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Computercriminaliteit II: de boeven zijn er - nu de wet weer
dr. B.J. Koops, mr.ir. M.H.M. Schellekens1

1. Inleiding1
“De Wet computercriminaliteit is er - nu de boeven nog”, verzuchtte Kaspersen hoopvol
in 1993.ii Deze wet, die we bij het verschijnen van een vervolg maar
Computercriminaliteit I zullen noemen, herzag de Wetboeken van Strafrecht en
Strafvordering in het licht van ontwikkelingen in de informatie- en
communicatietechnologie. Op sommige punten was de bestaande wetgeving voldoende
techniek-onafhankelijk gebleken, op andere punten bleek aanpassing noodzakelijk. Zo
werden onder andere computervredebreuk, virusverspreiding, gegevensbeschadiging, het
onbevoegd aftappen van gegevensverkeer en het vervalsen van betaalpassen strafbaar
gesteld. Ook werd het strafvorderlijk instrumentarium uitgebreid met onder andere het
aftappen van elke vorm van gegevensverkeer, een bevel tot uitlevering van gegevens, een
bevel tot toegangsverschaffing tot computers en een netwerkzoeking.
Ruim zes jaar later zijn de computerboeven van Kaspersen er ruimschoots, getuige de
talrijke berichten van computerfraude, computervredebreuk en viruswaarschuwingen.iii
De opsporing krijgt steeds meer te maken met informatie- en communicatietechnologie
(ICT), en ook de boeven laten nieuwe vormen van misdaad niet onbenut. De Wet
computercriminaliteit (CC I) blijkt inmiddels wat verouderd en aan actualisering toe. Op
8 juli is daarom het wetsvoorstel Computercriminaliteit II (CC II) bij de Tweede Kamer
ingediend.iv
Aan het wetsvoorstel is een lange voorbereiding voorafgegaan. Een ontwerpvoorstel
werd al in januari 1998 ter consultatie toegestuurd aan diverse instanties. De reacties
daarop en de discussie op de NJV-jaarvergadering 1998 noopten de regering het ontwerp
op enkele punten aan te passen, en vervolgens heeft het de nodige tijd bij de Raad van
State gelegen. Het resultaat van deze voorbereiding is een kloek ontwerp, dat interessante
en soms vergaande voorstellen doet, en verder diverse (technische) verbeteringen
aanbrengt in de wet CC I.
In dit artikel bespreken wij het wetsvoorstel, waarbij we, omwille van de kwaliteit
van de wetgeving en het debat dat daaraan moet voorafgaan, meer aandacht besteden aan
de punten in het wetsvoorstel die volgens ons nog vatbaar zijn voor verbetering, dan aan
de vele voorstellen die zonder meer zinvol en nuttig zijn. We geven daarom een kritische
bespreking van twee zwaartepunten: de aansprakelijkheid van tussenpersonen en het
bevel te ontsleutelen. Interessant zijn verder de voorstellen over bescherming van e-post
(e-mail) en de mogelijkheid om ‘beslag te leggen’ op gegevens door deze ontoegankelijk
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te maken. Bij de overige materiële en strafvorderlijke bepalingen zetten wij enkele
vraagtekens en doen we suggesties voor verbetering. Het is immers beter te voorkomen
dat over enkele jaren in deel III van deze serie weer taal- of wetstechnische verbeteringen
op deel II moeten worden aangebracht. Bij de bespreking gaan we uit van het Wetboek
van Strafvordering zoals dat luidt na inwerktreding van de wetten Bijzondere
opsporingsbevoegdheden en Herziening gerechtelijk vooronderzoek.v
2. Aansprakelijkheid tussenpersonen
Achtergrond
Bij de totstandkoming van het Wetboek van Strafrecht in de vorige eeuw heeft de
wetgever een bijzondere regeling opgenomen (artt. 53 en 54 Sr) over de vervolgbaarheid
van uitgevers en drukkers terzake van drukpersdelicten. Deze regeling houdt nauw
verband met de grondwettelijk gewaarborgde vrijheid van meningsuiting. Art. 7 Gw
bepaalt dat niemand voorafgaand verlof nodig heeft om door de drukpers gedachten of
gevoelens te openbaren, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet. Met dit
laatste voorbehoud schept de grondwetgever ruimte voor strafbepalingen waarmee onder
omstandigheden repressief opgetreden kan worden tegen uitingen omwille van hun
inhoud. De uitingsdelicten in het Wetboek van Strafrecht richten zich in de eerste plaats
op auteurs en op hen die publiciteit zoeken voor de uiting van een ander. Via de
deelnemingsvormen - met name de medeplichtigheid - kunnen in beginsel ook de
uitgever en drukker strafrechtelijk aangesproken worden op de inhoud, hoewel zij in het
algemeen slechts intermediair zijn bij de openbaarmaking en verspreiding van andermans
uitingen. De vrees bestond nu dat de mogelijkheid van een repressief optreden tegen
uitgevers en drukkers zijn schaduw vooruit zou werpen: uitgevers en drukkers zouden
zich wel eens vóór uitgave of druk met de inhoud kunnen gaan bemoeien. Dat kan wat de
Amerikanen noemen een chilling effect op de vrijheid van meningsuiting hebben. Met het
oog op hun eigen aansprakelijkheidspositie weren ze dan uitingen die juridisch misschien
bedenkelijk zouden kunnen zijn. Dat is misschien nog acceptabel als de bescherming van
de rechtsgoederen die de uitingsdelicten beogen te beschermen (eer en goede naam bij
belediging, openbare orde bij opruiing, etc.) daartoe aanleiding zou geven. Indien echter
de uitgever of drukker justitie op weg helpt met een vervolging tegen hun respectieve
voormannen (voor de drukker de opdrachtgever, voor de uitgever de ‘dader’) kan de
afweging tussen het belang van deze rechtsgoederen bij een vervolging van de
tussenpersoon en de vrijheid van meningsuiting gerust in het voordeel van het laatste
uitvallen. Vanuit deze gedachtegang is de regeling in de artt. 53 en 54 Sr destijds tot
stand gekomen: de uitgevers en drukkers die zich beperken tot hun beroepsdaden zijn niet
vervolgbaar voor de zogenaamde ‘drukpersdelicten’, indien zij aan aantal nader
uitgewerkte voorwaarden voldoen die een succesvolle vervolging van hun voormannen
dichterbij moeten brengen.
