens die geen vaste locatie hebben, of waarmee een oplossing wordt 

geboden aan bovengenoemde problemen.
244

 Reeds aan de orde kwam ook de zienswijze van 

BoF: De in de Memorie van Toelichting gestelde problemen kunnen opgelost worden met het 

huidige instrumentarium. “Er zijn altijd manieren, met goed recherchewerk kan hetzelfde 

bereikt worden”, aldus Siedsma.  

 

§ 5.5.1. Subsidiariteit in het kader van het versleutelen van gegevens 

Zoals gesteld in § 5.3.1. ziet de versleuteling van gegevens op zowel stromende als 

opgeslagen gegevens. Hier dient dan ook een onderscheid in gemaakt te worden in het kader 

van de subsidiariteit. 

Met betrekking tot de versleuteling van stromende gegevens, de communicatie die via 

de geautomatiseerde werken loopt, kent het Wetboek van Strafvordering zoals gesteld in 

hoofdstuk 1 reeds een aantal bevoegdheden. Allereerst kan de communicatie worden afgetapt 

op grond van artikel 126m Sv door middel van een internettap. Wanneer gegevens echter 
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versleuteld zijn levert de tap enkel onleesbaar materiaal op. In dat geval kan ingevolge artikel 

126m lid 6 Sv een vordering tot het verlenen van medewerking aan ontsleuteling worden 

gegeven aan degene waarvan redelijkerwijs wordt vermoed dat hij weet heeft van de sleutel. 

Er doet zich een probleem voor indien deze persoon niet wil en kan meehelpen.
245

 Daarbij 

kan het bevel niet gericht worden aan de persoon die doorgaans weet wat de sleutel is, 

namelijk de verdachte.
246

 De bevoegdheid heeft hierdoor maar bepekte waarde.
247

  

Met betrekking tot de versleuteling van opgeslagen gegevens is er het decryptiebevel 

ex artikel 125k lid 2 Sv, dat ingeval van doorzoeking ter vastlegging van gegevens (artikel 

125i SV) of de netwerkzoeking (artikel 125j Sv) kan worden toegepast. Dit bevel richt zich 

tot degene van wie redelijkerwijs kan worden vermoed dat hij kennis draagt van de wijze van 

versleuteling.
248

 Wederom speelt het probleem dat de personen aan wie het bevel gericht kan 

worden niet altijd kennis hebben van de versleuteling. Ook het vorderen van gegevens zou 

uitkomst kunnen bieden, zowel via artikel 126n Sv e.v. als via 126nc Sv e.v. Bij versleutelde 

communicatie zijn de opgeslagen verkeersgegevens (wie heeft contact met wie) namelijk nog 

wel achterhaalbaar en derhalve bruikbaar.
249

 Gelet op het heimelijke karakter van de 

hackbevoegdheid zijn deze bevoegdheden minder inbreukmakend. Artikel 126nh Sv biedt 

ingeval van versleuteling een decryptiebevel aan de aanbieder. Dit kan problematisch zijn 

omdat de aanbieder in veel gevallen ook geen weet heeft van de wijze van versleuteling. 

Versleuteling is namelijk gedaan door een andere dienst of door programma’s voor 

beveiliging van netposten.
250

 Een andere oplossing zou zijn dat bedrijven zoals Skype worden 

geplaatst onder de groep met ontsleutelplicht. “Het is wellicht niet ideaal, maar je hoeft niet 

te hacken”, aldus Siedsma. Daarbij is het in het algemeen nog maar de vraag hoe groot het 

probleem van versleuteling is. Siedsma: “Natuurlijk kan encryptie een probleem zijn, maar de 

groep die dit zo goed gebruikt dat je er echt niets meer mee kan is super klein. Daarbij heeft 

de politie in 2012 WhatsApp gekraakt. De politie is dus constant bezig beveiliging te 

doorbreken en is zelf heel goed in staat om encryptie te ontcijferen.”  

In het geval van stromende gegevens kan dus geconcludeerd worden dat het huidige 

instrumentarium geen bevoegdheid bevat waarmee op alternatieve en minder 

inbreukmakende wijze ontsleutelde gegevens te verkrijgen zijn. Ook met betrekking tot 
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opgeslagen gegevens blijkt dat er momenteel geen alternatieve en minder inbreukmakende 

opsporingsbevoegdheid is waardoor de gegevens ontsleuteld bemachtigd kunnen worden.  

 

Hierboven kwam aan de orde dat het problematisch is dat een ontsleutelplicht niet aan de 

verdachte gericht kan worden. Hier wil wetsvoorstel Computercriminaliteit III verandering in 

brengen. Het wetsvoorstel is namelijk voornemens om naast de hackbevoegdheid tevens het 

decryptiebevel aan verdachte door te voeren in artikel 125k lid 4 Sv.
251

 Deze bevoegdheid 

kan alleen worden ingezet in geval van verdenking van het maken van een beroep of 

gewoonte van het bezit, de vervaardiging of verspreiding van kinderpornografie en bij 

verdenking van het plegen van terroristische misdrijven.
252

 Het toepassingsbereik is dus 

minder groot dan dat van de hackbevoegdheid. Indien de verdachte niet meewerkt staat er 

ingevolge het wetsvoorstel een strafbedreiging van een gevangenisstraf van maximaal twee 

jaar voor het opzettelijk niet voldoen aan het bevel.
253

 Het decryptiebevel wordt niet in goede 

orde ontvangen. Beargumenteerd wordt dat de dreigende gevangenisstraf bij het weigeren 

van het verlenen van medewerking onverenigbaar is met het nemo-teneturbeginsel van artikel 

6 EVRM.
254

 Op grond van dit beginsel wordt verdachte beschermd tegen het verplicht 

meewerken aan zijn eigen veroordeling. Wanneer bij het niet voldoen aan het bevel een 

gevangenisstraf staat te wachten, is er sprake van een bepaalde dreiging en dwang om mee te 

werken. Voor de vraag of er sprake is van een schending van artikel 6 EVRM is het van 

belang dat het onrechtmatig verkregen bewijs tegen de verdachte wordt gebruikt, of dat in 

ieder geval niet kan worden uitgesloten dat dit tegen hem wordt gebruikt.
255

 Het voorstel 

verzacht de ongeoorloofde dwang niet met voldoende waarborgen en ook bewijsuitsluiting is 

niet aan de orde.
256

 Daarbij wordt als commentaar gegeven dat de stelling dat het belang van 

opsporing en berechting van kinderporno en terrorisme een inbreuk op het nemo-

teneturbeginsel rechtvaardigt niet gesteund wordt door het Europese Hof. Dit sluit aan bij de 

zienswijze van het Openbaar Ministerie. Van Zwieten: “Wij als OM zijn niet voor het 

decryptiebevel aan verdachte en hebben negatief geadviseerd.” De afbakening van het 

decryptiebevel vindt hij onwenselijk: “Zo’n beperking is niet te doen. Stel je beperkt het tot 
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terreur en kinderporno, maar niet tot het geval dat iemand wordt vermoord of verkracht: Hoe 

ga je dat uitleggen?”. Gelet op bovenstaand kritiek, vooral de afkeuring van de 

opsporingsautoriteiten terwijl deze wel achter de hackbevoegdheid lijken te staan, is het voor 

dit onderzoek voldoende om te stellen dat het decryptiebevel in ieder geval geen subsidiair 

alternatief is voor de hackbevoegdheid. Sterker nog, mocht het zo ver komen dan verdient het 

ingeval van versleuteling de voorkeur te kiezen voor de hackbevoegdheid boven het 

decryptiebevel, aldus de Memorie van Toelichting.
257

 

 

§ 5.5.2. Subsidiariteit in het kader van draadloze netwerken 

Zoals eerder geconcludeerd zijn de knelpunten omtrent draadloze netwerken onvoldoende om 

er van uit te gaan dat het huidige opsporingsinstrumentarium geen oplossing meer biedt. 

