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Voorwoord

Cybercrime ofwel computer- en internetcriminaliteit is in een luttel

aantal jaren uitgegroeid tot een verschijnsel waarmee iedere compu-

tergebruiker bijna dagelijks wordt geconfronteerd. De gevolgen van

bijvoorbeeld spam en (vooralsnog toegestane) spionagesoftware

mogen dan meestal beperkt blijven en hacken wordt doorgaans als

sport gezien, de technische vaardigheden die erachter schuilgaan,

worden ook ingezet voor zeer schadelijke activiteiten. Te denken valt

aan identiteitsroof, plundering van bankrekeningen en het verstoren

van vitale infrastructuren als drinkwater- en elektriciteitsvoorzienin-

gen. Auteur E. Luiijf geeft daarvan in zijn bijdrage aan dit themanum-

mer van Justitiële verkenningen verschillende aansprekende voorbeel-

den. Daarnaast heeft het internet tal van criminele activiteiten een

nieuwe dynamiek gegeven. Kinderporno is met enkele muisklikken

verkrijgbaar en de vervaardigers/verspreiders ervan hebben de hele

wereld als afzetmarkt. Handelaren in wapens, geneesmiddelen, drugs

en illegale software gebruiken het internet volop als marketing- en

verkoopinstrument. Dat je tegenwoordig niet alleen in de ‘echte’

wereld kunt vertoeven, maar ook in een virtuele wereld, is op zich

prachtig. Maar het betekent ook dat voorheen in hun eigen omgeving

geïsoleerde personen met extreemradicale opvattingen gemakkelijk

met geestverwanten in contact kunnen komen. Zo wordt wel gesteld

dat er tegenwoordig een vorm van radicale islam bestaat, geheel los

van een specifieke culturele context. Deze bestaat maar op één plek:

het internet. Meer in het algemeen kan worden opgemerkt dat de

door internet veroorzaakte democratisering van kennis er ook toe

heeft geleid dat deskundigen die normaliter een filterfunctie vervullen

– bijvoorbeeld artsen, journalisten, geestelijken, leraren – worden

omzeild of dat men via internet zijn eigen arts of geestelijke zoekt. 

Cybercrime is maar één van de vele verschijnselen waarin de ingrij-

pende invloed van informatie- en communicatietechnologie op de

samenleving tot uitdrukking komt. De alomtegenwoordige en zich

steeds verder ontwikkelende technologie is ook van grote invloed op

de rechtshandhaving. Informatie kan in ongekende hoeveelheden

worden opgeslagen en technieken om daaruit de relevante feiten te

selecteren en te combineren op het gewenste moment, zijn volop in

ontwikkeling. Dit stelt justitie en politie in staat tot een pro-actieve

benadering van criminaliteitsbestrijding en handhaving van de open-

5

JV_8_2004_7.qxd  01-12-2004  15:33  Pagina 5



bare orde. Dat als gevolg daarvan grote groepen burgers als potentiële

wetsovertreders en/of informanten worden benaderd, wordt voor lief

genomen. Deze ontwikkeling roept tevens de nodige vragen op met

betrekking tot privacybescherming. Veel privacygevoelige informatie

wordt overigens in eerste instantie door de commercie aan de consu-

ment ontfutseld en is gericht op het verlenen van service, het bieden

van comfort. Tegelijkertijd is er een tendens om het koppelen van ver-

schillende informatiebestanden te vergemakkelijken zodat in de toe-

komst ook justitie en politie in principe toegang zouden kunnen krij-

gen tot dergelijke privé-informatie. Ook de verplichting die internet-

aanbieders als uitvloeisel van Europese wetgeving opgelegd hebben

gekregen om verkeersgegevens van klanten enkele jaren op te slaan,

laat zien dat privacy aan belang heeft ingeboet.

In het openingsartikel betoogt Schuilenburg dat informatie- en

communicatietechologie (ICT) de strafrechtelijke handhaving zodanig

heeft veranderd dat er een permanente noodtoestand is ontstaan.

De auteur refereert aan de invloed van camera’s in de publieke ruimte

en het gebruik van computernetwerken op de misdaadbestrijding.

Door de pro-actieve benadering van de politie ontstaat een wettelijk

vacuüm waarin elke burger een informant wordt. Als gevolg daarvan

vervaagt het onderscheid tussen burgers en verdachten. Vervolgens

gaat de auteur in op de opmars van een nieuwe officiële straf voor

fraude en milieumisdrijven in de informatiemaatschappij: noemen en

verdoemen (naming & shaming), ofwel de digitale schandpaal.

De twee beschreven veranderingen worden gepresenteerd als een

nieuw paradigma van hedendaags bestuur: een noodtoestand waarin

elk virtueel gevaar als actueel wordt beschouwd. De noodtoestand

vormt niet langer een uitzondering, maar is regel, wet geworden.