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Ondertussen is er veel gebeurd sinds 1886. Nieuwe media als radio en televisie
zagen het daglicht bij het grote publiek. De Grondwetswijziging van 1983 introduceerde
radio en televisie en andere middelen voor het openbaren van gedachten en gevoelens in
art. 7 Gw. Toch zijn het pas de problemen rond het Internet en de eventuele
aansprakelijkheid van Internet-aanbieders die nu de opmaat geven tot een herziening van
art. 53 Sr. De ratio van de herziene regeling wordt in de Memorie van Toelichting uit de
doeken gedaan: ‘ten eerste het grote belang van een onbelemmerde
informatievoorziening in een democratische rechtsstaat, voorts de verantwoordelijkheid
voor de overheid om de vrijheid van de burger om door enig middel gedachten of
gevoelens te openbaren te waarborgen en te bevorderen, en tot slot de steeds belangrijker
wordende rol van personen die een intermediaire functie vervullen in de
informatiemaatschappij’.vi Opvallend daarbij is de als laatste genoemde reden; zij hoeft
niet per se iets te maken te hebben informatievrijheden. Wellicht dat hiermee aangehaakt
wordt bij de regeling over de aansprakelijkheid van Internet-aanbieders in de Europese
ontwerp-richtlijn Electronic Commerce.vii Hierin wordt de problematiek van aanbiederaansprakelijkheid niet benaderd vanuit de informatievrijheden, maar vanuit het belang
van een ongestoorde ontwikkeling van de informatiemaatschappij.
De voorgestelde regeling
De kern van de regeling in CC II wordt gevormd door lid 1 van het voorgestelde art. 53
Sr, dat van belang is voor alle tussenpersonen en niet slechts voor uitgevers. Blijkens het
voorgestelde derde lid van art. 53 Sr zijn dit personen die hun beroep of bedrijf maken
van de openbaarmaking of verspreiding van uitingen in woord, beeld of geluid afkomstig
van derden. Daarbij kan met name gedacht worden aan uitgevers, boekhandelaren,
kioskhouders en Internet-aanbieders.
Opvallend is dat de niet professioneel of bedrijfsmatig handelende tussenpersoon
niet van de regeling kan profiteren. Ook moet het ‘tussenpersoonschap’ de hoofdactiviteit
van de tussenpersoon zijn. De uitsluiting van niet-professionele (hoofd)tussenpersonen
wordt niet gemotiveerd in de Memorie van Toelichting. Zij volgt evenmin uit de ratio van
de regeling. Het is niet op voorhand duidelijk waarom aanbieders die uitingen
verspreiden zonder commercieel oogmerk (iemand kan bijvoorbeeld gratis een Internetserver beschikbaar stellen omdat hij Internet zo’n geweldig medium vindt) of waarom
aanbieders die dit niet als hoofdactiviteit doen (bijvoorbeeld een internationaal
telecombedrijf dat als klein onderdeel Internet-diensten aanbiedt) niet onder de regeling
zouden moeten vallen. Wat ons betreft perkt dit mogelijk de bescherming van Internetaanbieders onnodig in.
Redacteuren, journalisten, omroepverenigingen en kabelexploitanten - voorzover
zij zelf de door te geven programma’s selecteren - zijn geen tussenpersonen. Zij beperken
zich immers niet tot de openbaarmaking en verspreiding van uitingen van derden, maar
leveren een eigen inhoudelijke inbreng in de vorm van selectie, bewerking,
becommentariëring, etc. In het verlengde hiervan dienen ‘echte’ tussenpersonen zich te
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beperken tot hun beroepsdaden; in het eerste lid wordt dit tot uitdrukking gebracht door te
zeggen dat de tussenpersoon ‘als zodanig’ optreedt. Dat wil zeggen dat de uitgever die de
uiting van een derde uitlokt, of die een eigen uiting openbaar maakt of verspreidt, niet als
tussenpersoon wordt aangemerkt.viii De Memorie van Toelichting wijdt voornamelijk
aandacht aan de Internet-aanbieder: zijn positie is de directe aanleiding geweest voor dit
wetsvoorstel. In het hiernavolgende zullen wij ons daarom beperken tot de positie van de
Internet-aanbieder.
Een tussenpersoon kan slechts van de niet-vervolgbaarheid profiteren als hij ‘zorgvuldig’
handelt. Wat zorgvuldigheid inhoudt wordt nader uitgewerkt in een drietal voorwaarden.
In de eerste plaats dient de tussenpersoon bij de openbaarmaking of verspreiding zijn
identiteit bekend te hebben gemaakt, dan wel gegevens te hebben verstrekt waardoor zijn
identiteit kan worden achterhaald. Internet-aanbieders zullen in het algemeen weinig
moeite hebben aan deze voorwaarde te voldoen. Via de domeinnaam waaronder zij op het
Internet opereren is hun identiteit te achterhalen bij de instanties die domeinnamen
registreren. Voor domeinnamen die eindigen op .nl is dat de Stichting Internet
Domeinregistratie Nederland.ix
In de tweede plaats dient de dader bekend te zijn. Als de dader niet bekend is,
dient de tussenpersoon op de eerste aanmaning nadat tot het instellen van een gerechtelijk
vooronderzoek (hierna: gvo) is overgegaan, alle aanwijzingen te geven die redelijkerwijs
van hem kunnen worden gevergd teneinde de dader te achterhalen. De dader is degene
die de strafbare uiting heeft gedaan of een belangrijk aandeel daarin of in de
openbaarmaking of verspreiding ervan heeft gehad. In de Internetcontext zal dit
doorgaans de inhoud-aanbieder zijn of een andere Internet-aanbieder via wiens systeem
de uiting het systeem van de aanbieder heeft bereikt. De aanbieder dient een redelijke
inspanning te leveren om justitie op weg te helpen naar de identiteit van de dader. Als de
dader een van de eigen abonnees van de aanbieder is, zal hij kunnen volstaan met aan te
geven wie de houder is van het abonnement of het wachtwoord met behulp waarvan de
uiting heeft plaatsgevonden. Als de uiting zijn computersysteem via het Internet bereikt
heeft, dient hij het spoor zover mogelijk terug te volgen naar de bron, als dit
redelijkerwijze binnen zijn technische mogelijkheden ligt. De aanbieder hoeft de
identiteitsgegevens van zijn abonnees niet te verifiëren, noch hoeft hij de
herkomstgegevens van uitingen die hem via het Internet bereikt hebben te bewaren nadat
de gegevens waarop zij betrekking hebben zijn systeem weer verlaten hebben. De
Internet-aanbieder die echter berichten doorgeeft waarvan de herkomstgegevens zijn
gewist of waarmee anderszins duidelijk kenbaar is geknoeid met als doel de herkomst te
verbergen, kan - aldus de Memorie van Toelichting (p. 13) - geen aanspraak maken op de
bescherming van artikel 53. Dit lijkt ons een redelijk standpunt in de situatie dat een
Internet-aanbieder werkelijk geen enkele aanwijzing kan geven over de herkomst en zelfs
niet de onmiddellijk voorafgaande schakel in de verspreiding kan noemen. Bij berichten
die via een anonymous remailerx van hun bronaanduiding zijn ontdaan, zou de aanbieder
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onzes inziens moeten kunnen volstaan met het noemen van de anonimiseerder. Heeft de
aanbieder de weg gewezen naar de anonymous remailer, zo justitie deze niet al zelf op
het spoor is gekomen door het bericht, dan ligt het voor de hand dat justitie met behulp
van haar strafvorderlijke en rechtshulpbevoegdheden de identiteit van de afzender bij
deze achterhaalt en de aanbieder zijn niet-vervolgbaarheid niet verbeurt.xi
De derde voorwaarde van het voorgestelde art. 53 Sr is nieuw en komt ook niet in
een andere vorm reeds voor in het bestaande art. 53 Sr. De tussenpersoon dient op de
eerste aanmaning nadat tot het instellen van een gvo is overgegaan, alle handelingen te
verrichten die redelijkerwijs van hem kunnen worden gevergd ter voorkoming van
verdere verspreiding. Deze voorwaarde is enigzins een vreemde eend in de bijt. Als de
Officier van Justitie een desbetreffende aanmaning doet uitgaan naar de Internetaanbieder, zal deze alsnog in de verspreiding ingrijpen. Hij zal zijn niet-vervolgbaarheid
immers niet kwijt willen raken. Een voor de hand liggende gang van zaken is dat hij de
inhoud-aanbieder - zo dit mogelijk is - vraagt om de verspreiding vrijwillig te stoppen.