Hieromtrent is het volgende van belang. Allereest is het volgens de Memorie van Toelichting 

moeilijk vast te stellen wie zich op een draadloos netwerk bevindt. De hackbevoegdheid zou 

in dit geval uitkomst bieden omdat deze enkel ziet op het geautomatiseerde werk van 

verdachte.
258

 Ik ben echter van mening het vorderen van gegevens ex artikel 126n Sv hier een 

beter alternatief is. Bij de aanbieder worden  verkeersgegevens en gebruiksgegevens 

gevorderd, waarna de gebruiker achterhaald kan worden.
259

 Daarna blijkt dus van welk IP-

adres wel, en van welk IP-adres niet de informatie gelezen moet worden. “Stel dat er vier 

personen op een router zitten, dan ben je in ieder geval een stuk verder want je weet dat de 

verdachte één van deze vier is”, aldus Siedsma. Hier ben ik het mee eens, een 

hackbevoegdheid zal in dit geval een te grote inbreuk maken. Ten tweede wordt het probleem 

aangekaart dat een internettap enkel inkomend en uitgaand grensverkeer aftapt en de interne 

communicatie zo niet wordt onderschept.
260

 In dit kader zou de netwerkzoeking ex artikel 

125j Sv uitkomst kunnen bieden. Kanttekening verdient wel dat voor een geslaagde inzet van 

laatstgenoemde bevoegdheid sprake moet zijn van een geslaagde inzet van artikel 125i Sv en 

er dus toegang moet zijn tot een fysieke plaats. Desalniettemin kan alsnog worden 

achterhaald welke geautomatiseerde werken er betrokken zijn en welke personen daar aan 

gekoppeld zitten. Als fysieke toegang op de ene plaats niet lukt, kan dit wellicht wel bij een 

andere betrokkene. Ten derde is het volgens de Memorie van Toelichting problematisch dat 

verdachte gebruik kan maken van verschillende draadloze netwerken. Indien men alle 

communicatie van verdachte wil opnemen en afluisteren zou op alle door hem in gebruik 
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genomen netwerken een tap geplaatst moeten worden. Dit wordt niet haalbaar geacht.
261

 

Laatstgenoemde zal zeker een ongelofelijke klus zijn, echter kan de vraag gesteld worden of 

het daadwerkelijk noodzakelijk is om alle communicatie van een verdachte af te tappen om 

een zaak tot een goed eind te laten komen. Indien een groot deel van de communicatie door 

inzet van de huidige bevoegdheden kan worden verkregen, zal hier voldoende informatie 

tussen zitten. De inzet van een hackbevoegdheid voor het kleine ontbrekende gedeelte is dan 

geen subsidiair alternatief.   

 

§ 5.5.3. Subsidiariteit in het kader van cloudcomputingdiensten 

Voor wat betreft de opsporing van de server van een cloud zijn er drie manieren waarop 

informatie verzameld kan worden: Via een netwerkzoeking, via de cloudaanbieder en 

daartussenin.
262

  

De mogelijkheid via de klant is op grond van de netwerkzoeking, wat zoals eerder is 

uitgelegd plaatsvindt op grond van de artikelen 125i en 125j Sv. Problematisch is echter het 

vereiste van de fysieke plaats van een geautomatiseerd werk. Zoals reeds uitgelegd is de 

fysieke plaats van een server van een cloud niet altijd te achterhalen.
263

 Deze 

opsporingsbevoegdheden bieden dan geen soelaas. Een ander probleem dat zich ingeval van 

bovengenoemde bevoegdheden voordoet is dat de verdachte op de hoogte kan komen van het 

strafrechtelijk onderzoek tegen hem.
264

 De gegevens op het geautomatiseerde werk kunnen 

dan worden verwijderd of verplaatst. De artikelen 125i Sv en 125j Sv zijn dan ook geen 

bruikbare alternatieven.  

De mogelijkheid via de cloudaanbieder ziet op de bevoegdheden in het kader van 

vordering van gegevens. Bij cloudcomputingdiensten is het echter de vraag of de aanbieders 

daarvan vallen onder de betekenis die de Telecommunicatiewet daaraan geeft.
265

 De Memorie 

van Toelichting stelt dat webdiensten die geen communicatiedienst verlenen niet kunnen 

worden aangemerkt als een aanbieder van een communicatiedienst. Een bevel tot 
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medewerking kan dan niet worden verleend.
266

 Het commentaar hierop is dat het gros van de 

leveranciers van cloudcomputingdiensten gewoon meewerkt indien de officier van justitie 

hiertoe beveelt, en dat de behoefte in werkelijkheid dus niet zo groot is.
267

 De mogelijkheid 

van onderzoek ‘tussenin’ ziet op het aftappen, echter wordt dit ook problematisch indien de 

locatie onbekend is.  

 

Een groot knelpunt in het kader van de cloud zijn de territoriale grenzen en het vraagstuk van 

de rechtsmacht. De Nederlandse strafwet is ingevolge het territorialiteitsbeginsel van artikel 2 

Sr van toepassing op een ieder die zich in Nederland aan enig strafbaar feit schuldig maakt. 

Cloudaanbieders en gebruikers daarvan werken echter op internationaal niveau waardoor 

gegevens op verschillende servers op verschillende locaties opgeslagen staan. Indien 

Nederland opsporingsbevoegdheden wil inzetten tegen een persoon die zich niet op 

Nederlands grondgebied bevindt, dient een rechtshulpverzoek te worden gericht aan het 

desbetreffende betrokken land. Volgens BoF zijn goede afspraken over internationale 

rechtshulp de oplossing voor de leemte.
268

 Internationaal gezien biedt het Cybercrime 

Verdrag een mogelijke oplossing. Artikel 32 CCV verschaft een basis voor 

grensoverschrijdende netwerkzoeking met betrekking tot de toegang tot openbare gegevens 

enerzijds en met goedkeuring van de rechthebbende van het systeem anderzijds.
269

 De 

betrokken partijen dienen overleg te voeren ingeval meerdere landen rechtsmacht hebben.
270

 

Wanneer de locatie van een werk echter onbekend is gaat dit niet op. Volgens de Memorie 

van Toelichting biedt het op afstand heimelijk binnendringen dan soelaas.
271

 Als kritiek 

hierop stelt BoF dat het soevereiniteitsbeginsel van een andere staat wordt geschonden 

wanneer Nederland zelfstandig in het buitenland gaat hacken. Zij zijn bang dat als reactie 

hierop de andere staat op zijn beurt in Nederlandse systemen gaat binnendringen.
272

 

Daarnaast achten zij de eigenrichting van de Nederlandse opsporing in strijd met het 

‘wederzijdse overleg’ van het Cybercrime Verdrag.
273
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De veelgehoorde kritiek over hacken in het buitenland is onzin, zo stelt van Zwieten: 

“Dit gaan we niet doen. Punt.” Bij internetverkeer leiden de kenmerken óf naar een fysieke 

locatie, óf je kunt de plaats niet vaststellen. “Alleen in de gevallen dat we het écht niet weten 

komt dit mogelijk aan de orde”, aldus Van Zwieten. Hij gaat, naast het 

territorialiteitsbeginsel, uit van de ‘ubiquiteitsleer’: De Nederlandse strafwet is van 

toepassing in gevallen waarin een strafbaar feit zijn uitwerking heeft in Nederland. Deze leer 

brengt mee dat indien de locatie totaal onbekend is, maar de gevolgen in Nederland voelbaar 

zijn, de opsporing mag aannemen dat het stukje cyberspace in Nederland is, tot het moment 

dat het blijkt dat de server niet in Nederland staat.
274

 Koops en anderen zijn van mening dat 

deze leer in het huidige netwerktijdperk geen stand houdt omdat er nog altijd meer servers in 

het buitenland staan dan in Nederland.
275

 “Een opsporingsambtenaar die een netwerkzoeking 

doet, aanvaardt daarom geenzins als denkbeeldig te verwaarlozen kans dat de data feitelijk in 

het buitenland liggen opgeslagen”, zo stellen zij.
276

 In dit laatste kan ik mij niet vinden. De 

ubiquiteitsleer is in beginsel een goed aanknopingspunt, mits de hackbevoegdheid gaat 

gelden als ultimum remedium. Eerst moet gedegen onderzoek aantonen dat uit helemaal 

niets, zelfs niet de kleinste aanwijzing, blijkt waar de server zich bevindt of hoe men op een 

andere wijze aan de gegevens kan komen. Pas dan zou de hackbevoegdheid onder strenge 

voorwaarden een oplossing kunnen zijn voor het probleem van de territoriale grenzen. 

  

§ 5.6. Conclusie 

Het noodzakelijkheidsvereiste heeft zich in de jurisprudentie van het Europese Hof 

ontwikkeld tot een begrip dat bestaat uit verschillende elementen. Allereerst is er het vereiste 

van de ‘pressing social need’. Volgens de Memorie van Toelichting zijn er een drietal 

problematische ontwikkelingen: Encryptie, draadloze netwerken en cloudcomputingdiensten. 