Luiijf stelt in zijn bijdrage dat de samenleving steeds afhankelijker

wordt van ICT en daarmee kwetsbaarder voor dreigingen van verschil-

lende aard. De auteur onderscheidt dreigingen die het vertrouwen

ondermijnen van burgers, consumenten en bedrijfsleven in de toe-

passingen en producten van ICT; en hij noemt de dreigingen gericht

op vitale infrastructurele voorzieningen die in belangrijke mate afhan-

kelijk zijn van ICT. In het artikel worden de huidige dreigingen en

kwetsbaarheden aan de hand van voorbeelden besproken. Ook toe-

komstige ontwikkelingen komen aan de orde, zoals Radio Frequency

Identification (RFID), kleine chips die straks de streepjescode van arti-

kelen gaan vervangen en in allerlei goederen, dieren en producten

ingebed gaan worden om ze gedurende de levensduur middels radio-
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golven te traceren. De auteur gaat tevens in op zwakheden in het

huidige rechtssysteem – zowel in Nederland als daarbuiten – die de

bestrijding van cybercrime bemoeilijken. Als voorbeelden van cyber-

crime noemt de auteur onder meer de opzettelijke aanvallen op ICT

die infrastructurele voorzieningen ondersteunt: transport en distribu-

tie van elektriciteit en gas, en (drink)waterbeheer.

In het artikel van Prins staan actuele ontwikkelingen op het grensvlak

tussen anonimiteit en identiteit centraal. De auteur analyseert de

invloed van zowel technologische ontwikkelingen als van erkende

privacy beginselen over de grenzen van identificatie enerzijds en

anonimiteit anderzijds. Ze besteedt aandacht aan zowel ontwikkelin-

gen op het terrein van opsporing, handhaving en terrorismebestrij-

ding als aan kwesties van kenbaarheid en anonimiteit in de private

sector. De vraag dringt zich op of het huidige wettelijke regime voor

privacybescherming nog wel voldoet, nu het steeds vaker niet alleen

gaat om de vraag of persoonsgegevens (mogen) worden verwerkt,

maar ook om de vraag hoe en in welke combinatie ze worden ver-

werkt. De huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) beperkt

de rechten van betrokkenen echter tot enkelvoudige verwerkingen

(losse persoonsgegevens). De auteur wijst erop dat privacy veel meer

inhoudt dan enkel bescherming van persoonsgegevens. Werkelijke

bescherming van het grondwettelijke recht op privacy betekent dat

burgers inzicht en invloed krijgen op de manier waarop hun gedrag,

belangstelling en sociale en culturele identiteiten worden gecreëerd

en gebruikt in de hedendaagse samenleving. 

Alberdingk Thijm gaat vervolgens in op de vraag naar de rechtmatig-

heid van zogeheten peer-to-peer-programma’s (P2P) zoals Napster en

KaZaA, die gebruikers van deze programma’s in staat stellen bestan-

den direct met elkaar uit te wisselen. Na een korte uitleg van de werk-

wijze van P2P-programma’s analyseert hij de door de muziekindustrie

aangespannen rechtszaken tegen Napster en KaZaA wegens schen-

ding van het auteursrecht. Waar het om draait in dit juridische

gevecht is of de zoekfunctie van het programma beschikbaar komt via

een centrale server die wordt beheerd door de leverancier van het

P2P-programma. In die gevallen kunnen rechthebbenden de leveran-

cier dwingen om niet langer de vindplaats door te geven van bestan-

den die een schending van het auteursrecht opleveren. Dit is echter

niet mogelijk bij de nieuwste generatie P2P-programma’s, zoals

KaZaA, die volledig gedecentraliseerd opereren.

Auteursrechtorganisaties zullen er nu toe overgaan individuele P2P-
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JV_8_2004_7.qxd  01-12-2004  15:33  Pagina 7



gebruikers voor de rechter te slepen. In de volgende fase van dit ‘heil-

loze’ gevecht zullen zij proberen af te dwingen dat internetproviders

de identiteit van deze gebruikers prijsgeven.

Kaspersen constateert in zijn bijdrage een toename van diverse

vormen van computer- en webcriminaliteit zoals hacking, het door

‘aanvallen’ doelbewust lam leggen van websites, spamming en het

gebruik van spy ware. Hoewel Nederland de meeste van deze hande-

lingen strafbaar heeft gesteld slagen justitie en politie er niet in de

internetcriminaliteit te verminderen of daartegen adequate preventie-

ve actie te ondernemen. Het wereldomspannende karakter van inter-

net en de daarmee samenhangende criminaliteit vraagt om interna-

tionale regelgeving en -samenwerking. Een dergelijke samenwerking

is alleen bereikbaar als er overeenstemming bestaat over de vraag

welk gedrag strafbaar moet worden gesteld en als de wet mogelijk-

heden schept deze misdrijven adequaat te onderzoeken. Deze voor-

waarden kunnen slechts worden gerealiseerd in een min of meer

permanente vorm van internationale onderhandelingen. De auteur

bespreekt de inhoud, de belangrijkste kenmerken en de verdiensten

van de Cyber Crime Conventie van de Raad van Europa (2001) en aan-

verwante maatregelen van de Europese Unie, met aandacht voor de

implementatie van deze maatregelen in het Nederlandse Wetboek van

Strafrecht.

