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Samenvatting  

 
De digitalisering van de maatschappij heeft de mogelijkheden tot het vergaren van gegevens door de 
opsporingsautoriteiten aanzienlijk vergroot. Illustratief zijn recente zaken waarin de autoriteiten toe-
gang hebben gekregen tot miljoenen versleutelde berichten van verschillende servers, zoals Ennetcom, 
EncroChat, Sky Global. Door inbeslagname van grote gegevensdragers of door het hacken van servers 
komt informatie steeds vaker in bulk bij de politie terecht. Deze bulkdatasets worden evenwel pas rele-
vant wanneer de opsporingsautoriteiten deze gegevens analyseren en in verband brengen met andere 
gegevens. Daarmee komt het zwaartepunt van de door de overheid gemaakte inbreuk op de privacy 
van burgers naast vergaring, nadrukkelijk bij de verdere verwerking van die gegevens te liggen. Ook 
bestaat bij de opsporingsautoriteiten steeds meer behoefte om gegevens die reeds in politiesystemen 
zijn opgeslagen nader te onderzoeken met behulp van slimme AI-systemen met als doel daaraan nieuwe 
informatie te ontlenen. Deze ontwikkelingen roepen vragen op wat betreft de nadere normering van 
het onderzoeken van (bulk)gegevens voor strafvorderlijke doeleinden. Het voorgaande vormt voor de 
wetgever aanleiding het vergaren en het verwerken van gegevens in de opsporing in samenhang nader te 
doen onderzoeken. De wetgever is voornemens de wettelijke regeling inzake de bevoegdheden ter ge-
gevensverwerking in het Wetboek van Strafvordering (WvSv) en de Wet politiegegevens (Wpg) te her-
schikken en waar nodig aan te passen. Met het doel bij te dragen aan het nader doordenken van de 
wijze van normeren van het onderzoek van gegevens voor strafvorderlijke doeleinden, stelt deze studie 
drie vragen centraal:  
 

1. Waar liggen de juridische knelpunten in het huidige wettelijke kader ter zake van het doen van 
onderzoek aan vergaarde (persoons)gegevens voor strafvorderlijke doeleinden? 

2. Welke eisen en waarborgen stellen relevante Europeesrechtelijke rechtsbronnen aan de norme-
ring van het verwerken van (persoons)gegevens voor strafvorderlijke doeleinden? 

3. Welke voor deze normering relevante gezichtspunten kunnen worden ontleend aan de Wiv 
2017 en het recht in België, Duitsland en Noorwegen? 

 
Voor de beantwoording van de vragen is gebruik gemaakt van (primair juridisch) deskresearch dat is 
aangevuld door verdiepende interviews en een expertmeeting. 
 