Pas na het interview met Van Zwieten is mij duidelijk geworden waar het opsporingsbelang 

nu écht op ziet. Het is zeer onwenselijk dat dit laatste op geen enkele wijze blijkt uit de tekst 

van het wetsvoorstel. Ondanks de slechte onderbouwing is er wel een opsporingsbelang 

aanwezig en daarom kan in ieder geval niet gesteld worden dat het dwingende belang niet 

aanwezig is. Aan het vereiste ‘pressing social need’ is dus wel voldaan, zij het dat de 
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onderbouwing daarvan in het wetsvoorstel onvoldoende is waardoor die overwegingen de 

invoering van de hackbevoegdheid onvoldoende rechtvaardigen.
277

 

 Ten tweede moet de maatregel ‘relevant and sufficient’ zijn. Omdat het gaat om een 

nieuwe bevoegdheid is het moeilijk te beoordelen of een hackmethode daadwerkelijk relevant 

genoeg is. Ik heb geconcludeerd dat ik de hackbevoegdheid in het kader van de versleuteling 

van gegevens en in het kader van cloudcomputing relevant genoeg vind om als 

opsporingsbevoegdheid in te zetten. Hierop aansluitend is de effectiviteit van de 

hackbevoegdheid behandeld. Een vraag die volgens Van Zwieten lastig te beantwoorden is, 

maar waarvan BoF vindt dat dit bij de hackbevoegdheid niet aanwezig is. Alles afgewogen is 

naar voren gekomen dat, indien de hackbevoegdheid een dusdanige vorm krijgt waardoor 

deze geschikt is om te dienen als opsporingsmethode en waarbij de functionaliteit daarvan 

beperkt blijft en alle handelingen en bevindingen zorgvuldig worden bijgehouden, de 

hackbevoegdheid uit het wetsvoorstel aan de effecitiviteitstoets voldoet. 

 Ten derde dient de hackbevoegdheid te voldoen aan het subsidiariteitsvereiste. Zowel 

in het kader van stromende als in het kader van opgeslagen gegevens is er voor wat betreft 

versleuteling geen alternatieve oplossing. Ook het decryptiebevel aan verdachte, dat het 

hoogstwaarschijnlijk niet gaat redden, voldoet hier niet aan. Gezien eerder geen leemte is 

geconstateerd ten aanzien van het ‘probleem’ van draadloze netwerken zijn er voldoende 

subsidiaire alternatieven aanwezig die een zaak tot een goed einde kunnen laten komen. Dit 

ligt anders ingeval van de cloudcomputingdiensten. De ‘loss of location’ zorgt ervoor dat het 

soms onmogelijk is om te achterhalen waar gegevens zich bevinden. Indien uit onderzoek 

blijkt dat de locatie echt onbekend is, kan een hackbevoegdheid uitkomst bieden.  
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6.  Proportionaliteit: A fair balance?  
 

§ 6.1. Algemeen 

Zoals gesteld is de queeste naar evenwicht, een ‘fair balance’, volgens het Hof de rode draad 

door het verdrag.
278

 Van een fair balance is sprake indien het dringende maatschappelijke 

belang in redelijke verhouding staat tot het belang dat met de inmenging wordt geschaad.
279

  

Het onderzoek is dan ook aangekomen bij het beantwoorden van deelvraag 4. Hierbij zijn 

twee dingen van belang: Allereerst moet gekeken worden naar de zwaarte van het 

beschermde grondrecht, ten tweede moet gekeken worden naar de ernst van de inmenging.
280

  

 

Het eerste punt komt aan bod in § 6.2. Het tweede punt, dat ziet op de ernst van de inmenging 

van de hackbevoegdheid, wordt door het EHRM in twee delen getoetst.
281

 Allereerst beziet 

het Hof of er een ‘fair balance’ is tussen het belang van het grondrecht en het 

maatschappelijke belang in het algemeen door de vraag te stellen of het vastgestelde 

dwingende belang voldoende is (§ 6.3.).
282

 Vervolgens kijkt het specifiek naar de maatregel, 

de redelijke verhouding van de gebruikte middelen en de vraag of er sprake is van voldoende 

waarborgen (§ 6.4.).
283

 Het antwoord op de vraag of er sprake is van een fair balance wordt 

in§ 6.5. gegeven. 

 

§ 6.2. De zwaarte van het recht van artikel 8 EVRM 

Vooropgesteld moet worden dat het EVRM onderscheid maakt in verschillende karakters van 

grondrechten, afhankelijk van het recht dat wordt beschermd. Artikel 8 EVRM is een relatief 

recht: Een recht dat beperkt kan worden, waardoor in bepaalde situaties volledige 

bescherming wijkt voor een ander, zwaarder wegend belang.
284

 In hoofdstuk 3 is 

geconcludeerd dat de hackbevoegdheid inmenging maakt op de grondrechten van artikel 8 lid 

1 EVRM. Welk gewicht moet nu aan deze rechten worden toegekend?  
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Zoals reeds is gesteld bij de beoordeling van de margin of appreciation is het recht van artikel 

8 EVRM één van de meest basale fundamentele rechten die ons Europees grondrechtenstelsel 

kent.
285

 Een grondrecht weegt zwaarder naar gelang het effectieve genot van intieme of 

belangrijke rechten op het spel staat, of indien een bijzonder facet van het bestaan of de 

identiteit van een individu een belangrijke rol speelt.
286

 Het EHRM heeft met betrekking tot 

de verzameling van data dan ook bepaald dat bescherming van persoonlijke data van 

fundamenteel belang is voor het genot op het recht op respect van privéleven.
287

 Indien de 

persoonlijke data automatisch verwerkt worden in het kader van politieonderzoek speelt dit 

laatste een nog grotere rol.
288

 Met Mulders & Mulders ben ik het dan ook eens dat het belang 

van artikel 8 EVRM zwaar weegt wanneer persoonlijke gegevens in het spel zijn.
289

 Het 

heimelijke karakter van de hackbevoegdheid maakt dat gegevens die daarmee worden 

verzameld nog een zwaardere bescherming dienen te genieten. In het kader van de zwaarte 

van artikel 8 EVRM moet de lijn worden gevolgd die in § 5.2. is getrokken, namelijk dat 

wanneer het aan komt op de inmenging door de heimelijke hackbevoegdheid aan de rechten 

van artikel 8 EVRM een zwaarwegend belang moet worden toegekend. Computersystemen 

zijn unieke ruimtes waarin de meest gevoelige en persoonlijke gegevens zijn opgeslagen. Een 

hack geeft niet alleen inzicht in het leven van de verdachte, maar ook de mensen met wie hij 

in contact staat. Hierbij gaat het verder dan bijvoorbeeld een telefoontap: Foto’s, 

vertrouwelijke communicatie, bankgegevens, vakantiebestemmingen, medische gegevens en 

wat ook nog meer worden door de hackbevoegdheid blootgelegd. De inbreuk die wordt 

gemaakt is daarom groot: Enerzijds ziet dit op de grote hoeveelheid gegevens en het karakter 

van deze gegevens, anderzijds op de grote kring van personen die betrokken kan zijn.
290

 De 

Memorie van Toelichting erkent dit onvoldoende.  

 

§ 6.3. De bevoegdheid in het algemeen: Voldoende dwingend maatschappelijk belang? 

Aan de hand van de zeer snel groeiende technologische ontwikkelingen is in § 5.3. 

geconcludeerd dat er in het kader van de hackbevoegdheid sprake is van zo’n ‘pressing social 

need’. Daarbij moet benadrukt worden dat dit belang niet zo zeer ziet op het feit dat er zonder 

de hackbevoegdheid geen oplossing is, maar dat het huidige instrumentarium een 
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disproportionele inbreuk maakt. Wanneer is een dwingend maatschappelijk belang nu 

voldoende? Gelet op het karakter van het onderzoek in een geautomatiseerd werk kan 

aangesloten worden bij hetgeen ten tijden van de Wet BOB in het kader van het dwingende 

maatschappelijke belang van heimelijke opsporingsbevoegdheden is gesteld. De ‘pressing 

social need’ van de bevoegdheden uit deze wet behoefde in de Memorie van Toelichting geen  

nadere uiteenzetting ‘omdat de bevoegdheden bij de opsporing van strafbare feiten niet 

gemist konden worden’.
291

 Hieruit volgt dat indien een (heimelijke) bevoegdheid 

beantwoordt aan een dringend opsporingsbelang een leemte te vervullen, het dwingende 

maatschappelijke belang voldoende groot is om een inbreuk te rechtvaardigen. De ‘pressing 

social need’ van de hackbevoegdheid is daarom voor wat betreft de leemte die ontstaan is in 

het kader van encryptie en cloudcomputing voldoende om de inbreuk op artikel 8 EVRM te 

rechtvaardigen. 

 

§ 6.4. De bevoegdheid specifiek: Voldoende waarborgen?  