Stol ten slotte beschrijft de laatste ontwikkelingen met betrekking tot

verscheidene vormen van cybercrime. De schending van privacy

(zowel door andere burgers als door de overheid), internetfraude, de

verspreiding van kinderporno en systeembedreigende delicten als

hacking, spam en computervirussen worden in Nederland gezien als

de belangrijkste aan internet gerelateerde problemen. Een ander pro-

bleem is het gebruik van internet door extremisten en terroristen als

hulpmiddel in hun communicatie en organisatie. Op het terrein van

rechtshandhaving hebben de bestrijding van extremisme, terrorisme,

internetfraude en de verspreiding van kinderporno prioriteit. De

werkwijze van deze ‘webcriminelen’ verandert voortdurend. Zo opere-

ren handelaars in kinderporno tegenwoordig niet meer via berichten

in nieuwsgroepen, maar via spam. De politie moet dergelijke ontwik-

kelingen goed bijhouden, maar helaas ontbreekt het aan crimonolo-

gische kennis over cybercrime.

M.P.C. Scheepmaker
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9

De noodtoestand als regel
Cyberkritische reflecties over de openbare ruimte

M. Schuilenburg*

‘We must promote a more entrepreneurial approach: one that

encourages people to be proactive, not reactive, and to behave less

like bureaucrats and more like venture capitalists; one that does not

wait for threats to emerge and be ‘validated’ but rather anticipates

them before they appear and develops new capabilities to dissuade

and deter them.’

Donald Rumsfeld, U.S. Secretary of Defense

‘De grote ontdekking van de twintigste eeuw was de techniek van het

uitgestelde oordeel,’ stelde de Engelse filosoof Bertrand Russell ooit.

Nu veronderstelt de eenentwintigste eeuw, de eeuw waarin technolo-

gische media voor het eerst op grootschalige wijze in ons bestaan

doordringen, een andere techniek. Niet meer de opschorting staat

centraal, maar het andere uiterste, dat van de ‘directheid’ en

‘onmiddellijkheid’. Hoe lang duurt het nog voordat alle voorwerpen

waarvan we dagelijks gebruikmaken, met elkaar zijn verbonden en

ogenblikkelijk met elkaar communiceren door middel van globale

netwerken? RFID-chips die een unieke identificatiecode uitzenden

worden door Japanse fabrikanten in de kleding van leerlingen van

basisscholen verwerkt. Die chip kan op afstand worden gelezen;

onmiddellijk wordt gezien waar iemand uithangt. De verwerking van

smartchips in producten blijft niet tot kleding beperkt, ook onze

etenswaren zijn aan de beurt. Uit een toekomststudie van TNO

Telecom komt het beeld naar voren van diepvriesmaaltijden die in

contact treden met keukenapparaten, die op hun beurt weer informa-

tie doorgeven aan de fabrikant van de pizza, de oven, en de super-

markt. Het lijdt geen twijfel dat bankbiljetten en mobiele telefoons

volgen. In een oogopslag kan worden gezien waar(aan) we ons geld

* De auteur is als universitair docent verbonden aan de sectie criminologie van de Faculteit
der Rechtsgeleerdheid van de Vrije Universiteit te Amsterdam. Hij dankt de volgende
vrienden en collega’s voor hun kritisch commentaar: Gustaaf Biezeveld, Henk van de
Bunt, Bob Hoogenboom, Alex de Jong, Henk Oosterling en Juriaan Simonis.
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uitgeven. Uiteindelijk communiceert alles en iedereen met behulp van

netwerken die met elkaar in verbinding staan.