Hoofdstuk 2 bevat een uiteenzetting van het huidige juridische kader dat het onderzoek aan gegevens 
normeert. Dit kader is neergelegd in de Wpg en het WvSv. Ook wordt ingegaan op de plannen van de 
wetgever in het kader van de modernisering van het WvSv voor aanpassing van de wettelijke regeling. 
Bij deze uiteenzetting zijn vier met elkaar samenhangende knel- of aandachtspunten geïdentificeerd.  
 Punt 1 betreft de wetssystematische keuze om de vergaring van gegevens vooral in het WvSv te 
regelen, terwijl de verwerking van gegevens in een gegevensbeschermingswet (thans Wpg) wordt gere-
geld. De wetgever is voornemens deze scheiding nadrukkelijk in het nieuwe WvSv door te trekken. 
Nadere reflectie op deze keuze of eerdere keuzes om bepaalde vormen van gegevensverwerking toch 
in het WvSv te regelen (bv. het huidige art. 126dd WvSv) heeft echter nauwelijks plaatsgevonden. De 
vraag is of beide activiteiten – het vergaren en het (verder) verwerken – zich wel goed laten scheiden en 
wat de mogelijke implicaties zijn van een dergelijke separate normering. Bovendien lijkt de verhouding 
tussen de Wpg en het WvSv niet altijd logisch, nu de Wpg ook veel voor de opsporing relevante normen 
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bevat, terwijl deze wet primair is bedoeld om de omgang met gegevens te normeren – en dus niet de 
opsporing van strafbare feiten.  
 Punt 2 betreft de vraag naar de normering van onderzoek aan bulkgegevens die door verschil-
lende (heimelijke) opsporingsbevoegdheden kunnen worden vergaard. Het vergaren van bulkgegevens 
ligt vanuit het oogpunt van het recht op privacy veel gevoeliger dan meer gerichte vormen van gege-
vensvergaring. Recente zaken waarin bulkgegevens zijn vergaard, zoals Ennetcom, EncroChat, Sky Glo-
bal, leiden tot discussie over de vraag hoe onderzoek aan bulkgegevens mag worden uitgevoerd, nu 
wettelijke normering hieromtrent ontbreekt.  
 Punt 3 betreft de vraag naar de invulling van het gegevensbeschermingsrechtelijke doelbin-
dingsbeginsel en daarmee de reikwijdte van de mogelijkheden tot doelafwijkend gebruik van gegevens. 
De behoefte van de opsporingsautoriteiten om reeds in de politiesystemen opgeslagen gegevens te com-
bineren, te verrijken en met elkaar in verband te brengen, neemt de laatste jaren sterk toe. Niet alleen 
omdat hiertoe steeds meer technologische mogelijkheden bestaan, ook omdat hiermee proactief – los 
van een concreet opsporingsonderzoek – een informatiepositie kan worden opgebouwd. Bij dit soort 
gegevensverwerkingen worden gegevens die voor bepaalde doelen zijn vergaard en opgeslagen, op-
nieuw gebruikt voor andere doelen zoals het opbouwen van een informatiepositie. Hoewel doelafwij-
kend gebruik van gegevens onder omstandigheden toelaatbaar is, rijst de vraag hoe op een zinvolle 
wijze invulling kan worden gegeven aan het doelbindingsbeginsel en doelafwijkend gebruik, waarbij 
zowel recht wordt gedaan aan het waarborgkarakter van het beginsel alsook aan de werkbaarheid van 
de opsporing. 
 Punt 4 betreft het toezicht op gegevensverwerking voor strafvorderlijke doeleinden, hetgeen 
onlosmakelijk met de normering is verbonden is. In theorie houden verschillende, zowel interne als 
externe toezichtsorganen (AP, gegevensbeschermingsfunctionaris, privacyfunctionaris, OM, strafrech-
ter) toezicht op de verwerking van gegevens in de opsporing. Het huidige toezichthoudende kader kent 
evenwel tekortkomingen, onder meer vanwege de taakopvatting van sommige toezichthouders als-
mede verschillende capaciteitsoverwegingen. De vraag is hoe het toezichthoudende kader kan worden 
versterkt. 
 
Hoofdstuk 3 brengt de eisen en waarborgen met betrekking tot het normeren van gegevensverwerking 
op grond van een drietal relevante Europese rechtsbronnen in kaart: de EU Richtlijn 2016/680, artikel 8 
Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) en artikel 7 en 8 Handvest van de Grondrech-
ten van de Europese Unie (HGEU) en de relevante jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten 
van de Mens (EHRM) en het Hof van Justitie EU (HvJ EU).  
 
De Richtlijn 2016/680 regelt uitsluitend de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de voor-
koming, het onderzoek, de opsporing en de vervolging van strafbare feiten, tenuitvoerlegging van straf-
fen en bescherming tegen en voorkoming van gevaren voor de openbare veiligheid. Het is gericht op 
minimumharmonisatie van de regelgeving in EU-lidstaten. Deze richtlijn formuleert een aantal belang-
rijke beginselen en uitgangspunten voor de verwerking van persoonsgegevens. De specifieke invulling 
van de beginselen laat de richtlijn aan lidstaten over; dit geldt ook voor het in dit onderzoek belangrijke 
doelbindingsbeginsel. Dit beginsel kent twee componenten: 1) doelspecificatie en 2) verenigbaar gebruik. 
Voor wat betreft de invulling van doelspecificatie moet ervan uit worden gegaan dat de doelen waarop 
de richtlijn ziet (voorkoming, onderzoek, opsporing en vervolging van strafbare feiten, tenuitvoerleg-
ging van straffen en bescherming van openbare veiligheid) onvoldoende specifiek zijn om als concrete 
verwerkingsdoeleinden te kunnen dienen. Voor een zinvolle invulling van het doelbindingbeginsel 