Naast voldoende dwingend maatschappelijk belang dient de maatregel voldoende garanties te 

bieden om de inmenging zo minimaal mogelijk te houden. In Klass and others/Germany 

stelde het Hof dat ingeval van geheime maatregelen de waarborgen zo adequaat en effectief 

mogelijk moeten zijn, wat afhankelijk is van de omstandigheden van het geval.
292

 In ieder 

geval moeten de waarborgen zien op de gronden, de omvang en de duur, welke autoriteit 

toestemming verleent, welke autoriteit toezicht uitoefent, de integriteit van 

opsporingsambtenaren en de ‘effective remedy’ naar nationaal recht.
293

   

 

§ 6.4.1. Gronden 

Geheime surveillancemaatregelen mogen pas worden ingezet indien deze voldoen aan een 

aantal limitatieve eisen. Zo moet de inzet beperkt zijn tot gevallen waarin sprake is van het 

vermoeden van het voorbereiden, het plegen of het reeds gepleegd hebben van een ‘serious 

criminal act’.
294

 Hier is ten tijden van de Wet BOB op ingehaakt door voor zeer ingrijpende 

bevoegdheden het vereiste te stellen van ‘een verdenking van een misdrijf als omschreven in 

artikel 67 lid 1 SV dat gezien zijn aard of de samenhang met andere door de verdachte 
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begane misdrijven een ernstige inbreuk op de rechtsorde oplevert’.
295

 Het stuk ‘aard van het 

misdrijf’ ziet niet enkel op de delictsomschrijving maar ook op de ernst van concrete feiten 

en omstandigheden van het geval.
296

 De ‘ernstige inbreuk op de rechtsorde’ vloeit voort uit 

de mate waarin misdrijven de rechtsorde schokken, door bijvoorbeeld hun gewelddadige 

karakter, omvang of gevolgen.
297

 Dit kan ook zien op de combinatie met andere misdrijven. 

Bovenstaand vereiste is ook van toepassing op de hackbevoegdheid en brengt tot uitdrukking 

dat het een zeer ingrijpende bevoegdheid betreft.
298

 Biedt deze grond voldoende waarborgen? 

Volgens Siedsma is het zorgelijk dat uit de praktijk niet blijkt waar de bevoegdheid nu 

precies voor bedoeld is. “De beargumentering om het hieronder te plaatsen is volgens de 

minister dat ‘dit nu eenmaal de structuur van het wetboek is’. Volgens de politie is het: ‘we 

hebben het nodig voor drugscriminelen’. Volgens THTC is het: ‘we hebben het nodig voor 

high tech crime’.
299

 Opstelten zegt niet wat de politie zegt en dit is zorgelijk”, aldus Siedsma. 

Daarbij vergelijkt hij het met de gronden voor het decryptiebevel aan verdachte, namelijk 

kinderporno en terrorisme: “Als je voor de één de thematiek niet aanhoudt, waarom voor de 

andere dan wel?” Zou een limitatieve opsomming dan beter zijn? Siedsma: “Daar ben ik niet 

voor. Je beperkt wel veel meer, maar het risico hieraan is dat het gemakkelijk uit te breiden 

is.” 

In de ogen van Van Zwieten is de bevoegdheid generiek omschreven en daardoor 

misschien in heel veel gevallen toepasbaar. “Maar vanuit het OM zullen we nader moeten 

aangeven met betrekking tot welke gevallen we het wel, en welke gevallen we het in beginsel 

niet willen gebruiken. En wij gaan dat toch bewaren voor de zware gevallen waarin het er 

echt om gaat. Niet voor de wissenwasjes” aldus Van Zwieten. Volgens hem is dit nog niet 

uiteengezet in de Memorie van Toelichting omdat het afhankelijk is van de omstandigheden 

van het geval. In welke gevallen het OM deze bevoegdheid wil toepassen, zal blijken uit een 

aanwijzing. Hij acht een limitatieve opsomming niet werkbaar omdat een bepaalde handeling 

onder meerdere delicten kan worden gekwalificeerd. Hij concludeert: “Je wil niet dat een 

bevoegdheid afhankelijk is van het label dat je aan de gedraging plakt, maar van wat er nu 

precies is gebeurd.”  

Is de grond van artikel 125ja Sv voldoende afbakenend? De grond is een 

‘standaardgrond’ wat enerzijds voldoende kan zijn maar waarbij anderzijds de vrees kan 
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ontstaan dat de hackbevoegdheid te snel wordt ingezet omdat deze nu eenmaal eerder 

resultaat kan opleveren. Hierdoor kan onnodig een grote inbreuk worden gemaakt. Een 

limitatieve opsomming is geen oplossing, wat dat betreft moet worden aangesloten bij Van 

Zwieten: Het is niet wenselijk dat de inzet afhankelijk is van de stempel die op het artikel 

drukt. Zoals Van Zwieten aangeeft gaat het OM nog nader bepalen in welke zaken de 

bevoegdheid ingezet mag worden. Duidelijkheid volgt wederom later. Hierdoor is de grond 

onvoldoende afgebakend en schiet de Memorie van Toelichting tekort in de onderbouwing 

daarvan.    

 

§ 6.4.2. Omvang  

Voor wat betreft de omvang van het onderzoek in het geautomatiseerde werk zijn 

verschillende elementen van belang. Allereerst de omvang in de zin van de opbouw van de 

bevoegdheid, ten tweede ten aanzien van welke persoon/personen de bevoegdheid kan 

worden ingezet, ten derde de omvang in de zin van de betekenis van het begrip 

‘geautomatiseerd werk’.
300

  

 

Zoals in § 2.8.1. aan bod kwam kunnen na het binnendringen verschillende handelingen 

worden verricht. Als commentaar klinkt dat de bevoegdheid een onbeperkt palet aan 

opsporingsmethoden creëert.
301

 “Alles wat in de Wet BOB staat mag in één keer, gaat dit niet 

veel te ver?” aldus Siedsma. Hij laat het klinken alsof alle bevoegdheden na het 

binnendringen zo maar mogen worden toegepast, maar dat is niet waar. Voor elke handeling 

is namelijk een afzonderlijk bevel van de officier van justitie vereist met daarbij een 

afzonderlijke schriftelijke machtiging van de rechter-commissaris.
302

 Van Zwieten: “De 

hackbevoegdheid is een ‘platformbevoegdheid’ waarop andere bevoegdheden kunnen worden 

ingezet. En die andere bevoegdheden hebben ook allemaal hun eigen eisen.” Met het CBP 

ben ik het eens dat wanneer binnen is gedrongen de mogelijkheden nog steeds ongelimiteerd 

zijn.
303

 Hoe dit beperkt gaat worden volgt niet uit de Memorie van Toelichting.   
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Het Hof heeft bepaald dat heimelijke maatregelen alleen mogen worden ingezet tegen een 

verdachte.
304

 Het voorgestelde artikel 125ja Sv stelt dat de bevoegdheid mag worden 

toegepast in het kader van door ‘de verdachte’ begane misdrijven en met betrekking tot een 

geautomatiseerd werk bij ‘de verdachte’ in gebruik.
305

 Op papier wordt dus aan deze 

waarborg voldaan. Het gevaar bij de uitoefening van de hackbevoegdheid is echter dat 

(persoonlijke) gegevens van derden ook onder de loep komen. Siedsma: “Het ziet niet enkel 

op dat je naast de gegevens van de verdachte ook communicatiegegevens met derden kan 

zien, maar ook op de gevallen van een botnet waarin je niet weet welke computer je moet 

hebben en dus zo maar een computer ingaat. Daarbij is het heel gemakkelijk je voor te doen 

als iemand anders.” Van Zwieten zegt hierover het volgende: “Ik kan me niet voorstellen dat 

we zeggen: ‘We duiken hier een computer in en blijven een jaar doorhoppen’. Dat kan 

helemaal niet want voor het betreden van elk afzonderlijk systeem verwacht ik een 

machtiging van de RC.” Indien het verlenen van de machtigingen daadwerkelijk op deze 

wijze gaat hoeft niet gevreesd te worden voor wat Siedsma stelt. Wat echter wel van belang  

is, is dat de grondrechten van derden zo min mogelijk in het geding mogen komen. De 

bevoegdheid strekt zich uit over zo veel gegevens, niet enkel van de verdachte zelf maar ook 

van alle personen die waar dan ook worden genoemd of met wie de verdachte wanneer dan 

ook contact heeft gehad. Het raakt een hele grote groep mensen. Ter bescherming van de 

privacy van al deze personen dient voorafgaand duidelijk te zijn hoe hier mee wordt 

omgegaan. Het wetsvoorstel gaat hier niet op in. Zoals het CBP concludeert heeft de 

Memorie van Toelichting het ingrijpende karakter en de uitgebreide kring van personen die 

de inzet betreft onvoldoende ondertekend.
306

 

 

Ten derde stelt nieuw artikel 125ja Sv dat het gaat om het heimelijk binnendringen in een 

‘geautomatiseerd werk’. Volgens artikel 88sexies Sr is een geautomatiseerd werk ‘een 

inrichting die bestemd is om langs elektronische weg gegevens op te slaan, te verwerken en 

over te dragen’. Hier wil het wetsvoorstel het begrip ‘router’ nog aan toe voegen.
307

 Het 

begrip wordt daarnaast aangepast met als eerste vereiste dat het gaat om een inrichting die is 

bestemd om langs elektronische weg gegevens te verwerken, en met als cumulatief vereiste 

dat de bestemming van die inrichting tevens is gericht op het opslaan of overdragen van 
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gegevens.
308

 Nu ook nog eens blijkt dat de wetgever onder het begrip ‘geautomatiseerd werk’ 

tevens netwerken bestaande uit computers en/of telecommunicatievoorzieningen verstaat, 

zonder dat een internetverbinding vereist is, kan met zekerheid gesteld worden dat het hier 

gaat om een ruim begrip.
309

 De nieuwste gehoorapparaten en zelfs een pacemaker kunnen op 

deze wijze onder het begrip vallen.
310

 Het is wenselijk om dit begrip in eerste instantie zo 

breed te houden. Hierdoor is het in de toekomst nog steeds dekkend. Wellicht is op later 

termijn een afbakening wenselijk, maar dat moet dan blijken uit de praktijk.  