Als dat geen succes heeft zal hij - zo mogelijk - zelf de informatie ontoegankelijk maken
en wellicht zelfs de inhoud-aanbieder afsluiten. Op zich is dat niet erg: het gaat om
maatregelen die op instigatie van de Officier van Justitie worden genomen - die daarbij
onder controle van de rechter-commissaris staat en in later stadium eventueel onder
controle van de zittingsrechter. Een onherroepelijk oordeel van de rechter over het
uitingsdelict is echter op het tijdstip van de aanmaning niet voorhanden. Als de gewraakte
uiting evident strafbaar is, zal de Internet-aanbieder ook zonder aanmaning deze wel
weghalen; als het evenwel niet op voorhand duidelijk is dat de uiting inderdaad strafbaar
is (bijvoorbeeld bij vermeend discriminerende uitingen is de scheidslijn moeilijk vast te
stellen), lijkt het ons niet op voorhand logisch dat de uiting verwijderd moet worden
zonder dat daar een rechterlijke uitspraak aan ten grondslag ligt. In het huidige voorstel
wordt de Officier van Justitie misschien te makkelijk uitgenodigd om ook in
twijfelgevallen een aanmaning tot verwijdering naar de Internet-aanbieder te doen
uitgaan. Daarmee komt dan het gevaar van censuur toch weer om de hoek kijken. Wat
ons betreft is deze derde voorwaarde vatbaar voor heroverweging, te meer daar de
Officier van Justitie zelf bevoegdheden heeft om verdere verspreiding te voorkomen (zie
par. 6).
Het toepassingsbereik
Ten aanzien van welke delicten kan de tussenpersoon aanspraak maken op nietvervolgbaarheid? Het bestaande art. 53 Sr heeft slechts betrekking op de ‘misdrijven
gepleegd door de drukpers’, de zogenaamde drukpersdelicten. Dit is niet een speciale in
het Wetboek van Strafrecht onderscheiden categorie van delicten, maar het zijn alle
delicten, waarbij de strafbaarheid schuilt in de enkele uiting van gedachten tegenover het
publiek, mits zij begaan worden met behulp van de drukpers. Voorbeelden zijn
belediging, opruiing, godslastering en racistische belediging, gepleegd via de drukpers.
Het voorgestelde art. 53 Sr behoudt de oude formulering uit art. 53 Sr, maar breidt haar
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daarnaast uit door naast de drukpers ook enig ander middel voor de openbaarmaking of
verspreiding van uitingen in woord, beeld of geluid te noemen. Betekent het behoud van
de oude formulering dat het voorgestelde art. 53 Sr betrekking heeft op dezelfde delicten
als vanouds, zij het dat zij straks met meer middelen gepleegd kunnen worden dan nu? In
de MvT wordt over de delicten niets gezegd, in het bijzonder niet dat enige afwijking van
het geldende recht is beoogd.
Als dat inderdaad zo is, lijken zich met name bij Internet-aanbieders enkele
problemen voor te doen. In de eerste plaats kan het maken van reclame voor bijvoorbeeld
verdovende middelen, receptplichtige medicijnen of afluisterapparatuur (art. 441a Sr)
onder omstandigheden een strafbaar feit opleveren. Kan de Internet-aanbieder die als
tussenpersoon optreedt ook terzake van deze delicten - gepleegd via weblocaties aanspraak maken op de regeling van art. 53 Sr? Waarschijnlijk niet: de ratio van de
regeling leunt sterk op de informatievrijheden, en handelsreclame wordt in art. 7 lid 4 Gw
van de vrijheid van meningsuiting uitgesloten.xii In de tweede plaats is de regeling gezien
haar ratio (waarschijnlijk) niet van toepassing op de Internet-aanbieder die als
‘tussenpersoon’ optreedt bij weblocaties die zonder vergunning gokspelen aanbieden. We
hebben hier het domein van de uitingen al volledig verlaten.
Is het een bezwaar dat de aanbieder zich niet bij alle delicten op zijn nietvervolgbaarheid kan beroepen? Redenerend vanuit de ratio van de regeling natuurlijk
niet: waar geen informatievrijheden in het geding zijn, hoeven zij ook niet te worden
beschermd. Maar het is de vraag of aan de informatievrijheden-ratio een zo bepalende rol
moet toekomen. Deze ratio is een erfenis uit het verleden. Bij de voorgestelde herziening
van de regeling heeft toch vooral vooropgestaan dat er duidelijkheid moet komen over de
postitie van de Internet-aanbieder. De MvT bij CC II noemt naast de informatievrijhedenratio toch ook het toenemend belang van intermediairen in de informatiemaatschappij.
Vanuit dit perspectief is wel degelijk van belang te weten of over de (strafrechtelijke)
positie van de Internet-aanbieder nu volledige duidelijkheid bestaat. Wij zijn bang dat dit
niet het geval is, omdat de regeling daarvoor nog te beperkt van opzet lijkt.
Strafbaarstelling
In overeenstemming met de gedachte achter de bepaling van art. 53 lid 2 Sr is ook het feit
van art. 418 Sr in het wetsvoorstel beperkt tot de opzettelijk handelende tussenpersoon.xiii
Wij denken dat de beperking tot opzet op haar plaats is: voor de rechtszekerheid van
Internet-aanbieders is het belangrijk dat ze alleen aansprakelijk zijn voor het doorgeven
van strafbare uitingen waarvan ze bewust kennis hebben genomen. Overigens is door het
opnemen van opzet het eigene van art. 418 Sr afgenomen (voorheen ontbrak de opzeteis), waardoor de bepaling meer een concurrent wordt voor de gewone uitings- en
verspreidingsdelicten.xiv
3. Bescherming e-post
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Het Wetboek van Strafrecht voorziet op dit moment al in grote lijnen in de bescherming
van e-post, via bepalingen over computervredebreuk, verboden van aftappen en opnemen
van gegevensoverdrachten en soortgelijke delicten, toegesneden op degenen die
werkzaam zijn bij een postbedrijf of telecommunicatie-aanbieder. Het wetsvoorstel
schaaft de bestaande bepalingen bij. Er worden enkele terminologische aanpassingen
doorgevoerd in de artt. 139a-e Sr. Bepalingen die betrekking hebben op werkers in de
telecommunicatie of post (de artt. 372-375 Sr) worden verplaatst van de Titel over
ambtsdelicten naar de Titel over schending van geheimen (in het wetsvoorstel artt. 273a-e
Sr), wegens de liberalisering in deze marktsector.xv Deze verplaatsing had wat ons betreft
al direct na de privatisering van het staatsbedrijf der PTT in 1988 kunnen plaatsvinden,
en wat dit voorstel met computercriminaliteit van doen heeft, ontgaat ons overigens.