Strafvorderlijke gegevensverwerking - samenvatting 

Fedorova, Te Molder, Dubelaar, Lestrade & Walree 

3 

alsmede de hieraan verwante beginselen van dataminimalisatie en opslagbeperking, moeten staten 
deze algemene doeleinden in nationale wetgeving nader specificeren. De Richtlijn is ook weinig helder 
over de rol van de verenigbaarheidstoets in artikel 4 lid 1 en de betekenis van een ‘ander doel’ in artikel 
4 lid 2 Richtlijn 2016/680. In het licht van de ratio van het doelbindingsbeginsel – namelijk het bieden 
van voldoende rechtszekerheid voor betrokkene en voorzienbaarheid van de wetgeving inzake gege-
vensverwerking – is verdedigbaar dat de verenigbaarheidstoets in artikel 4 lid 2 Richtlijn 2016/680 moet 
worden ingelezen in de daarin vereiste proportionaliteitstoets. Van belang is voorts dat de Richtlijn 
lidstaten verplicht tot het tot stand brengen van een toezichthoudend kader voor de gegevensverwer-
king door strafvorderlijke autoriteiten.  De randvoorwaarden die de Richtlijn 2016/680 voor de in-
richting van dit kader stelt zijn: (1) het toezicht dient zowel op intern als extern niveau plaats te vinden; 
(2) het toezicht moet ‘onafhankelijk’ zijn; (3) de toezichthouders moeten voldoende bevoegdheden heb-
ben om te kunnen spreken van ‘effectief’ toezicht.  
 Het artikel 8 EVRM alsmede de artikelen 7 en 8 HGEU vormen een belangrijk kader voor de 
invulling van het recht op privacy. Relevante jurisprudentie inzake artikel 8 EVRM leert dat verschil-
lende verwerkingshandelingen, zoals de vergaring, opslag en verdere verwerking van gegevens – die 
op zichzelf of in combinatie met andere gegevens iets over het privéleven kunnen zeggen – inbreuk 
maken op het recht op privacy. Deze inbreuken moeten daarom van een wettelijke basis worden voor-
zien met voldoende waarborgen tegen misbruik. Cruciale waarborgen zijn het specificeren van een doel 
en doelbinding, opslagbeperkingen, dataminimalisatie (irrelevante gegevens moeten zo snel mogelijk 
worden verwijderd) en effectief (rechterlijk) toezicht. Jurisprudentie van het EHRM waarin specifiek de 
vergaring en verwerking van bulkgegevens werd getoetst, laat voorts zien dat het EHRM niet afwijzend 
staat tegenover ongerichte bulkgegevensverwerking in het belang van de nationale veiligheid of de be-
strijding van zeer ernstige criminaliteit. Het EHRM onderscheidt in het proces van bulkgegevensver-
werking verschillende stappen – van vergaring naar (verdere) verwerking – maar beschouwt de gege-
vensverwerking niettemin als één proces. Dit gehele proces moet met voldoende waarborgen zijn om-
geven. Nationale wetgeving moet onder meer omschrijven op basis van welke gronden en onder welke 
omstandigheden bulkinterceptie is toegestaan; hoe het proces van selectie, analyse en gebruik vorm 
krijgt; wat de beperkingen en duur van de interceptie zijn en onder welke omstandigheden de gegevens 
moeten worden vernietigd. Voorts moet duidelijk zijn wie bevoegd is tot het verlenen van autorisatie 
en moet er zowel voorafgaand, tijdens als achteraf toezicht bestaan. 
 Het HvJEU benadert het privacybegrip op een vergelijkbare manier als het EHRM en beoor-
deelt de vraag of inbreuk is gemaakt op privacy niet alleen aan de hand van de aard van de gegevens, 
maar aan de hand van wat gegevens in combinatie over het privéleven kunnen prijsgeven. Het HvJEU 
laat (vooralsnog) geen ruimte om de normering van de opslagfase afhankelijk te stellen van de norme-
ring van de toegang tot (en het latere gebruik van) gegevens – of vice versa. Minder strenge normering 
van één fase kan dus niet worden gecompenseerd door strengere normering van de andere fase. Met 
betrekking tot het verlenen van toegang door overheidsinstanties tot de bij de telecommunicatiedien-
sten bewaarde verkeers- en locatiegegevens (niet zijnde slechts identificerende gegevens) stelt het 
HvJEU een vijftal eisen, die zien op doelbinding, de kring van personen, voorafgaand onafhankelijke 
rechterlijke of bestuurlijk toetsing; notificatieverplichting, en beveiliging en bescherming van gegevens.   
 