Dit artikel gaat over het internet en, meer in algemene zin, over de

invloed van communicatie en informatietechnologieën (ICT) op de

strafrechtelijke handhaving. Mijn stelling is dat nieuwe media de

handhaving zo hebben veranderd dat er een permanente noodtoe-

stand is ontstaan. In een noodtoestand kunnen snel en doeltreffend

bevoegdheden worden ingezet op het gebied van de openbare orde en

veiligheid. Dat zijn bevoegdheden die te maken hebben met het voor-

komen van een verstoring van een ordelijk verloop in de publieke

ruimte omdat er een direct dreigend gevaar voor anderen bestaat. Nu

waren op het eerste gezicht altijd al media onlosmakelijk met de straf-

rechtelijke praktijk verbonden. Rond het strafrechtelijk bedrijf werken

journalisten voor kranten, tijdschriften en programma’s als Peter R. de

Vries en Opsporing verzocht. Maar het begrip media betekent veel

meer dan alleen de pers. Hoe definiëren we media en, meer specifiek,

hoe definiëren we het strafrecht? Voor Marshall McLuhan waren

media technologische verwijdingen of, zoals hij dat in Understanding

media (1964) uitdrukte, zelfamputaties van ons lichaam. Internet,

gsm’s, videocamera’s, satellieten, al deze media zijn voortzettingen van

de functies van onze ledematen, organen en zintuigen. De komst van

die media in onze maatschappij brengt effecten teweeg die een direc-

te weerslag op de samenleving en dus ook op de strafrechtelijke hand-

having hebben. Ze leidt tot belangrijke veranderingen in de schaal,

het tempo en de patronen van diezelfde handhaving. Welke wissel-

werking tussen de introductie van die nieuwe media en de strafrech-

telijke handhaving is het gevolg? Tot welke consequenties leidt dat

voor de notie van orde in de openbare ruimte? Om deze vragen te

beantwoorden is een blik op de belangrijkste doorwerkingen van de

media instructief. Aan de hand van een kritiek van de fundamentele

veranderingen die ICT heeft meegebracht voor de strafrechtelijke

handhaving, formuleer ik een kritische positie. Die kritiek houdt geen

negatieve beoordeling in, integendeel, ze probeert zich middelen te

verschaffen om de doorwerkingen van media op de handhaving ade-

quaat te evalueren. Tegelijkertijd is ze zich ervan bewust dat ze altijd

door diezelfde media is bemiddeld.

Netwerksamenleving

Voordat ik op de verandering van de aard en omvang van de strafrech-

telijke handhaving inga, is het nodig kort stil te staan bij de huidige
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globaal georiënteerde ICT-processen. Deze processen hebben een

lange geschiedenis. Nieuw is de wijze waarop ze worden ondersteund

door technologieën die hun sociale constructie vinden in de netwerk-

samenleving. De technologische basis voor de georganiseerde vorm

van die netwerksamenleving is het internet. Het internet is een bijzon-

dere verschijningsvorm van die informatietechnologie. Zijn invloed

gaat volgens de Spaanse socioloog Manuel Castells verder dan de hoe-

veelheid mensen die er gebruik van maakt. In The Internet Galaxy

(2001) stelt hij dat er een wereldwijd internationaal georiënteerd net-

werk van grote bedrijven en organisaties is ontstaan dat afhankelijk is

van communicatie en informatieprocessen. De kern van deze nieuwe

economie ligt niet meer in een materiële bewerking van goederen.

De economische motor is informationeel. De concurrentiekracht van

bedrijven is afhankelijk van hun vermogen om elektronische

informatie te creëren en te verwerken. Om het internet te begrijpen

moet het worden afgezet tegen de media die eraan vooraf gingen:

de telegraaf, de televisie en de computer. Het internet combineert die

media zonder hen te vervangen. De telegraaf creëerde een netwerk

waardoor mensen wereldwijd met elkaar communiceerden.

De definitieve doorbraak van het beeld in onze maatschappij kwam

tot stand door de televisie. De computer bracht een proces van 

igitalisering met zich waardoor alle informatie kon worden verwerkt

en opgeslagen.

De geschiedenis van het internet gaat terug tot de jaren zestig van de

twintigste eeuw. Het Advanced Research Projects Agency (Arpa), een

onderdeel van de Amerikaanse krijgsmacht dat in 1958 werd opgericht

door het ministerie van Defensie, zocht een communicatiemedium

dat bleef werken als er een atoombom was gevallen en alle telefoon-,

telex- en faxlijnen waren uitgevallen. In het eerste netwerk uit 1969

werden drie universiteiten en het Stanford Research Institute (SRI)

verbonden. Twee jaar later waren dat er vijftien en uiteindelijk werden

de computers van tweehonderd universiteiten aan elkaar gekoppeld

die over en weer digitale signalen uitzonden en ontvingen. Voor een

goed begrip van de schaal en duurzame stabiliteit waarop het internet

nu functioneert, zijn twee andere ontwikkelingen cruciaal geweest. In

de eerste plaats maakt de opmaaktaal Hyper Text Markup Language

(HTML) het mogelijk dat webdocumenten een eenduidige code krij-

gen. In de tweede plaats zorgt de applicatie die in 1990 wordt ontwik-

keld door de Engelse programmeur Tim Berners-Lee, de hyperlink,

ervoor dat verschillende gegevens op het internet rechtstreeks met

elkaar worden verbonden. Het gevolg is dat het internet, naast dat het

De noodtoestand als regel
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een ‘materiële’ infrastructuur tussen verschillende netwerken is, ook

een communicatiemedium wordt. Die twee kenmerken hebben geleid

tot een nieuwe wijze van informatieontsluiting en kennisoverdracht in

ons menselijk bestaan. Alles draait om de productie en het beheer van

informatie. Deze complexe en gelaagde verandering wordt echter

onvoldoende door de juridische literatuur onderkend. Zij beschouwt

het internet vooral als een domein voor het plegen van strafbare feiten

als kinderpornografie en het verspreiden van virussen. In deze opvat-

ting is techniek een neutraal middel om bepaalde doelen te realiseren.