Ten slotte wordt een lacune in de bescherming van e-post gevuld: de Internetaanbieder die van opgeslagen, niet voor hem bestemde e-postberichten kennisneemt is
strafbaar volgens de voorgestelde aanpassing van art. 374bis Sr (in het voorstel art. 273d
Sr). Op de voorgestelde wijzigingen en aanpassingen zoals die voor het Wetboek van
Strafrecht zijn voorgesteld richt onze kritiek zich niet zozeer, wel echter op bepaalde
passages uit de Memorie van Toelichting in par. 6.1. De minister geeft in deze paragraaf
aan wat de grondslag is van de bescherming van e-post. Daarbij zoekt hij aansluiting bij
de van buitenaf kenbare wil van de afzender om het bericht vertrouwelijk te houden. Dit
ligt zeer dicht aan tegen - of is misschien wel gelijk aan - het geobjectiveerde
wilscriterium dat ten grondslag lag aan het gesneuvelde voorstel tot wijziging van art. 13
Gw (TK 1997-1998, 25 443). De uitdrukkelijke keuze voor een criterium lijkt ons riskant,
nu de commissie ‘Grondrechten in het Digitale Tijdperk’ haar advies over deze kwestie
nog niet heeft uitgebracht. Ook de wijze waarop de minister het criterium uitwerkt is
bijzonder. De afzender kan - zo begrijpen wij het betoog van de minister - zijn
vertrouwelijkheidswil kenbaar maken door een middel voor verzending te kiezen dat
feitelijk zo in elkaar steekt dat een onbevoegde kennisneming sporen achterlaat, die dan eventueel - weer door de geadresseerde kunnen worden geconstateerd. Een gesloten brief
is in deze visie uitdrukking van een vertrouwelijkheidswil. De onbevoegde lezer zal
immers de enveloppe moeten openscheuren en dat laat sporen na. Om met deze
uitwerking vooruit te lopen op wat de commissie ‘Grondrechten in het Digitale Tijdperk’
wellicht wel of niet gaat bepalen lijkt ons weinig fraai.
4. Overige materieelrechtelijke wijzigingen
Het wetsvoorstel introduceert een nieuwe strafbepaling over ‘e-mail-bombing’ (art. 138b
Sr). Dit is het versturen van een grote hoeveelheid e-postberichten aan een persoon met
als doel diens e-postbus te verstoppen zodat hij geen e-post meer kan ontvangen (de
Memorie van Toelichting noemt dit abusievelijk ‘spam’, een term die beter gereserveerd
kan blijven voor ongewenste elektronische massaberichten; wij spreken hier van een Ebom). Deze strafbepaling past in de benadering die in CC I gekozen is om de
beschikbaarheid, integriteit en exclusiviteit van middelen (computers) en gegevens te
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waarborgen. De E-bom tast de beschikbaarheid van e-postfaciliteiten aan. In
overeenstemming hiermee is de bepaling niet van toepassing op wat wel (klassieke) spam
wordt genoemd: het ongevraagd toesturen van e-post aan een groot aantal personen, wat
meestal gebeurt in het kader van direct marketing. In de Memorie van Toelichting (p. 40)
wordt de hinderlijkheid van spam wel erkend, maar (vooralsnog?) vindt de minister dat
het strafrecht geen rol heeft in de bestrijding van spam.
De voorgestelde E-bom-bepaling, die na de computervredebreukbepaling wordt
ingevoegd, kent een maximale gevangenisstraf van een jaar. Voor de toepassing van
strafvorderlijke bevoegdheden ter opsporing van de E-bomlegger levert dit geen ideaal
uitgangspunt op. De meest voor de hand liggende opsporingsbevoegdheid, namelijk die
van artt. 126n en 126u Sv (voor het verkrijgen van inlichtingen over het gegevensverkeer
dat via een openbaar telecommunicatienetwerk heeft plaatsgevonden), kan niet toegepast
worden - dat mag pas bij misdrijven waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten. Het zou
daarom overweging verdienen om - evenals bij computervredebreuk is gebeurd - in artt.
126n en 126u Sv expliciet te vermelden dat deze bevoegdheid ook ter opsporing van het
feit van art. 138b Sr kan worden toegepast.
De strafbepaling over het vervalsen van betaalpassen en waardekaarten (art. 232
Sr) wordt in het voorstel verduidelijkt en uitgebreid. De huidige bepaling heeft
betrekking op betaalpassen en waardekaarten die bedoeld zijn om betalingen te verrichten
langs geautomatiseerde weg. De verduidelijking van de bepaling dient om buiten kijf te
stellen dat de bepaling ook van toepassing is op kaarten als telefoonkaarten en
kopieerkaarten, die in het algemeen vooraf betaald worden en bij gebruik eigenlijk alleen
dienen om de betreffende prestatie (telefoonverbindingen, kopiëren) te verkrijgen. Nieuw
is dat de bepaling wordt uitgebreid tot enige andere voor het publiek beschikbare kaart
(bestemd voor het verrichten of verkrijgen van betalingen of andere prestaties). De
minister heeft daarbij kennelijk gedacht aan nieuwe chipkaart-toepassingen als de
zorgpas. Dit is een multifunctionele pas, waarop medische gegevens van de gebruiker
worden opgeslagen, maar die ook dient om toegang te krijgen tot allerlei medische
faciliteiten. Een dergelijke kaart kan inderdaad bezwaarlijk aangemerkt worden als een
betaalpas of waardekaart. Dergelijke kaarten genieten echter alleen de bescherming van
art. 232 Sr, als zij ‘voor het publiek’ beschikbaar zijn, dat wil zeggen voor eenieder die
dat wil, eventueel onder voorwaarden of tegen betaling (bijvoorbeeld van
verzekeringspremies). Deze beperking wordt gemotiveerd met een beroep op de ratio van
art. 232 Sr: de bescherming van het maatschappelijk vertrouwen in dergelijke kaarten en
passen. De Memorie van Toelichting zegt daarover simpelweg: ‘Dit maatschappelijk
vertrouwen is uiteraard niet in het geding bij kaarten die louter voor eigen gebruik of
gebruik in besloten kring zijn bedoeld (bijvoorbeeld de toegangspassen van de
werknemers van een bedrijf).’ Dit is misschien iets te snel geredeneerd. De kring van
degenen voor wie de kaart beschikbaar is, zegt onzes inziens weinig over de kring van
personen die op de betrouwbaarheid van de op de kaart opgeslagen gegevens vertrouwen.