 

§ 6.4.3. Duur 

Het nieuwe artikel 125ja Sv geeft als duur een periode van 4 weken, wat telkens met een 

periode van ten hoogste vier weken worden verlengd. Hoe lang het onderzoek uiteindelijk 

mag duren wordt niet gezegd, waardoor het onderzoek dus in principe voor onbepaalde tijd 

is. Wat de gronden zijn voor verlenging wordt ook niet besproken. Volgens Siedsma is dit 

“echt heel slecht”. Hij vergelijkt het met een huiszoekingsbevel: “Als je vier weken een 

huiszoeking doet, is dat hetzelfde als ergens continu rondlopen en continu tappen. Dat is toch 

onvoorstelbaar.” Niets is minder waar als het uitgangspunt van Van Zwieten moet worden 

geloofd. Er is aangesloten bij het wettelijke termijn van BOB-bevoegdheden. Zoals gesteld 

gelden voor de bevoegdheden die na het binnendringen kunnen worden ingezet eigen 

termijnen. “Als je voor een langere duur wil aftappen kom je er niet met de hackbevoegdheid 

alleen. Je hebt de hackbevoegdheid nodig, en het bevel tot direct afluisteren waar aanvullende 

eisen voor gelden. Je kan een bepaalde periode ‘toegang houden’, wat je vervolgens met die 

toegang doet is stap twee en daar heb je nieuwe bevoegdheden voor nodig” aldus Van 

Zwieten. Daarbij is de vergelijking met een doorzoeking volgens hem niet terecht. Het klopt 

inderdaad dat je ook geen vier weken huiszoeking doet, “maar” zegt hij: “Met een 

doorzoeking nemen we vaak spullen in beslag. Het kan soms wel maanden duren voordat dat 

allemaal is doorgenomen.” Van dit laatste moet worden uitgegaan. Wat daar wel aan moet 

worden toegevoegd is dat het wenselijk zou kunnen zijn dat de wet in ieder geval een 

maximaal termijn stelt. Uiteraard wordt de noodzaak van een verlenging telkens getoetst, 

maar een maximumperiode lijkt goed om disproportionele inbreuk te voorkomen.  
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§ 6.4.4. Toestemming, controle en uitoefening 

Om er voor te zorgen dat de waarborgen in acht worden genomen en een zo min mogelijke 

inmenging wordt gemaakt dient een bevoegdheid te zijn voorzien van een toestemming- en 

controlemechanisme. Het nieuwe artikel 125ja Sv omvat hieromtrent de volgende punten.  

 

Allereerst kan het bevel van de officier van justitie tot onderzoek in een geautomatiseerd 

werk slechts worden gedaan na een schriftelijke machtiging van de rechter-commissaris.
311

 

De rechter-commissaris dient alle onderdelen van het bevel op proportionaliteit en 

subsidiariteit toetsen, waarbij hij het doel van de inzet, de aard en functionaliteit van het 

technisch middel en het deel van het geautomatiseerde werk vermeldt, zodat de reikwijdte 

kan worden bepaald.
312

 Deze wijze van rechterlijke controle vloeit voort uit de Wet BOB, 

waarvan het doel was de controle op de hantering van opsporingsbevoegheden te 

vergroten.
313

 De machtiging is bedoeld voor de meest ingrijpende bevoegdheden.
314

 De 

achterliggende gedachte is dat een inbreuk op een grondrecht kan worden voorkomen indien 

de rechter-commissaris van mening is dat de machtiging niet dient te worden verleend.
315

 De 

wenselijkheid hiervan bij de hackbevoegdheid wordt door de Raad voor Rechtspraak 

beaamd.
316

 Siedsma maakt zich hier echter zorgen om. “Één van de zwaarste bevoegdheden 

is de telefoontap, en deze wordt nu ook massaal ingezet. Ik ben bang dat het met de 

hackbevoegdheid er net zo aan toe zal gaan”, aldus Siedsma. Hij stelt dat het voor de rechter-

commissaris “super ingewikkeld” is om te waarborgen dat niet meer is gedaan dan mocht. 

Van Zwieten is het hier niet mee eens. “Zowel de rechter als de officier behoren tot de 

magistratuur. Je vertrekpunt moet zijn dat ze onafhankelijk zijn. Ik kan er alleen maar van uit 

gaan dat iemand die rechter-commissaris is dit op een goede manier doet”, aldus Van 

Zwieten. Onafhankelijkheid en zorgvuldigheid is juist het uitgangspunt van een rechter. Het 

is voor te stellen dat een technisch onderzoek ingewikkeld is maar indien er gespecialiseerde 

cybercrime rechter-commissarissen worden ingezet (en die zijn er) is er voldoende gedegen 

kennis om alle waarborgen zorgvuldig te controleren.  
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Als tweede waarborg voor de toetsing wordt de desbetreffende zaak voorgelegd aan de 

Centrale Toetsingscommissie.
317

 Dit wordt sinds 1995 bij ingrijpende 

opsporingsbevoegdheden gedaan en heeft tot doel een landelijk beleid voor wat betreft de 

invulling van de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit.
318

 De CTC heeft als taak 

de inzet te toetsen aan wet- en regelgeving, jurisprudentie, proportionaliteit, subsidiariteit en 

afbreukrisico’s. Daarna weegt de commissie de effectiviteit en de afbreukrisico’s af tegen het 

belang van de toepassing van de bevoegdheid in de voorgelegde zaak.
319

 De uitkomst daarvan 

wordt ter advies voorgelegd aan het College van procureurs-generaal, welk college op zijn 

beurt weer verslag uitbrengt aan de minister van Veiligheid en Justitie.
320

 Siedsma twijfelt 

aan deze commissie. “Je hebt er niets aan als zij niet weten wat zij doen. Het is gek dat de 

commissie niet in de wet staat. Daarbij zijn het allemaal mensen die belang hebben bij de 

opsporing van strafbare feiten, geen mensen die vanuit de andere kant kijken”.  Dat de CTC 

geen wettelijke basis heeft, is volgens Van Zwieten niet problematisch: “De bevoegdheid van 

de CTC werkt op de inzet van andere zware bevoegdheden prima zonder dat deze basis er is.” 

Hij stelt dat de bevoegdheid van de CTC nader zal worden omschreven in de aanwijzing. “Dit 

werkt in de praktijk goed. Wederom de aanvullende regeling, wat recht is en waardoor geen 

basis nodig is.” Over de achtergrond van de leden van de CTC zegt hij het volgende: “Het 

zijn mensen die een groot belang hebben bij rechtmatige opsporing. Juist omdat ze niet 

persoonlijk en intensief betrokken zijn bij een zaak, maar wel gedegen juridische kennis over 

het opsporingsproces hebben zijn zij uitstekend in staat om met voldoende afstand te kijken 

naar wat er gebeurt en te adviseren over wat wel en wat niet kan.” De toetsing door de CTC 

als waarborg is zeer wenselijk, vooral in het licht van de eerder geschetste vereisten van het 

EHRM en gelet op het feit dat dit goed werkt voor de bevoegdheden uit de Wet BOB. Wat 

wel opmerking verdient is dat het raadzaam is om, gelet op de technische aard van een 

hackbevoegdheid en het cybercrime, leden aan de commissie toe te voegen die daarin zijn 

gespecialiseerd.  