Daar zijn verschillende kanttekeningen bij te plaatsen.

ICT en strafrechtelijke handhaving

Hierboven wees ik op de toegenomen betekenis van ICT en het inter-

net op het maatschappelijk verkeer. De effecten van nieuwe ICT-toe-

passingen werden onlangs duidelijk toen een dronken automobilist

dacht te ontkomen aan een politiecontrole op de West-Kruiskade in

Rotterdam. Hij verwisselde van plaats met zijn medepassagier die niet

onder invloed was. Die wisseltruc bleef niet ongemerkt. De politie

kreeg een waarschuwing van de afdeling Cameratoezicht die door

middel van een netwerk van camera’s de auto had gevolgd. Dit voor-

beeld maakt duidelijk dat nieuwe technologieën een trajectcontrole

creëren waar meerdere instellingen en staatsapparaten op zijn aange-

sloten. Hoe lang duurt het voordat met het betalen van de boete voor

het zonder rijbewijs en onder invloed rijden ook een schuld bij de

Belastingdienst wordt geïnd? Wie ervan uitgaat dat ICT of het internet

dus een neutraal, en op zichzelf staand, technisch middel is, hanteert

daarmee een instrumentele opvatting van media. In werkelijkheid zijn

technologieën nooit waardevrij; ze hebben een eigen dynamiek. Het

voorbeeld mag dan ook duidelijk maken dat ze een eigen omgeving

scheppen. Dat idee wordt samengevat met de uitspraak van McLuhan:

‘Medium is the message’. Voor een analyse van alle mogelijke werkin-

gen van media zal ik me hier beperken tot die op de openbare ruimte

en de vraag opwerpen naar de invloed van ICT op de strafrechtelijke

handhaving van die ruimte. Welke gevolgen brengt deze nieuwe tech-

nologie met zich mee voor die handhaving en de rechtspositie van

burgers? Om deze vraag te beantwoorden dienen we te beseffen dat

het strafrecht geen praktijk is die zich onafhankelijk van de maat-

schappij ontwikkelt. Integendeel, voortdurend staat het strafrecht
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onder druk van politieke, culturele en economische invloeden die zich

uitstrekken tot zijn materiële en formele structuur. Aan deze oneindi-

ge rij van betekenisprocedures kan een nieuwe worden toegevoegd;

die van de communicatie en informatietechnologieën. Het gevolg is

een transformatie van het strafrecht die langs twee breuklijnen loopt.

In de eerste plaats wordt de reikwijdte van de strafrechtelijke handha-

ving door nieuwe informatie- en communicatietechnologische pro-

cessen zo groot dat een verschuiving waar is te nemen van de surveil-

lance naar een pro-actief optreden.1 Dit pro-actief optreden onder-

scheidt zich van de surveillance zoals die door Michel Foucault in

Surveiller et punir (1975) is beschreven. Voor Foucault vormt de sur-

veillance de sleutel voor controle. Deze surveillance wordt nu onder-

steund door informatietechnologieën en is georganiseerd rond com-

puternetwerken die met elkaar zijn verbonden. Er wordt geschat hoe

groot de risico’s van mogelijke gedragingen of, in het geval van het

strafrecht, delicten zullen zijn. Verschillende overheden en onderne-

mingen, zoals verzekeringsmaatschappijen en letseladvocaten, maken

gebruik van de kennis die deze schattingen opleveren en passen die

toe. Ze implementeren haar door de inzet van ICT, die bij uitstek de

verbinding legt tussen verschillende netwerken en daarmee de ‘mate-

riële’ basis van dit complex vormt.

Aan de keerzijde van de strafrechtelijke handhaving, daar waar de

handhaving eindigt met de oplegging en executie van een straf, vindt

een tweede verandering plaats die eveneens, maar op een andere

wijze, te maken heeft met de directe en onmiddellijke werking van

ICT. Dit wordt duidelijk in het openbaar maken van het gedrag van

personen en bedrijven op het internet. Voordat de strafzaak onder de

rechter is geweest, plaatsen winkeliers al foto’s van dieven op hun

websites om herhaling te voorkomen. De overheid gaf daarin het

‘goede’ voorbeeld. Na de introductie van de euro moedigde minister

Zalm de Consumentenbond aan om de namen van de bedrijven te

noemen die hun prijzen disproportioneel hadden verhoogd. In zijn

betekenis van communicatiemedium zal het internet aan de re-actie-

ve zijde van het strafrecht dan ook tot een relatief nieuwe formele straf

leiden: naming & shaming. Deze sanctie zal, zoals we straks zullen

zien, vooral kunnen worden ingezet op het gebied van milieucrimina-

liteit en vormen van fraude en dan in de communicatie richting de

De noodtoestand als regel

1 Ik verwijs hiervoor naar nieuwe technieken als datamining (het zoeken naar relaties en
patronen in databases), datawarehousing (het verzamelen, vastleggen en analyseren van
gegevens), oscint (openbronnenonderzoek), enzovoort.
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burgers en direct belanghebbenden zoals aandeelhouders van inter-

nationale ondernemingen. Deze twee voorbeelden laten zien dat we

moeten bekijken hoe die uiterste posities van de strafrechtelijke hand-

having, preventie en bestraffing, een nieuwe betekenis krijgen onder

invloed van informatietechnologieën.