Men hoeft zich slechts voor te stellen dat de in de MvT genoemde toegangspas van de
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werknemers van een bedrijf met een Chipper- of Chipknipfaciliteit wordt verrijkt,
waarmee de werknemers niet alleen in de bedrijfskantine kunnen betalen, maar ook
buiten het bedrijf betalingen kunnen verrichten. De kaart is slechts voor een besloten
kring beschikbaar, maar een vervalsing zal zeker het maatschappelijk vertrouwen (bij
winkeliers, uitbaters van parkeergarages en dergelijke) in de kaarten ondermijnen. De
zinsnede ‘voor het publiek beschikbare’ is wat ons betreft dan ook vatbaar voor
heroverweging.
Het wetsvoorstel bevat nog diverse andere, kleinere wijzigingen van bestaande
bepalingen in het Wetboek van Strafrecht. Deze vloeien voort uit opmerkingen van de
Eerste Kamer en uit voorstellen in de literatuur naar aanleiding van CC I, en zijn
voornamelijk van technische of taalkundige aard.
5. Het bevel te ontsleutelen
Het gebruik van gegevensversleuteling neemt de laatste tijd toe. Programmatuur voor
versleuteling (cryptografie) biedt een nuttige en soms noodzakelijke manier om
vertrouwelijke gegevens te beschermen. Ook misdadigers ontdekken met genoegen de
mogelijkheden van bijvoorbeeld het makkelijk verkrijgbare Pretty Good Privacy
(PGP).xvi De wetgever had al in een vroeg stadium in de gaten dat dit problemen oplevert
voor de politie, als tijdens een huiszoeking gegevens in een computer versleuteld blijken.
Daarom is in CC I een bevoegdheid ingevoerd om iemand te bevelen te ontsleutelen (art.
125k lid 2 Sv). Het bevel mag alleen bij de doorzoeking worden gegeven aan iemand van
wie redelijkerwijs kan worden vermoed dat deze kennis draagt van de wijze van
versleuteling, maar niet aan de verdachte (art. 125m lid 1 Sv).
Nu is deze bevoegdheid in veel opzichten beperkt en nauwelijks effectief. Zo
geldt de bevoegdheid, strikt genomen, alleen tijdens de huiszoeking, terwijl in de praktijk
veelal de harde schijf wordt gecopieerd voor onderzoek op het bureau - en dan is het te
laat voor een bevel. Bovendien zijn er diverse situaties waarin de politie versleuteling kan
aantreffen maar waarin de bepaling niet voorziet; de belangrijkste hiervan is versleutelde
telecommunicatie. Een andere grote beperking is dat het bevel niet aan de verdachte
wordt gegeven, terwijl deze vaak de enige is die kennis draagt van de wijze van
versleuteling. Het wetsvoorstel CC II beoogt nu een aantal van deze problemen op te
lossen.
Ten eerste wordt voorgesteld de beperking van het bevel tot “bij” de doorzoeking
op te heffen; het bevel zou nu “bij of terstond na” de doorzoeking mogen worden
gegeven. Volgens de Memorie van Toelichting wordt daarbij aangesloten bij de
heterdaad-terminologie; het gaat erom dat de ambtenaren “onverwijld overgaan” tot het
onderzoeken van de gegevens en daarmee niet nodeloos wachten (MvT, p. 50). Dit is een
zinvolle en voor de praktijk belangrijke aanpassing. Jammer is evenwel dat de
bevoegdheid beperkt blijft tot gevallen van doorzoeking.xvii Er zijn immers ook andere
gevallen waarin de politie onderzoek kan doen in een in beslag genomen computer. Men
denke aan inbeslagneming van een schootcomputer bij aanhouding, staande houden of
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heterdaad (artt. 95-96 Sv), of door de rechter-commissaris tijdens een gvo (art. 104 Sv).
Wij zien niet in waarom in het ene geval (doorzoeking) wel en in deze andere gevallen
niet een bevel tot ontsleuteling zou mogen worden gegeven. Hetzelfde geldt overigens
voor het bevel tot toegangsverschaffing (art. 125k lid 1 Sv), dat ook beperkt is tot de
doorzoeking. Als er een rechtsgrond bestaat voor onderzoek in een geautomatiseerd
werk, valt niet in te zien waarom er geen rechtsgrond zou zijn voor een bevel tot
toegangsverschaffing of ontsleuteling. Het bevreemdt te meer dat het wetsvoorstel deze
bevelen niet uitbreidt tot alle gevallen van onderzoek in een geautomatiseerd werk, nu de
voorgestelde artikelen 125n tot en met 125q (over onder andere opgave aan de beheerder
en bewaartermijn) wel in het algemeen spreken van “onderzoek in een geautomatiseerd
werk”. Wat ons betreft kan ook art. 125k Sv in die zin worden aangepast.
Het tweede voorstel is evenwel ingrijpender. Aan artt. 126m en 126t Sv (de
telefoontap) zouden vier leden worden toegevoegd die de bevoegdheid geven “bij of
terstond na” de toepassing van het eerste lid (het bevel tot opnemen van
telecommunicatie) een bevel te geven medewerking te verlenen aan het ontsleutelen van
versleutelde telecommunicatie. Het bevel wordt niet gegeven aan de verdachte, en de
gebruikelijke verschoningsrechten zijn van toepassing. De medewerking kan bestaan uit
het ter beschikking stellen van de benodigde informatie (lees: de sleutel en mogelijk het
crypto-programma),xviii of door zelf de versleuteling ongedaan te maken.
Tegen dit voorstel kunnen diverse bezwaren worden ingebracht. Ten eerste is het
merkwaardig om het bevel te ontsleutelen slechts “bij of terstond na” de uitoefening van
de tap te kunnen geven. De tap vindt juist plaats bij gratie van de onwetendheid van de
betrokkenen. Eventuele ontsleuteling door communicatiepartners zal dan ook pas plaats
kunnen vinden nadat het tappen is afgelopen (een sporadische medewerking door bona
fide-communicatiepartners daargelaten, maar die zullen ook zonder bevel wel
meewerken). Of moeten wij de bepaling ook in die zin lezen, dat “na toepassing van de
bevoegdheid” slaat op “de tap als geheel” en niet op concrete opgenomen
telecommunicatieberichten? In dat geval kan het maanden of zelfs meer dan een jaar
duren voor medewerking wordt bevolen voor ontsleuteling van een concreet bericht. Dat
is dan wel een uiterst rekbare interpretatie van het begrip “terstond”, en de aanknoping bij
heterdaad is dan een gotspe. Bovendien zal het achteraf ontsleutelen in de praktijk vaak te
laat zijn, omdat de tap veelal wordt gebruikt voor het vergaren van informatie in de
opsporingsfase van het onderzoek.xix Wat heeft justitie eraan als een maand na dato het
bericht tevoorschijn komt: “Ontmoet me vanmiddag op de bekende plaats”?