Hoofdstuk 4 bevat een interne rechtsvergelijking met de Wiv 2017. De context waarin de diensten wer-
ken, is weliswaar anders, maar in het kader van de Wiv 2017 spelen op het gebied van de normering 
van gegevensverwerking in het algemeen, en bulkgegevens in bijzonder, deels vergelijkbare vragen en 
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problemen als in strafvordering. Voorts kent de Wiv 2017 een uitgebreid toezichthoudend kader dat 
voor strafvordering als inspiratie kan dienen. 
 Uit dit hoofdstuk komt allereerst naar voren dat gegevensverwerking binnen de Wiv 2017 is 
genormeerd aan de hand van een aantal algemene beginselen zoals het noodzakelijkheidsbeginsel, het 
doelbindingsbeginsel en de relevantietoets. Deze beginselen zijn van toepassing ongeacht de wijze 
waarop de gegevens zijn verkregen. Een belangrijk voordeel hiervan is dat de normering van gegevens-
verwerking niet specifiek is gekoppeld aan een of enkele specifieke bevoegdheden en deze algemene 
beginselen voor verschillende gevallen een normerend kader bieden. Daarbij gelden voor de inzet van 
bijzondere bevoegdheden nog wel aanvullende waarborgen. Voor de bevoegdheid tot bulkinterceptie 
via artikel 48 Wiv 2017 geldt een speciaal normeringsregime. Het is probleem is echter dat bulkgegevens 
ook met andere bevoegdheden kunnen worden vergaard. In dat geval zijn de aanvullende waarborgen 
die gelden voor de verdere verwerking niet van toepassing. Ervaringen met de Wiv leren dat het ver-
standig is om de normering van gegevensverwerking niet uitsluitend afhankelijk te maken van de spe-
cifieke wijze waarop gegevens zijn vergaard, maar de normering aan te passen aan de handelingen of 
activiteiten die met de gegevens worden verricht.  
 Voorts biedt de Wiv 2017 inspiratie voor het ontwikkelen van waarborgen inzake de verwer-
king van bulkgegevens. Zo wordt bij de verwerking van bulkgegevens in de Wiv 2017 veel waarde 
toegekend aan een relevantietoets met functiescheiding. Dit houdt in dat na de vergaring van bulkge-
gevens eerst door andere personen dan die daadwerkelijk inlichtingen inwinnen, wordt beoordeeld 
welke gegevens al dan niet relevant zijn. Zo kan de proportionaliteit van onderzoek aan bulkgegevens 
worden geborgd.  

Tot slot levert het perspectief van de Wiv 2017 belangrijke inzichten voor de inrichting van het 
toezicht. Weliswaar is de discussie over de inrichting van het toezicht binnen de Wiv 2017 in volle gang, 
duidelijk is wel dat de aard van het toezicht niet los kan worden gezien van het soort bevoegdheid dat 
wordt ingezet. Voortbordurend hierop wordt duidelijk dat het dynamische proces van gegevensver-
werking voor onderzoeksdoeleinden zich minder goed laat vangen in harde regels en een statische ex 
ante toetsing. Met dit aspect dient tevens rekening te worden gehouden in het kader van strafvordering.  
 