Nieuwe cultuur

De stelling dat nieuwe media de strafrechtelijke handhaving zo heb-

ben veranderd dat er een blijvende noodtoestand is ontstaan, wordt

aannemelijker wanneer we de operationalisering van de huidige

handhaving in ogenschouw nemen. Deze loopt via computernetwer-

ken die met elkaar zijn verbonden. Deze ‘materiële’ infrastructuur

leidt tot een set nieuwe regels en een ander concept van veiligheid.

Ze is gebaseerd op een nieuwe cultuur: een cultuur van informatie,

een cultuur van virtualiteit, een cultuur van risico. Door ICT als een

medium van interactieve verbinding in de handhaving van strafbare

overtredingen te implementeren werkt het strafrecht al voordat er een

strafbaar feit is begaan. Ofschoon van strafbepalingen ook een pre-

ventieve werking uitgaat, kan deze preventie nu op een andere wijze

worden ingezet: vanuit andere gezichtspunten en gericht op andere

effecten. De bestuurlijke ophouding en het preventief fouilleren anti-

ciperen daar al op. Die maatregelen blijven echter nog beperkt tot

aanwijsbare gebieden en een beperkte tijdsduur. De effecten van de

nieuwe cultuur worden expliciet als we kijken naar de inbedding van

de openbare ruimte in technologische media en de implementering

van die informatietechnologieën in het staatsapparaat van de politie.

De openbare ruimte wordt 24 uur per dag, zeven dagen in de week,

bewaakt door verschillende media. Dat wordt vooral duidelijk in het

uitgebreide netwerk van videocamera’s. De inzet van camera’s in

bepaalde gebieden is al zeer omvangrijk en intensief. Niet alleen door-

dat het aantal ruimtes waar ze worden geplaatst in een zeer korte tijd

enorm is toegenomen, maar vooral door de productieve effecten

ervan: ze construeren een nieuwe vorm van individualiteit of, beter

gezegd, een virtuele identiteit die ook bij de afwezigheid van het indi-

vidu in de openbare ruimte blijft doorwerken. De schaalvergroting

van het gebruik van camera’s wordt voor het eerst duidelijk in

Engeland waar in de jaren negentig systemen als Closed Circuit

Television (CCTV) gebieden als het metronet in Londen met een
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netwerk van duizenden camera’s bedekken. Dit systeem maakt het

mogelijk alle handelingen op de stations in één oogopslag te overzien.

CCTV wordt in 1998 opgevolgd door het programma Mandrake. Dit

nieuwe systeem koppelt gezichten aan databanken met foto’s van

recidivisten waardoor binnen zestig seconden vijftien miljoen mensen

kunnen worden vergeleken. Om dit te realiseren hanteert Mandrake

vier unieke meetpunten: wenkbrauw, kin en de beide jukbeenderen.

In toenemende mate wordt daarbij gebruikgemaakt van agressie-

detectoren die, voordat er daadwerkelijk sprake is van een overtre-

ding, registreren of een persoon zenuwachtige gemoedsbewegingen

vertoont die erop wijzen dat hij snel is geneigd geweld te gebruiken.

Systemen die ertoe leiden dat het sociale gedrag wordt gejuridificeerd,

gaan steeds verder in hun toepassing. In 2006 treedt in Chicago een

geavanceerd systeem in werking van camera’s die de politie alarmeren

als een persoon doelloos op straat rondjes loopt of te lang rondhangt

bij een openbaar gebouw. Slenteren is dan definitief over.

Deze vorm van handhaving, die zich in korte tijd heeft uitgestrekt tot

openbare ruimten als winkelgebieden, probleemwijken, casino’s en

parkeergarages, en waaraan steeds meer de betekenis van ‘slim’ in

plaats van ‘beter’ wordt toegekend, leidt ertoe dat de opsporing zich

niet meer uitstrekt over gepleegde feiten, maar zich richt op de infor-

matievergaring over personen. Is niet alles en iedereen een potentiële

informatiedrager? Zonder het te weten zijn we onze eigen informan-

ten geworden. Ook u bent ingeschreven in het informantenregister

van de politie. Zo bezien is het gebruik van cameratoezicht verlegd

van een repressieve toepassing (in de vorm van bewijsmateriaal

bestaande uit vastgelegde beelden) naar een preventieve of, beter

gezegd, pro-actieve praktijk. Het doel blijft mogelijke overtredingen

door burgers te voorkomen. Echter niet meer de bestrijding van het

uitgaansgeweld – de oorspronkelijke doelstelling – is richtinggevend,

maar het voorkomen van ieder gedrag dat als overlast zou kunnen

worden ervaren door gebruikers van de openbare ruimte. Naast per-

sonen worden dan ook in toenemende mate bedrijven het doelwit van

deze informatieverzameling. In bepaalde staten van de Verenigde

Staten worden camera’s in fabrieken geplaatst om de uitstoot van

emissies zonder onderbreking op het internet weer te geven. Zo moest

het bedrijf Ashland Oil in de staat Ohio videocamera’s in de controle-

kamer installeren zodat de politie de mate van de verontreiniging kon

blijven monitoren.