Dit brengt ons bij een tweede punt. Hoe werkbaar is de bepaling? Is het technisch
wel mogelijk om achteraf nog versleutelde communicatie te ontsleutelen? Dat zal
afhangen van de gebruikte techniek. Bij versleutelde e-postberichten is het goed denkbaar
dat de communicatiepartners achteraf ontsleutelen (al zal vanwege de techniek alleen de
ontvanger dat kunnen). Bij versleutelde telefoongesprekken en faxen is dat niet
vanzelfsprekend - deze gebruiken per communicatie een sessiesleutel, die direct na afloop
wordt weggegooid. Misschien zouden cryptofoons en cryptofaxen technisch moeten

CENTRUM VOOR RECHT BESTUUR EN INFORMATISERING
Postbus 90153 • 5000 LE Tilburg
www.uvt.nl/crbi

- 10 -

Koops, B.J. & Schellekens, M.H.M. (1999). Computercriminaliteit II: de boeven zijn er - nu de wet
weer. Verschenen in Nederlands Juristenblad, 74(37), 1764-1772

worden aangepast om ontsleuteling door de gebruiker achteraf mogelijk te maken. De
Memorie van Toelichting stelt expliciet dat de bevoegdheid geen verplichting inhoudt om
sleutels te bewaren; het gaat slechts om medewerking voorzover de aangesprokene
daartoe op dat moment feitelijk in staat is. Zeker in combinate met het eerste kritiekpunt
(het bevel zal meestal een tijd na de communicatie worden gegeven), lijkt het ons
twijfelachtig of de voorgestelde bevoegdheid in de praktijk veel resultaat kan opleveren.
Daar komt dan nog de beperking bij dat het bevel niet aan de verdachte wordt gegeven.xx
Dat perkt het toepassingsbereik van het bevel nog eens verder in.xxi
Tot slot nog een opmerking over de wijze van medewerking. Deze kan bestaan uit
het overhandigen van de benodigde sleutel(s) of uit het zelf ontsleutelen. Bij dat laatste
zullen waarborgen moeten worden ingebouwd wil de resulterende ‘klare tekst’ voor het
bewijs worden gebruikt. Als een geadresseerde immers op een bevel bepaalde gegevens
tevoorschijn tovert met de opmerking: “Hier heb je de oorspronkelijke communicatie”,
wie zegt dan dat dat ook de juiste gegevens zijn? Op zijn minst zal een
opsporingsambtenaar over de schouder willen meekijken bij de ontsleuteling, of de
ontsleuteling zal herhaald moeten worden in de rechtszaal (in het bijzijn van een
deskundige).
Al met al zijn we niet enthousiast over deze bevoegdheid. De Tweede Kamer
moet zich wat ons betreft afvragen of het ontsleutelingsbevel bij telecommunicatie wel
zinvol is.
Mocht het bevel toch worden ingevoerd, dan lijkt het ons zinvol om in elk geval het bevel
tot ontsleuteling bij gegevensopslag (art. 125k lid 2) en het bevel tot ontsleuteling bij
telecommunicatie (artt. 126m lid 5 en 126t lid 5) in identieke bewoordingen weer te
geven. Het gaat immers om een soortgelijk bevel. Dat zou dan ook de vage formulering
van het huidige ontsleutelingsbevel de wereld uit helpen, die de helderheid van de wet
niet ten goede komt. Dit bevel is geregeld in lid 2 van art. 125k, dat bepaalt dat lid 1 “van
overeenkomstige toepassing” is; het is niet geheel duidelijk wat dat inhoudt. De
wetsgeschiedenis suggereert dat de bevolen medewerking alleen kan bestaan in het
uitleveren van de sleutel (en het algoritme, voegt Kaspersen daaraan toe)xxii, niet dat de
verdachte kan voldoen door zelf te ontsleutelen.xxiii We zien niet in waarom de
medewerking bij opgeslagen gegevens anders geregeld zou moeten worden dan bij
‘stromende’ gegevens, waar blijkens de voorgestelde tekst de geadresseerde ook zelf kan
ontsleutelen.
Samenvattend: het ontsleutelingsbevel bij opgeslagen gegevens (art. 125k lid 2
Sv) zou wat ons betreft moeten luiden: “Indien bij een onderzoek in een geautomatiseerd
werk versleutelde gegevens worden aangetroffen, kan tot degeen van wie redelijkerwijs
kan worden vermoed dat hij kennis draagt van de wijze van ontsleuteling, het bevel
worden gericht medewerking te verlenen aan het ontsleutelen van de gegevens door hetzij
deze kennis ter beschikking te stellen hetzij de versleuteling ongedaan te maken.” Bij de
laatste mogelijkheid moet dan wel aandacht worden besteed aan het waarborgen van de
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bewijskracht. Het invoeren van een ontsleutelingsbevel bij telecommunicatie moet
worden heroverwogen.
In het bestek van dit artikel kunnen we niet nader ingaan op de complexe vraag of en
onder welke voorwaarden het bevel ook aan de verdachte gegeven zou mogen worden. In
het wetsontwerp van januari 1998 werd daartoe een mogelijkheid geschapen, maar na
kritiek uit juridische hoek bezon de Minister zich.xxiv We merken hierbij wel op dat het
effect van een bevel tot ontsleutelen gering zal blijven als het niet aan verdachte mag
worden gericht, omdat deze meestal de enige is met de kennis van ontsleuteling. Het is
dus niet ondenkbaar dat in het wetsvoorstel Computercriminaliteit III (rond 2005) het
ingetrokken voorstel alsnog aan de orde komt.
6. Ontoegankelijk maken gegevens
Een van de uitgangspunten van CC I was dat gegevens geen ‘goed’ zijn in de zin van Sr
en Sv.xxv Ze kunnen dus niet in beslag worden genomen (hun gegevensdragers kunnen
dat natuurlijk wel). Met CC I is ervoor gezorgd dat opsporingsambtenaren kennis kunnen
nemen van gegevens en deze kunnen copiëren, zodat de mogelijkheid tot
waarheidsvinding voldoende is gewaarborgd. Inbeslagneming van goederen kan echter
niet alleen de waarheidsvinding dienen, maar ook onttrekking aan het verkeer of
verbeurdverklaring. Gegevens kunnen nu niet aan het verkeer worden onttrokken (bij
copiëren blijven ze in de beschikkingsmacht van de houder, terwijl voor vernietiging
geen rechtsgrond bestaat).
In deze lacune voorziet het wetsvoorstel door de mogelijkheid te creëren om
gegevens ontoegankelijk te maken (voorgesteld art. 125o Sv). Het gaat daarbij om twee
categorieën: gegevens die voorwerp van een strafbaar feit uitmaken (strafbare uitingen,
zoals kinderporno of racistische uitingen) en gegevens met behulp waarvan strafbare
feiten (kunnen) worden gepleegd (zoals computervirussen). De ontoegankelijkmaking
kan geschieden door vernietiging van de gegevens op de oorspronkelijke drager met
behoud van een copie ten behoeve van de strafvordering, maar ook door het versleutelen
ervan door een opsporingsambtenaar - een verrassend voorstel voor een Minister van
Justitie die geplaagd wordt door encryptieproblemen bij de opsporing!xxvi
Van de ontoegankelijkmaking wordt opgave gedaan aan de beheerder
(voorgesteld art. 125p lid 1) en beklag is mogelijk (voorgesteld art. 552a lid 1). De
rechter neemt bij de eindbeslissing tevens een beslissing over ontoegankelijk gemaakte
gegevens, hetzij tot vernietiging hetzij tot ‘teruggave’ aan de beheerder (voorgesteld art.