Hoofdstuk 5 bevat een blik over de grens en kent daarmee een extern rechtsvergelijkend perspectief. In 
dit hoofdstuk is verkend op welke punten de wettelijke kaders voor gegevensverwerking voor straf-
vorderlijke doeleinden in drie naburigelanden (België, Duitsland en Noorwegen) inspiratie kunnen bie-
den voor Nederland met betrekking tot de normering van gegevensverwerking voor strafvorderlijke 
doeleinden.  
 Ten eerste laat de blik over de grens zien dat het zinvol kan zijn onderscheid te maken tussen 
normering van opsporingsactiviteiten in het WvSv, waaronder zowel de vergaring als verwerking van 
gegevens wordt verstaan, en de normering van de verdere omgang met deze gegevens. Duidelijker dan 
in Nederland, wordt dit onderscheid bijvoorbeeld in Duitsland gemaakt. Daar is ervoor gekozen om 
een algemene regeling inzake de verwerking van gegevens door zowel de rechterlijke macht als het 
openbaar ministerie in StPO op te nemen. Daarnaast bevat StPO een aantal op verschillende bijzondere 
opsporingsbevoegdheden toegespitste regels inzake het gebruik van gegevens, terwijl het Duitse recht 
ook in meer algemene kaderwetten terzake van gegevensbescherming kent waarop kan worden terug-
gevallen als StPO niets regelt. 
 Ten tweede regelen landen elk op verschillende manieren de invulling van het doelbindings-
beginsel en daarmee de mogelijkheden tot doelafwijkend gebruik. Duitsland kent op het gebied van 
doelbinding een uitgebreide doctrine. Elke verdere verwerking van gegevens (waaronder ook doelaf-
wijkend gebruik) dient daar op een wettelijke grondslag te berusten. In het algemeen geldt dat gegevens 
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die met voor de persoonlijk levenssfeer ingrijpende bevoegdheden zijn verkregen, alleen voor verge-
lijkbare andere doelen kunnen worden verwerkt. Vanuit het perspectief van bescherming van het pri-
véleven kan deze regeling positief worden gewaardeerd. Het nadeel van de regeling is dat het tamelijk 
complex is. In Noorwegen is daarentegen gekozen om doelafwijking in beginsel toe te staan, tenzij de 
wet dat expliciet beperkt. Deze beperking geldt in beginsel voor de verwerking van gegevens die met 
opsporingsbevoegdheden in concrete onderzoeken zijn verkregen. Doelafwijkend gebruik van deze ge-
gevens, bijvoorbeeld voor preventieve doeleinden, is slechts toegestaan op grond van in de wet gere-
gelde gevallen die zien op specifieke categorieën personen of op grond van toestemming van betrok-
kene.  

Ten derde toont de analyse van de rechtspraktijk in de drie landen dat toezicht niet vanzelf-
sprekend hoeft te worden neergelegd bij een gegevensbeschermingsautoriteit die tevens op de naleving 
van de AVG toeziet. België kent bijvoorbeeld een toezichthouder die zich specifiek bezighoudt met toe-
zicht op gegevensverwerking door de politie. Noorwegen kent een toezichtscommissie die naleving van 
de uitoefening van enkele bijzondere opsporingsbevoegdheden controleert. Het voordeel van zo’n com-
missie is dat op structurele basis toezicht wordt gehouden op de toepassing van bijzondere opsporings-
bevoegdheden waarbij specifiek rekening kan worden gehouden met enerzijds de belangen van gege-
vensbescherming en anderzijds de belangen van criminaliteitsbestrijding. 
 
Hoofdstuk 6 brengt de inzichten uit voorgaande hoofdstukken met elkaar in verband. Het bevat een 
reflectie op de systematiek en de inhoud van de normering van onderzoek van gegevens voor strafvor-
derlijke doeleinden, mede aan de hand van de in hoofdstuk 2 gesignaleerde aandachtspunten. 

Voor wat betreft de systematiek geldt dat de verhouding tussen het WvSv en de Wpg niet kan 
worden vormgegeven aan de hand van de verwerkingshandeling – vergaren of verwerken – die wordt 
verricht. Om te bepalen in welke wet welk onderwerp thuishoort, is het doel en de context waarin de 
verwerkingsactiviteit wordt verricht van belang. Uitgangspunt zou volgens ons moeten zijn dat ver-
werkingshandelingen die zijn gericht op kennisvermeerdering én een strafvorderlijk doel dienen in het 
WvSv worden genormeerd. Dit uitgangspunt is nog onvoldoende te herkennen in het gemoderniseerde 
WvSv. Dat geldt in het bijzonder voor bevoegdheden waarmee onderzoekshandelingen kunnen wor-
den verricht ten aanzien van computergegevens, ofwel digitale opsporingsbevoegdheden. In het gemo-
derniseerde WvSv is voornamelijk aandacht besteed aan de normering van de inzet van digitale opspo-
ringsbevoegdheden door voor te schrijven in welke gevallen, voor welke doelen en met toestemming 
van welke autoriteit gegevens mogen worden vergaard. De uitoefening van deze opsporingsbevoegdhe-
den waarbij veelal gegevens (verder) worden verwerkt is onderbelicht gebleven. Met het oog daarop 
verdient het aanbeveling sommige onderwerpen die thans in de Wpg zijn ondergebracht in het WvSv 
te regelen.  
De inhoud van de normering kan op vier onderdelen worden verbeterd. 