De techniek van de pro-actieve handhaving is minder fysiek dan die

De noodtoestand als regel
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van de surveillance. Haar geweld is vormloos. De middelen zijn tech-

nologischer van aard. Ze wekken de indruk direct aangesloten te zijn

op de feitelijke werkelijkheid en ze veronderstellen een algemene

transparantie. Een ideaal model voor de toepassing van die informa-

tie- en communicatietechnologieën door middel van de verbinding

tussen verschillende netwerken is het politieapparaat. In Policing the

risk society (1997) van Ericson en Haggerty wordt geanalyseerd hoe de

infrastructuur van het computernetwerk het bindende element van de

politie is geworden. Deze infrastructuur heeft dat staatsapparaat in

bezit genomen. Computer-Aided Dispatch (CAD) systemen, waarbij in

politiewagens oproepen, berichten, signalementen en profielen niet

meer over de radio worden doorgegeven, maar in beeld verschijnen,

maken de controle steeds informatiever omdat gegevens tussen ver-

schillende diensten zoals de Belastingdienst, de sociale dienst en de

verkeerspolitie voortdurend worden uitgewisseld. Het gevolg van dit

voortdurend uitwisselen en opslaan van gegevens in verschillende

netwerken is een vroegtijdiger opsporing en een toename van het

aantal willekeurige controles. ‘What we are doing is a proactive patrol

(…) go out in residential areas (…) and just write down anything sus-

picious’, zegt een politieman in Policing the risk society. Omdat infor-

matie altijd om meer informatie vraagt, wordt alles onder- en door-

zocht. ‘They investigate everything, every possible thing, they investi-

gate (…) they can’t get anybody to make a decision, so it just gets

recorded’. Volgens Ericson en Haggerty functioneert de computer-

terminal in de patrouillewagen daarmee als een ‘tijd-en-bewegings-

studie’ die nooit stopt. Er schuilt geen boodschap in deze handhaving;

ze heeft geen onmiddellijke betekenis omdat het voorkomen van ieder

mogelijk dreigend gevaar voor de verstoring van de openbare orde

haar kenmerkt. Anders gezegd, de handhaving van de openbare orde

is haar dominante norm.

Vanuit dit ICT-perspectief zou ik willen stellen dat er geen duidelijke

figuur van de verdenking meer bestaat zodra feit (factum) en recht

(ius) door elkaar gaan lopen. Dit komt doordat het rechtssubject

steeds minder als het ‘positief algemene’ van het recht wordt

beschouwd waaraan de daartoe noodzakelijke rechtsbescherming is

verbonden. Het eenentwintigste-eeuwse subject is een drager van risi-

cokenmerken: een doorlopend risico in de openbare ruimte. Daarom

wordt het in zijn onberekenbare aard, in zijn ongekende virtualiteit,

begrepen. Het virtuele staat dan voor een veelheid aan gedragingen

die zich op verschillende wijze kan actualiseren. Op deze wijze verta-

JV_8_2004_7.qxd  01-12-2004  15:33  Pagina 16



17

len systemen als Computerised Face Recognition bepaalde intensitei-

ten of emoties in het gezicht naar mogelijk gedrag dat de openbare

orde in gevaar kan brengen. De instrumentele uitoefening van deze

‘informele’ handhaving blijkt vergaande consequenties te hebben

voor de vrijheidssfeer van de burgers, aangezien bij al deze wijzigin-

gen de ‘formele’ strafrechtelijke werkelijkheid nauwelijks is mee ver-

anderd. Het gevolg is dat het onderscheid tussen burger en verdachte

steeds minder scherp wordt. De beschermende lading van het rechts-

subject wordt door de huidige waarheidsvinding verder uitgehold.