354). Voor het geval het niet tot een strafzaak komt, wordt bepaald dat de rechter bij
afzonderlijke beschikking op vordering van de officier vernietiging of ‘teruggave’ kan
gelasten (voorgesteld art. 552fa).
Wij hebben een kleine kanttekening bij deze bevoegdheid. Wil
ontoegankelijkmaking van gegevens zinvol zijn, dan zal dat in een zo vroeg mogelijk
stadium moeten gebeuren, dat wil zeggen al tijdens een huiszoeking en niet erna als bij
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onderzoek op het bureau van gecopieerde gegevens blijkt dat er ‘strafbare gegevens’ in
het spel zijn. Dat laatste gebeurt echter meestal in de praktijk. Daarom zal, zo zegt de
Memorie van Toelichting, de praktijk van een huiszoeking moeten veranderen: het
onderzoek aan de gegevens zal vaker al tijdens de huiszoeking moeten plaatsvinden. De
minister verwacht kennelijk dat die omslag zich gewoon zal voordoen. Wij vinden dat
nogal optimistisch: voor onderzoek ter plekke is heel wat technische ondersteuning en
opleiding nodig. Zorgt de minister daar ook voor?
7. Overige strafvorderlijke voorstellen
De gegevens-zijn-geen-goed-problematiek speelt ook bij de bevoegdheid tot pseudokoop
(artt. 126i en 126q Sv). Een opsporingsambtenaar kan alleen goederen afnemen, geen
gegevens. Daarom wordt voorgesteld de bepalingen uit te breiden met de mogelijkheid
gegevens af te nemen via een openbaar telecommunicatienetwerk. Men moet dan vooral
denken aan een opsporingsambtenaar die via het Internet contact heeft met een
groepering waarin kinderporno of illegale programmatuur circuleert. Dit lijkt ons zonder
meer een nuttig voorstel.
De waarborgen die nu zijn neergelegd in de artt. 125m lid 3 en 125n Sv (opgave
aan de beheerder en vernietiging van niet (meer) relevante gegevens) zijn beperkt tot
vastlegging van gegevens tijdens een huiszoeking. Omdat er ook andere gevallen zijn
waarin onderzoek aan een geautomatiseerd werk kan worden gedaan, worden in het
wetsvoorstel deze waarborgen uitgebreid naar alle gevallen waarin gegevens worden
aangetroffen in een geautomatiseerd werk. Ook worden termijnen ingevoerd voor
bewaring en vernietiging van vastgelegde gegevens (voorgestelde artt. 125n en 125p-q).
Zoals onder par. 5 vermeld, is dat een prijzenswaardige uitbreiding. Op één punt slaat de
bescherming mogelijk te ver door, namelijk waar opgave gedaan moet worden van
vastlegging of ontoegankelijkmaking van gegevens aan de verdachte. Volgens de
Memorie van Toelichting (p. 52) valt hier eventueel ook de verdachte in een ander
onderzoek onder. Maar als een adressenbestand wordt vastgelegd uit de computer van
een verdachte en dat bestand (al dan niet toevallig) het adres van een verdachte in een
andere zaak bevat, dan zal toch geen opgave gedaan moeten worden aan die andere
verdachte? De minister zal moeten uitleggen wat hier wordt verstaan onder “de
verdachte”.
Tot slot zijn nog enkele nuttige taalkundige verbeteringen aangebracht, die onder
andere de Eerste Kamer al bij de behandeling van CC I had voorgesteld. Overigens is het
taalgebruik in CC II ook niet vlekkeloos - op diverse punten zijn verbeteringen
wenselijk,xxvii terwijl ook enkele kennelijke verschrijvingen in de tekst staan.xxviii
8. Wetssystematiek
Hoewel het wetsvoorstel op diverse punten de wet verheldert en de systematiek
verstevigt, wordt de wet er in andere opzichten niet duidelijker op. Een eerste punt betreft
het vasthouden aan het onderscheid tussen opslag en transport van gegevens, of, zoals de
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Minister het noemt, tussen opgeslagen en stromende gegevens. Dit onderscheid is op veel
plaatsen doorgedrongen in zowel Sr als Sv, en het is logisch dat de wetgever dat niet
zomaar even kan aanpassen. Toch roept de voortschrijdende techniek vragen op bij dit
onderscheid, bijvoorbeeld waar het gaat om tijdelijke opslag van gegevens in transport
(zoals e-postberichten die tijdelijk in iemands brievenbus bij een Internet-aanbieder
worden opgeslagen). De Minister vindt het desondanks wenselijk en mogelijk vast te
houden aan het onderscheid. Of dat terecht is of niet, is een complexe kwestie die een
zelfstandige behandeling vergt. We vinden het echter de systematiek van de wetboeken
niet ten goede komen om náást dit onderscheid tussen opgeslagen en stromende gegevens
een nieuw onderscheid te maken, namelijk tussen bestaande en toekomstige gegevens. In
het voorgestelde art. 125i Sv wordt gesproken van gegevens “die ten tijde van het bevel
zijn opgeslagen” (onze cursivering). Bij het aftappen en opnemen van telecommunicatie
gaat het, aldus de Memorie van Toelichting (p. 30), om “toekomstig gegevensverkeer”
(onze cursivering). Het lijkt er sterk op dat dit hetzelfde onderscheid is als dat tussen
opgeslagen en stromende gegevens, zij het met een andere invalshoek. Waar de Memorie
van Toelichting benadrukt dat bevoegdheden zo nauwkeurig mogelijk omschreven
moeten zijn (p. 27), vrezen wij juist dat door het toevoegen van een nieuw onderscheid de
verwarring toeneemt. Een grondige studie naar de opslag-en-transport-terminologie in het
licht van ICT-ontwikkelingen lijkt ons wenselijk.
Ten tweede maken we bezwaar tegen het al te gemakkelijk toepasbaar verklaren
van voorwaarden die elders worden genoemd. Bij het bevel tot ontsleuteling bij
telecommunicatie (zie par. 5) wordt onder andere het zesde lid van art. 126l Sv “van
overeenkomstige toepassing” verklaard. Dit lid nu verklaart onder andere het zevende lid
van art. 126g Sv “van overeenkomstige toepassing”. En dit zevende lid (hallo, bent u daar
nog?) verwijst naar de voorwaarden in het eerste lid van art. 126g. Dit is dus drie keer
doorverwijzen, met een dubbele overeenkomstige toepassing. De voorwaarden (het is er
maar één) in 126g lid 1 waar we uiteindelijk bij uitkomen, betreffen “verdenking van een
misdrijf”. Gaan we terug naar lid 7 van 126g, dan betekent dit, dat als er geen verdenking
meer is, de uitvoering van het bevel wordt beëindigd. Gaan we dan weer terug naar het
begin, dan wil dat dus zeggen dat de uitvoering van het bevel tot ontsleuteling moet
worden beëindigd als er geen verdenking meer is. Hoe lang zou de uitvoering van een
bevel tot ontsleuteling duren? Wij schatten ongeveer dertig seconden. Niet echt veel tijd
om de verdenking te laten verdwijnen. En dat ook nog terwijl dit bevel “bij of terstond
na” het bevel tot tappen moet worden gegeven, waarbij we aannemen dat er bij tappen
toch een behoorlijke verdenking moet bestaan. Dergelijke onzinnigheden kunnen
ontstaan bij “spaghetti-wetgeving”. Waarom staan de gewenste voorwaarden niet gewoon
in het artikel waar je ze nodig hebt?