 

In het kader van de controle van de bevoegdheid geldt in eerste instantie de algemene 

regeling van artikel 152 Sv: Een opsporingsambtenaar maakt zo spoedig mogelijk een proces-

verbaal op van hetgeen hij heeft verricht of bevonden.
321

 Als dit niet gebeurt moet er een 
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zodanige verslaglegging plaatsvinden.
322

 Hier voegt de Memorie van Toelichting aan toe dat 

gegarandeerd moet zijn dat de authenticiteit en integriteit van gegevens gewaarborgd is. Dit 

moet in de eerste plaats worden bereikt door het loggen op een bepaalde manier vorm te 

geven waarbij wordt aangesloten bij de reeds bestaande werkwijze, en in de tweede plaats 

door de logging van de onderzoekshandelingen, het ontoegankelijk maken van gegevens en 

het inzetten van afzonderlijke opsporingsbevoegdheden meer volledig te laten 

plaatsvinden.
323

 In de literatuur klinkt hieromtrent kritiek. Volgens Jacobs is de rol van de 

rechter-commissaris en de controle door middel van logging in de digitale wereld volstrekt 

anders dan normaal, omdat de op afstand geïnstalleerde software autonoom opereert.
324

 Zo 

kan het bijvoorbeeld uit zichzelf nieuwe functionaliteiten toevoegen. Jacobs stelt dat de 

‘policeware’ moet beschikken over een ‘secure logging’ functie: Een functie waarmee elke 

handeling eenduidig en onveranderlijk geregistreerd wordt.
325

 De Memorie van Toelichting 

zegt hieromtrent dat door middel van elektronische vastlegging van gegevens gecontroleerd 

moet kunnen worden welke handelingen er hebben plaatsgevonden.
326

 Op het zoeken van 

aansluiting bij Besluit technische hulpmiddelen na is onduidelijk hoe dit zal plaatsvinden. Dit 

is kwalijk: Juist door het technische en heimelijke karakter van de software is het zorgvuldig 

loggen van het onderzoek één van de belangrijkste waarborgen. Ten alle tijden moet kunnen 

worden nagegaan wanneer welke handeling is uitgevoerd en wat voor een invloed dat heeft 

gehad op het geautomatiseerde werk, en dus op de privacy van de betrokkenen. Voordat een 

bevoegdheid wordt aangenomen moet vooraf een duidelijk sluitend controlesysteem zijn 

opgezet.
327

 Dat de Memorie van Toelichting hier geen verdere uitleg over geeft is erg 

ongunstig. 

 

In het kader van de integriteit van het onderzoek is de uitvoering van het bevel beperkt tot de 

opsporingsambtenaren van de artikelen 141b en 142 lid 1b Sv.
328

 Deze opsporingsambtenaren 

behoren tot het ‘technisch team’ en hebben een speciale opleiding gehad. Vanwege de 

behoefte aan expertise op ICT-gebied zullen zij beschikken over buitengewone 

opsporingsbevoegdheden.
329

 De ambtenaren van het technisch team zijn belast met het 
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plaatsen van het technisch hulpmiddel. Zij zijn voor wat betreft functie gescheiden van het 

opsporingsteam dat het tactisch onderzoek verricht. Op deze wijze kunnen zij elkaar niet 

beïnvloeden in bijvoorbeeld haalbaarheid en wijze van uitvoering. 

 

§ 6.4.6. Effective remedy  

Het Hof heeft geoordeeld dat de benadeelde in geval van een schending van een grondrecht 

een procedure tot zijn beschikking moet hebben om zijn standpunt te kunnen presenteren en 

de argumenten van de overheid te kunnen weerleggen.
330

 In Klass and others/Germany 

benadrukte het Hof het belang van deze remedie in het kader van heimelijke controle. Het 

gevaar dat optreedt indien verdachte niet op de hoogte is van het tegen hem ingestelde 

onderzoek is dat de maatregel ondeugdelijk kan worden uitgevoerd zonder dat hij kan nagaan 

in welke mate zijn rechten worden geschonden.
331

 De samenhang tussen het recht op een 

effectief rechtsmiddel en artikel 8
 
EVRM heeft het Hof onder andere weergegeven in het 

arrest Silver and others/UK, waarvan de inhoud reeds in § 5.2. is besproken.
332

  

 Wanneer is er nu sprake van een ‘effective remedy’? Vooropgesteld moet worden dat 

de criteria zeer zaaksgebonden zijn en dat er nagenoeg geen algemene vereisten zijn 

gesteld.
333

 In ieder geval moet de verdachte op een zeker moment op de hoogte moet worden 

gebracht van het onderzoek dat naar hem is ingesteld.
334

 Het Hof stelt echter wel dat de 

kennisgeving aan elk getroffen individu het doel van de maatregel op langere termijn in 

gevaar kan brengen. Daarom is het niet-informeren van de betrokkene in sommige gevallen 

niet in strijd met de bepalingen uit het verdrag omdat juist het heimelijke karakter maakt dat 

de maatregel efficiënt is.
335

 Dit is tevens het uitgangspunt van het Wetboek van 

Strafvordering, waar het de ‘notifcatiegedachte’ wordt genoemd.
336

  

De Memorie van Toelichting bij het wetsvoorstel doet dit vereiste aan door te stellen 

dat aan de betrokkene mededeling moet worden gedaan van het onderzoek in het 
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geautomatiseerde werk ‘zodra het belang van het onderzoek dit toelaat’.
337

 Siedsma zegt 

hierover het volgende: “Opstelten heeft een wetsvoorstel ingediend om de plicht voor een 

deel af te schaffen omdat deze niet wordt nageleefd. Super erg, de notificatieplicht is 

namelijk met de BOB na de IRT-affaire ingediend als waarborg en nu blijkt deze waarborg 

niet te worden nageleefd.” Dit wetsvoorstel ziet echter op de afschaffing van de 

notificatieplicht in het kader van bepaalde bijzondere opsporingsbevoegdheden die geen of 

slechts een lichte inbreuk maken op de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene.
338

 Gezien 

de notificatieplicht afhankelijk is van de zwaarte van de bevoegdheid, de duur van het 

gebruik, het indringende en geheime karakter en de mate van inbreuk op de privacy van de 

betrokkene, is het niet aannemelijk dat de afschaffing ook zal zien op de inzet daarvan bij de 

hackbevoegdheid.
339

 Er zal dus een notificatieplicht gelden ten aanzien van het heimelijk 

binnendringen, mits het belang van het onderzoek dit toelaat.  

 

§ 6.4.7. Nadere aanwijzingen 

Zoals uit bovenstaande naar voren is gekomen spreekt de Memorie van Toelichting op veel 

momenten over het nader regelen van bepaalde waarborgen in aanwijzingen en besluiten. Zo 

zullen nadere eisen worden gesteld aan de software en wordt het Besluit technische 

hulpmiddelen strafvordering op verschillende punten aangevuld.
340

 Hierover zegt Siedsma: 

“Dit gebeurt pas ná invoering van het voorstel. Het is echter nog onduidelijk hoe dit wordt 

ingekleurd en dat is irritant. Juist zo’n Besluit technische hulpmiddelen is een enorme 

waarborg als deze goed wordt nageleefd. Maar als je de inhoud daarvan niet, weet je ook een 

groot stuk waarborg niet.” Aan Van Zwieten vroeg ik of het mogelijk is dat men akkoord gaat 

met een bevoegdheid terwijl nog zo veel nader moet worden geregeld. Hij denkt wel dat men 

hiermee akkoord kan gaan: “In de eerste plaats omdat dit niet de eerste relatief generieke 

wetgeving is die is uitgewerkt in nadere regelgeving. Er zullen gerust situaties geweest zijn 

dat nadere regelgeving onvoldoende was en naar aanleiding daarvan het debat over 
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bovenliggende wet weer naar boven kwam. De Kamer, het kabinet en de overheid in brede 

zin geven in beginsel ruimte dat waar wordt aangegeven dat nadere regelgeving moet komen, 

wordt uitgegaan dat dit prima is.” Nadere regelgeving kan inderdaad pas gesteld worden 

wanneer iets kracht van wet heeft. “We willen dit zo veel mogelijk gelijk laten lopen, zodat er 

geen gat zit” aldus Van Zwieten.  

 In dit onderzoek gaat het om een nieuwe bevoegdheid en het is voor te stellen dat 

verschillende punten daarvan pas nader geregeld kunnen worden omdat deze afhankelijk zijn 

van de omstandigheden van het geval. Echter wordt bij bijna elke waarborg die langs is 

gekomen gesteld dat dit bij nadere aanwijzing wordt bepaald, of dat dit volgt uit het nog aan 

te passen Besluit technische hulpmiddelen strafvordering. Dit is kwalijk. Hoe kan je ergens 

mee akkoord gaan terwijl er nog zoveel onduidelijk is? Het zal inderdaad niet de eerste 

generieke wet zijn, maar dit argument biedt geen soelaas wanneer wordt gekeken naar het 

inbreukmakende karakter van de hackbevoegdheid en het zwaarwegende belang van artikel 8 

EVRM. Juist omdat de bevoegdheid zo vergaand is dient vooraf duidelijk te zijn hoe 

bovenstaande punten gewaarborgd worden, en dient dit niet te worden afgedaan met het 

simpelweg uitstellen daarvan omdat men het nog niet weet.  