Ten eerste zou de wetgever in het WvSv in een algemene titel een normeringskader moeten 
ontwikkelen dat van toepassing is op het verwerken van gegevens tijdens de uitoefening van digitale 
opsporingsbevoegdheden. Een belangrijk voordeel van één normeringskader is dat het niet slechts van 
toepassing is op één of enkele specifieke bevoegdheden, maar in het algemeen gelding heeft. In dit nor-
meringskader zouden de belangrijkste normen op het gebied van gegevensverwerking een plek moeten 
krijgen. Zo zou in deze titel minstens tot uitdrukking moeten worden gebracht dat voorafgaand aan het 
uitvoeren van gegevensonderzoek het doel van dat onderzoek moet worden vastgelegd; dat gegevens 
die niet relevant zijn voor dit doel moeten worden verwijderd c.q. ontoegankelijk moeten worden ge-
maakt; in welke gevallen en met inachtneming van welke waarborgen gegevens voor een ander doel 
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dan het doel van vergaring kunnen worden gebruikt; alsmede dat alle handelingen die in het kader van 
dit onderzoek worden verricht, moeten worden gelogd.  
 Ten tweede dient de wetgever, naast een algemene titel waarin de belangrijkste normen inzake 
gegevensverwerking worden neergelegd, ook een specifiek normatief kader te creëren voor het straf-
vorderlijk onderzoek aan bulkgegevens. In het huidige noch in het gemoderniseerde WvSv wordt dit 
onderzoek expliciet genormeerd. Hierdoor ontstaat al snel spanning met het recht op privacy als be-
doeld in artikel 8 EVRM en artikel 7 HGEU. Uit dit recht vloeit immers voort dat het gehele proces van 
bulkgegevensverwerking moet worden genormeerd. In dit verband verdient aanbeveling dat de wet-
gever nadenkt over nieuwe waarborgen, bijvoorbeeld een verzwaarde noodzakelijkheidstoets en een 
bewaartermijn in combinatie met verplichte functiescheiding.  
 Ten derde verdienen de bepalingen die doelafwijkend gebruik van in de opsporing verkregen 
gegevens mogelijk maken nadere doordenking. Daarbij gaat het in elk geval om artikel 126dd Sv, artikel 
9 lid 3 Wpg en artikel 11 Wpg. Deze bepalingen maken het mogelijk gegevens die met opsporingsbe-
voegdheden zijn verkregen voor andere doelen te verwerken dan het doel waarvoor de bevoegdheid is 
ingezet. Zo kunnen gegevens die zijn verwerkt voor de opsporing van een strafbaar feit bijvoorbeeld 
worden gebruikt voor een ander doel zoals het opbouwen van een informatiepositie. Hoewel het Euro-
pese recht het gebruik van gegevens voor andere doelen dan waarvoor ze zijn verkregen niet verbiedt, 
stelt het hieraan wel beperkingen. Doelafwijkend gebruik dient immers noodzakelijk en proportioneel 
te zijn. Niet in alle bepalingen die doelafwijkend gebruik mogelijk maken, lijkt de proportionaliteit vol-
doende te zijn geborgd.  
 Ten vierde dient het toezicht op het verwerken van gegevens voor strafvorderlijke doeleinden 
te worden versterkt door het oprichten van een commissie van toezicht op de politiediensten en het 
OM. Hoewel verschillende actoren reeds toezicht houden op gegevensverwerking voor strafvorderlijke 
doeleinden, verdient het oprichten van een nieuw orgaan dat toezicht kan houden op de verwerking 
van gegevens door de politie en het OM (vergelijkbaar met de CTIVD die de AIVD en de MIVD contro-
leert) om verschillende redenen aanbeveling. Allereerst wordt hiermee beter tegemoetgekomen aan de 
eisen die vanuit het Europese recht worden gesteld. Zowel uit de richtlijn 2016/680 als de jurisprudentie 
van het EHRM en het HvJEU volgt de eis van effectief toezicht. Dat geldt in het bijzonder als gegevens-
verwerking heimelijk plaatsvindt, hetgeen in opsporing doorgaans het geval is. Verder kan een specia-
listische toezichthouder een belangrijke rol vervullen op het gebied van normprecisering. Tot slot kan 
een nieuw op te richten toezichtsorgaan voor een breder publiek inzichtelijk maken welke nieuwe vra-
gen en dilemma’s zich in het veranderend domein opsporing voordoen, zodat hierover ook maatschap-
pelijk en politiek debat kan plaatsvinden.  
 
 
 