9. Conclusie en aanbevelingen
Het wetsontwerp Computercriminaliteit II is een goed voorbereid en gedegen voorstel,
dat op diverse punten een zinvolle actualisering en verbetering van Computercriminaliteit

CENTRUM VOOR RECHT BESTUUR EN INFORMATISERING
Postbus 90153 • 5000 LE Tilburg
www.uvt.nl/crbi

- 14 -

Koops, B.J. & Schellekens, M.H.M. (1999). Computercriminaliteit II: de boeven zijn er - nu de wet
weer. Verschenen in Nederlands Juristenblad, 74(37), 1764-1772

I biedt. Op enkele punten kunnen de voorstellen of de onderbouwing daarvan echter nog
worden verbeterd. Zo vinden wij de regeling van de aansprakelijkheid van
tussenpersonen beperkt van opzet, in die zin dat zij de strafrechtelijke positie van de
Internet-aanbieder in den brede niet volledig regelt. Bovendien hebben wij
kanttekeningen bij de bevoegdheid om de aanbieder aan te manen verdere verspreiding te
voorkomen. Bij de uitbreiding van de strafbaarstelling van vervalsing van betaalpassen en
waardekaarten, is de formulering ‘voor het publiek beschikbaar’ voor heroverweging
vatbaar.
De strafvorderlijke voorstellen zijn over het algemeen nuttige bepalingen, die
voor de praktijk van belang zullen zijn. Wij zijn echter niet overtuigd van de noodzaak
een bevel tot ontsleuteling bij telecommunicatie in te voeren, en de huidige bepaling over
ontsleuteling bij gegevensopslag zou kunnen worden uitgebreid en geherformuleerd.
Voor de opsporing van E-bomleggers is het raadzaam de bevoegdheid telecomverkeersgegevens op te vragen toepasbaar te verklaren. Wij raden bovendien de wetgever
aan spaarzaam om te gaan met doorverwijzing naar ‘overeenkomstig toepasselijke’
voorwaarden.
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antwoorden aan deze kan doorsturen.
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Dit gebeurde bij de Finse anonymous remailer anon.penet.fi, die in een Scientologyzaak gedwongen werd de afzender van een bericht vrij te geven. De beheerder hield
vervolgens op met de dienst, omdat volgens hem hiermee feitelijk het doel ervan anonimiteit - was ondergraven.
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Onder art. 10 EVRM is overigens wel een beperkte “bescherming” voorhanden.
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xvi
Zie Denning & Baugh 1997.
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En “bij toepassing van artikel 125j” (de netwerkzoeking), maar deze bevoegdheid mag
alleen worden uitgeoefend tijdens een doorzoeking, dus dat voegt niets toe. (Deze
zinsnede zou dan ook best geschrapt kunnen worden.)
xviii
De formulering is overigens niet correct: het artikel spreekt van het ter beschikking
stellen van “deze kennis”, dat wil zeggen de kennis van de wijze van versleuteling,
terwijl bedoeld is de kennis van de wijze van ontsleuteling. Bij cryptografie die gebruikt
maakt van versleuteling met een openbare sleutel en ontsleuteling met een privésleutel,
maakt dat een wereld van verschil. De tekst zou dan ook beter kunnen luiden: “kennis
draagt van de wijze van ontsleuteling”.
xix
Reijne 1996, p. 38.
xx
Volgens het voorgestelde art. 126t lid 6 Sv mag het bevel ook niet aan de verdachte
worden gegeven, terwijl er in dit artikel technisch gesproken niet (per se) sprake hoeft te
zijn van een verdachte - het gaat immers om onderzoek naar het beramen of plegen van
ernstige misdrijven in georganiseerd verband. Zou hier bewust ‘verdachte’ staan en zou
het bevel wel aan de ‘betrokkene’ mogen worden gegeven (en hoe verhoudt zich dat dan
tot het nemo-teneturbeginsel?), of zou de Minister (nu al) het onderscheid tussen
verdachte en betrokkene niet meer duidelijk zijn?
xxi
De MvT gaat zowaar uit van 1000 bevelen tot medewerking per jaar. Dat lijkt ons
rijkelijk optimistisch. Enkele bevelen per jaar lijkt een realistischer schatting.
xxii
Kaspersen 1993, p. 142.
xxiii
TK 1991-1992, 21 551, nr. 12, p. 6 en nr. 10, p. 13.
xxiv
Zie Buruma 1998, NJV 1998 en de Memorie van Toelichting, p. 25-26. Zie ook Koops
1998, p. 167-202.
xxv
Zoals bevestigd in HR 3 december 1996, NJ 1997, 574 m.nt. ‘tH.
xxvi
We zijn dan ook benieuwd welke cryptografie justitie gaat gebruiken, en of justitie
daarbij gebruik zal maken van een sleutelherwinningsdienst voor het geval de sleutel
kwijt raakt. Wie zal dan de Trusted Third Party zijn? Vgl. TK 1998-1999, 26 581, nr. 1
(Nationaal TTP-project).
xxvii
1) In voorgesteld art. 125j Sv is het grammaticaal niet duidelijk waar het woord
“daartoe” op terugslaat: de plaats vanwaaraf of het geautomatiseerd werk elders waarin
een netwerkzoeking plaatsvindt. Beter is “daartoe” te vervangen door “tot dat
geautomatiseerde werk”. 2) Volgens voorgesteld art. 125n Sv is onder bepaalde
voorwaarden “de rechter-commissaris slechts bevoegd te bepalen dat (...)”. Dit suggereert
dat de r-c in dat geval verder geen bevoegdheden meer heeft, wat toch niet de bedoeling
zal zijn. Veiliger lijkt: “is de rechter-commissaris bevoegd te bepalen dat slechts (...)”. 3)
Voorgesteld art. 125q lid 3 onder a bevat een grammaticaal wanstaltige constructie, die
beter kan worden vervangen door “een ander strafrechtelijk onderzoek dan het onderzoek
in het kader waarvan het onderzoek in het geautomatiseerde werk is verricht” (drie keer
“onderzoek” is niet mooi, maar wel zo duidelijk).
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xxviii

1) Voorgesteld art. 125k Sv verwijst naar 125j, tweede lid; dit moet zijn 125j, eerste
lid. 2) In voorgesteld art. 125q lid 4 Sv is in de tweede volzin vergeten de clausule op te
nemen “in afwijking van het tweede lid”, zoals in de eerste volzin is gebeurd.
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