 

Als algemeen punt van kritiek stelt BoF dat de hackbevoegdheid niet proportioneel is omdat 

het enkel onaanvaardbare cybersecurityrisico’s creëert. Ook Jacobs vindt dit: “Als de politie 

op computers moet kunnen inbreken, heeft ze er belang bij dat die systemen kwetsbaar 

blijven”.
341

 Volgens BoF heeft de politie er baat bij om wetenschap omtrent kwetsbaarheden 

voor zichzelf te houden in plaats van te delen.
342

 “De zwakheid zit hierdoor bij iedereen die 

het gebruikt. Dáár worden heel veel mensen onveilig van”, aldus Siedsma. Hier zullen 

cybercriminelen ook gebruik van maken.
343

 Van Zwieten vindt dit onzin: “Volgens mij is er 

geen enkele sprake van dat wij bewust onveiligheid in het leven willen roepen. Als wij een 

kwetsbaarheid zien zullen we er altijd op aandringen dat dit wordt verholpen. Het over de 

hele linie verhogen van de veiligheid heeft veel meer effect op criminaliteit dan onveiligheid 

laten bestaan omdat je een paar zaken wil oplossen.”  

 

Een punt dat Van Zwieten te weinig terug ziet in de discussie is de volgende: “Botnet 

commando control servers worden dagelijkst gehackt – niet door de politie maar door IT-
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security bedrijven. Die bedrijven zullen daar niet mee stoppen als dit wetsvoorstel niet wordt 

aangenomen.” Dit grote nadeel is volgens Van Zwieten tweeledig: Enerzijds zet je de deur 

naar eigenrichting open, anderzijds zit er geen controle op omdat de bedrijven enkel naar 

eigen directie verantwoording moeten afleggen. “Er zit een hele fundamentele discussie 

onder. Het is een realiteit dat criminele infrastructuren op dagelijkse basis worden  aangepakt. 

Is het wenselijk dat private partijen dit doen of heb je liever dat de overheid dit doet zodat er 

controle op kan komen?” aldus Van Zwieten. 

 

§ 6.5. Conclusie 

Voor het beantwoorden van de vraag naar een ‘fair balance’ dient de ernst van de inmenging 

te worden afgewogen aan de zwaarte van het beschermde grondrecht. Gelet op het heimelijke 

karakter en de grote hoeveelheid privacygegevens die in het spel zijn bij een 

hackbevoegdheid moet aan artikel 8 EVRM een zwaarwegend belang worden toegekend. De 

omvang van de inbreuk die door de bevoegdheid wordt gemaakt wordt in de Memorie van 

Toelichting echter miskend. Geconcludeerd is dat het eerder vastgestelde dwingend 

maatschappelijk belang van de opsporing (namelijk dat zaken in beginsel wel opgelost 

kunnen worden met het huidige instrumentarium, maar dat dit te veel tijd kost en tevens een 

veel grotere inbreuk maakt dan de hackbevoegdheid) voldoende is.  

Vervolgens is onderzocht of de hackbevoegdheid uit wetsvoorstel 

Computercriminaliteit III met voldoende waarborgen is omkleed. De conclusie die hieruit 

volgt is dat de onderbouwing op veel punten tekort schiet. Allereerst is de grond waarop de 

bevoegdheid mag worden ingezet te generiek omschreven. Gelet op de inbreuk die wordt 

gemaakt moet van te voren duidelijk zijn welke delicten hieronder vallen. Ten tweede wordt 

wel aangegeven voor welke doeleinden de bevoegdheid mag worden ingezet, maar niet hoe 

deze inzet wordt begrensd. Na binnendringen heeft de opsporing oneindig toegang in het 

werk en dat is onwenselijk. Ten derde raakt de bevoegdheid een grote groep mensen dus 

privacybelangen. Het ingrijpende karakter van de bevoegdheid wordt onvoldoende 

ondertekend. Vooraf dient duidelijk te zijn hoe belangen van derden worden beschermd. Ten 

vierde lijkt een maximumperiode wenselijk. Een ander punt van kritiek ziet op de manier van 

loggen. De onderbouwing van het wetsvoorstel geeft geen blijk van een vooraf bepaald 

controlesysteem, wat juist zo’n belangrijke waarborg is. Een groot punt van kritiek ziet op het 

veel voorkomende ‘bij nadere aanwijzing geregeld’. Gelet op het zwaarwegende belang van 

artikel 8 EVRM dient een wetsvoorstel dat zo’n inbreukmakende bevoegdheid bevat bij 



 
 

 69 

voorbaat duidelijk te zijn. De toetsing door de rechter-commissaris en de CTC zijn in 

beginsel voldoende, ervan uitgaande dat beide baat hebben bij een zo rechtmatig mogelijk en 

onafhankelijk onderzoek en gedegen kennis hebben omtrent de technologische 

ontwikkelingen.  

 

Leidt bovenstaande tot een fair balance? Los van hetgeen de Memorie van Toelichting (niet) 

stelt blijkt uit de resultaten van dit onderzoek dat er in het kader van ‘een hackbevoegdheid’ 

een redelijke verhouding bestaat tussen het gestelde opsporingsbelang enerzijds en het belang 

van de bescherming van de grondrechten anderzijds. Helaas volgt deze conclusie niet uit de 

letter van het wetsvoorstel: De onderbouwing daarvan is zo mager en laat zo veel steken 

vallen dat daaruit niet volgt dat er sprake is van een fair balance.   
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7. Conclusie 
 

De reis die dit onderzoek heeft gemaakt door (concept)wetsvoorstel Computercriminaliteit 

III, de voorgestelde hackbevoegdheid en de grondrechtenbescherming van artikel 8 EVRM, 

is nu aangekomen op het eindpunt. Alle eerder genoemde elementen komen samen en de 

onderzoeksvraag wordt beantwoord. 

 

Uit het interview met Van Zwieten kwam zijn algehele standpunt naar voren: “Ik vind dat het 

wetsvoorstel, zoals het er nu ligt, in ieder geval de minimale toetsing van artikel 8 lid 2 

EVRM kan doorstaan, maar dat er een aanwijzing bij moet komen om helemaal soeverein in 

het domein van lid 2 te komen.” Dit is niet het geval. Gelet op het zeer indringende karakter 

van de hackbevoegdheid en de zwaarte die aan het belang van het recht op privacy moet 

worden toegekend, is een minimale toets onvoldoende dekkend. De voorgestelde 

bevoegdheid zoals deze nu is omschreven en onderbouwd in het conceptwetsvoorstel is dan 

ook niet verenigbaar met artikel 8 lid 2 EVRM. Het volgende is hieromtrent van belang.   

 

Tijdens de beantwoording van de eerste twee deelvragen kwam naar voren dat ons huidig 

wettelijk kader niet beschikt over een impliciete of expliciete wettelijke bevoegdheid voor 

opsporingsambtenaren om op afstand heimelijk binnen te dringen in een geautomatiseerd 

werk. Uit een drietal praktijkvoorbeelden is echter gebleken dat wel degelijk gebruik is 

gemaakt van een dergelijke opsporingsmethode. Dit duidt er op dat de opsporing behoefte 

heeft aan een hackbevoegdheid en het onderschrijft het vereiste van een ‘pressing social 

need’ voor wat betreft encryptie en cloudcomputing. Het is echter zeer onwenselijk om een 

dergelijke inbreukmakende handeling op deze wijze, zonder basis, toestemming en controle, 

toe te passen. Een wettelijke grondslag is daarom noodzakelijk en wat dat betreft sta ik achter 

het opnemen van een hackbevoegdheid in het Wetboek van Strafvordering. Een 

hackbevoegdheid kan echter pas een wettelijke basis krijgen indien is voldaan aan de 

beperkingsclausule van lid 2 van artikel 8 EVRM. 

 

Uit dit onderzoek is gebleken dat de hackbevoegdheid zoals deze is geïntroduceerd in artikel 

125ja SV in beginsel voldoet aan het vereiste ‘in accordance with the law’. De bevoegdheid 

krijgt een basis in het nationale recht en is na bekendmaking voldoende toegankelijk. Of de 

bevoegdheid voldoet aan het vereiste van de voorzienbaarheid valt te betwisten. Enerzijds 
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wordt een kader geschetst waardoor de bevoegdheid voorzienbaar is. Anderzijds vereist de 

bevoegdheid op vele punten aanvulling. De formulering van de hackbevoegdheid is in 

beginsel in ieder geval nauwkeurig genoeg voor de burger om zijn gedrag hierop af te 

stemmen. Vervolgens voldoet de hackbevoegdheid aan het vereiste van een ‘legitimate aim’ 

omdat het ziet op het voorkomen van wanordelijkheden en strafbare feiten en wellicht ook 

kan worden ingezet in het kader van nationale en openbare veiligheid.  

 

Daaropvolgend is onderzocht in hoeverre de hackbevoegdheid uit wetsvoorstel 

Computercriminaliteit III voldoet aan het noodzakelijkheidscriterium ‘necessary in a 

democratic society’. Het grote punt van kritiek is dat de Memorie van Toelichting enkel drie 

ontwikkelingen schetst, aangeeft dat dit een ‘leemte’ oplevert en het hier vervolgens bij laat. 

Het is onbegrijpelijk dat uit niets blijkt waar de opsporing daadwerkelijk tegenaan loopt, 

namelijk dat zaken waarin sprake is van encryptie of cloudcomputing in beginsel wel 

opgelost kunnen worden met het huidige instrumentarium, maar dat dit te veel tijd kost en 

tevens een veel grotere inbreuk maakt dan de hackbevoegdheid. Dit laatste is namelijk het 

dringend maatschappelijk belang, en niet zo zeer de ‘leemte’ die de onderbouwing noemt. De 

hackbevoegdheid is daarentegen wel relevant genoeg om de gestelde problemen het hoofd te 

bieden. Hierbij moet nogmaals benadrukt worden dat dit enkel zo is bij encryptie en 

cloudcomputing. Voor wat betreft de effectiviteit van de bevoegdheid is gesteld dat hacken 

geschikt is om te dienen als opsporingsmethode, mits de functionaliteit daarvan te allen tijde 

beperkt blijft en alle handelingen en bevindingen zorgvuldig worden bijgehouden. De 

hackbevoegdheid is een subsidiair alternatief in het kader van versleuteling omdat er zowel 

voor wat betreft stromende als voor wat betreft opgeslagen gegevens geen oplossing is. De 

‘loss of location’ bij cloudcomputing zorgt ervoor dat het soms onmogelijk is om te 

achterhalen waar gegevens zich bevinden. Indien uit onderzoek blijkt dat de locatie echt 

onbekend is, kan een hackbevoegdheid uitkomst bieden.  

 

Als overkoepeling van de beperkingclausule is onderzocht of er sprake is van een ‘fair 

balance’ tussen enerzijds het dringende maatschappelijke belang van de opsporing en 

anderzijds het belang van bescherming van de rechten van artikel 8 lid 1 EVRM. De grote 

hoeveelheid gegevens, het karakter van deze gegevens, de grote kring van betrokken 

personen en het heimelijke karakter van de bevoegdheid maken dat de inbreuk die wordt 

gemaakt groot is en dat aan artikel 8 EVRM een zwaarwegend belang moet worden 
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toegekend. Geconcludeerd is dat het eerder gestelde dwingend maatschappelijk belang 

voldoende is om een inbreuk te rechtvaardigen. 

 

Vervolgens richt het onderzoek zich op de bevoegdheid in specifieke zin: Is de 

hackbevoegdheid van wetsvoorstel Computercriminaliteit III met voldoende waarborgen 

omkleed? Het antwoord hierop is: Nee. De Memorie van Toelichting geeft waarborgen, maar 

deze waarborgen worden overduidelijk niet voldoende omgeven. Telkens wordt gezegd dat 

belangrijke vereisten later bij nadere aanwijzingen worden geregeld. Dit is zeer onwenselijk 

in het kader van een bevoegdheid die zo’n grote inbreuk maakt op de privacy van niet alleen 

verdachte maar ook andere betrokkenen. De minimale toetsing die hierboven aan de orde is 

gesteld is dan ook niet toelaatbaar. Het mag niet zo zijn dat inbreukmakende 

opsporingsbevoegdheden op grond van zo’n geringe onderbouwing toegekend kunnen 

worden.  

 

In hoeverre is de voorgestelde hackbevoegdheid uit wetsvoorstel Computercriminaliteit III 

dan verenigbaar met artikel 8 EVRM? In zoverre dat ik het na dit onderzoek in ieder geval 

niet ondenkbaar acht dat er in de toekomst een hackbevoegdheid gaat komen. De manier 

waarop Van Zwieten de ‘need’ van de bevoegdheid heeft uitgelegd laat zien dat er een 

opsporingsbehoefte bestaat die een onderzoek in een geautomatiseerd werk ondersteund. De 

technologische ontwikkelingen zijn zo vooruitstrevend en de plegers van vooral high tech 

crime zijn slinks. Daar komt bij dat de grens tussen ‘klassieke strafbare feiten’ en 

‘computercriminaliteit’ steeds vager wordt. Hacken gebeurt door private partijen waardoor er 

geen controle is en de deur naar eigenrichting open staat. In een gedigitaliseerde samenleving 

als deze kunnen politie en justitie niet achter blijven. Anderzijds geeft Siedsma overtuigend 

weer dat de rechten die artikel 8
 
EVRM beschermd zo fundamenteel zijn dat tot in de kern 

moet blijken hoe deze gewaarborgd gaan worden. Als ergens geen antwoord op te geven is, 

wordt niet aan de waarborg voldaan. En dat is precies het antwoord op de hoofdvraag van dit 

onderzoek: De hackbevoegdheid is met een minimale toetsing in overeenstemming met 

artikel 8 EVRM, maar dit is onvoldoende om zo’n vergaande opsporingsbevoegdheid toe te 

voegen aan ons Wetboek van Stafvordering. Zoals de hackbevoegdheid nu wordt 

geïntroduceerd in wetsvoorstel Computercriminaliteit III is deze daarom onvoldoende 

verenigbaar met artikel 8 EVRM. 
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Bijlage 1 – Artikel 125ja Sv 

 

Artikel 125ja Sv
344

: 

1. In geval van verdenking van een misdrijf als omschreven in artikel 67, eerste lid, dat gezien zijn 

aard of de samenhang met andere door de verdachte begane misdrijven een ernstige inbreuk op de 

rechtsorde oplevert, kan de officier van justitie, indien het onderzoek dit dringend vordert, bevelen dat 

een opsporingsambtenaar als bedoeld in artikel 141, onder b, of een buitengewoon 

opsporingsambtenaar als bedoeld in artikel 142, eerste lid, onder b, binnendringt in een 

geautomatiseerd werk of een daarmee in verbinding staande gegevensdrager, bij de verdachte in 

gebruik, en met een technisch hulpmiddel onderzoek doet met het oog op: 

a. het vaststellen van de aanwezigheid van gegevens of het bepalen van de identiteit of locatie van het 

geautomatiseerde werk of de gebruiker; 

b. het overnemen van gegevens die in het geautomatiseerde werk of een daarmee in verbinding 

staande gegevensdrager zijn verwerkt, of die eerst na het tijdstip van afgifte van het bevel worden 

verwerkt, voor zover redelijkerwijs nodig om de waarheid aan de dag brengen;  

c. de ontoegankelijkmaking van gegevens; 

d. een bevel als bedoeld in de artikelen 126l, 126m, 126s, 126t, 126zf of 126zg; 

e. een bevel als bedoeld in de artikelen 126g, 126o of 126zd, eerste lid, onder a. 

In het belang van het onderzoek kunnen gegevens worden vastgelegd. 

 

2. Het bevel, bedoeld in het eerste lid, is schriftelijk en vermeldt: 

a. het misdrijf en indien bekend de naam of anders een zo nauwkeurig mogelijke aanduiding van de 

verdachte; 

b. de feiten of omstandigheden waaruit blijkt dat de voorwaarden, bedoeld in het eerste lid, zijn 

vervuld; 

c. een aanduiding van de aard en functionaliteit van het technische hulpmiddel, bedoeld in het 

eerste lid, dat wordt gebruikt voor de uitvoering van het bevel; 

d. het onderdeel of de onderdelen, genoemd in het eerste lid, met het oog waarop het bevel wordt 

gegeven; 

e. ten aanzien van welk deel van het geautomatiseerde werk of van de daarmee in verbinding 

staande gegevensdrager en welke categorie van gegevens aan het bevel uitvoering wordt gegeven. 

 

3. Het bevel, bedoeld in het eerste lid, wordt gegeven voor een periode van ten hoogste vier 

weken. Het kan telkens voor een periode van ten hoogste vier weken worden verlengd. 
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4. Het bevel, bedoeld in het eerste lid, kan slechts worden gegeven na schriftelijke machtiging op 

vordering van de officier van justitie te verlenen door de rechter-commissaris. De machtiging 

vermeldt de onderdelen van het bevel en de periode waarvoor de machtiging van kracht is.  

 

5. Het bevel, bedoeld in het eerste lid, kan schriftelijk en met redenen omkleed worden gewijzigd, 

aangevuld, verlengd of beëindigd. Bij dringende noodzaak kunnen de beslissing van de officier van 

justitie en de machtiging van de rechter-commissaris mondeling worden gegeven. De officier van 

justitie en de rechter-commissaris stellen deze in dat geval binnen drie dagen op schrift.  

 

6. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld omtrent: 

a. de opslag, verstrekking en plaatsing van het technische hulpmiddel, bedoeld in het eerste lid; 

b. de technische eisen waaraan het technische hulpmiddel moet voldoen, onder meer met het oog op 

de onschendbaarheid van de vastgelegde gegevens; 

c. de vastlegging van gegevens over de uitvoering van het bevel en de werking van het technische 

hulpmiddel. 
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