Straffen in het hier en nu

In hoeverre heeft de opkomst van ‘direct’ en ‘ogenblikkelijk’ werkende

computernetwerken als het internet ook kwalitatieve gevolgen voor de

straf? Heeft de overheid nog wel een monopolie op de straf? De door-

slaggevende betekenis van ICT heeft een doorbraak in de oplegging

van de straf tot gevolg, die meer moet worden gezocht in de voorbeel-

den van het elektronisch toezicht en de verbanning van personen van

bepaalde gebieden of uitsluiting van activiteiten door het gebruik van

technologische identificatiemiddelen, dan in de elektronische inning

van boetes door het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB). Dat leidt

ertoe dat personen die veroordeeld zijn voor delicten als ‘winkel-

diefstal’ of ‘dronken rijden’ de toegang worden ontzegd tot elektroni-

sche buurten als winkelgebieden en snelwegen. Het elektronisch toe-

zicht en de verbanning laten zien dat de straf zich steeds meer

afspeelt binnen het perspectief van de reële tijd, dat wil zeggen in het

hier en nu, hic et nunc, en minder in de toekomst, zoals dat nog het

geval is bij de gevangenisstraf. In het gevangeniswezen wordt in ‘een

principe van relatieve continuïteit’ de delinquent door een opeenvol-

gende reeks van instellingen als de gevangenis en de reclassering

gecontroleerd en gedisciplineerd. De uitkomst van de onmiddellijk-

heid van het internet, en in het verlengde daarvan het idee van trans-

parantie, maakt het mogelijk dat een persoon of bedrijf, lang voordat

de rechter zich over de kwestie heeft gebogen, al wordt ‘bestraft’. Dat

iemand wordt genoemd, of diegene het heeft gedaan of niet, heeft zijn

werkelijkheidseffecten. Voor supermarktconcern Ahold leidde dat tot

de publieke straf van koersdalingen, imagoschade en een forse daling

van de verkoop van levensmiddelen. In analogie van ‘Medium is the

message’ kan men zeggen ‘Naming is shaming’. In toenemende mate

De noodtoestand als regel
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zal deze mogelijkheid leiden tot een relatief nieuwe formele strafsanc-

tie: naming & shaming. Nu al kan de strafrechter samen met een

hoofdstraf zoals gevangenisstraf of een geldboete deze bijkomende

straf opleggen (artikel 9 van het Wetboek van Strafrecht en artikel 7

van de Wet op de Economische Delicten). De innovatie is echter gele-

gen in het gebruik van het internet in zijn applicatie van wereldwijd

communicatiemedium. Dit instrument van ‘noemen en verdoemen’,

waarbij een overheidsorgaan of een overheidstaken uitvoerende

dienst het verweten gedrag alsmede de overtreder openlijk bekend-

maakt via een massamedium, wordt in landen als de Verenigde Staten,

Australië en Engeland op verschillende terreinen toegepast. De toe-

passingen op het gebied van de fraude en milieucriminaliteit springen

het meest in het oog. Zo plaatste de Environment agency (EA) in

Engeland en Wales in 1999 een Hall of shame op het internet met een

lijst van bedrijven die het jaar daarvoor waren veroordeeld voor de

vervuiling van het milieu. De lijst vermeldde de naam van het bedrijf,

de sector waarin het werkzaam was en het totaal aantal boetes dat de

onderneming aan de staat moest betalen. Tevens werden in grafieken

de vijf grootste vervuilers getoond.

Het feit dat vergrijp en straf op elkaar worden afgestemd door de

introductie van ICT en het internet, is het gevolg van een aantal ont-

wikkelingen. In de eerste plaats voltrekt de witte- en groeneboorden-

criminaliteit zich in een wereldeconomie die, vertakt volgens mondia-

le informatie- en communicatieprocessen, zich niets aantrekt van ter-

ritoriale jurisdicties van nationale staten. Dat roept de vraag op naar

de effectiviteit van de straf op het moment dat een rechtspersoon,

zowel juridisch als feitelijk, niet kan worden veroordeeld tot een

gevangenisstraf en de hoogte van de op te leggen boete geen afschrik-

kende werking vormt voor multinationals als Ahold of Shell.

In de tweede plaats vergroeit de publieke bekendmaking van de straf

steeds meer met de gerechtelijke praktijk. Openbaarheid, en daarmee

de bevestiging van de norm, is een onlosmakelijke eigenschap van

iedere strafoplegging. Onbetwistbaar speelt de schrijvende en filmen-

de pers daarbij nog steeds een doorslaggevende rol. Die bevestiging

van de norm door het algemeen bekendmaken van de sanctie met als

doel burgers en belanghebbenden zo goed mogelijk te informeren

over de afdoening van strafzaken, kan echter ook op andere wijze

plaatsvinden. Ahold kan worden verplicht op de openingspagina van

zijn internetsite de transactie met het Openbaar Ministerie te plaat-

sen, met daarbij de maatregelen die het bedrijf heeft getroffen om
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herhaling van de fraude met de boekhouding te voorkomen. Een

andere mogelijkheid is het sturen van een e-mail naar haar aandeel-

houders, waarin de transactie bekend wordt gemaakt en toegelicht.

Samenvattend komt deze ontwikkeling hierop neer dat, naast een ver-

andering in schaal- en wijze van handhaving, ICT en het internet ook

een elektronische ruimte bieden waarin de handhaving haar definitie-

ve gestalte krijgt. Vanuit dat oogpunt moeten we opnieuw nadenken

over de effecten op de plek die daar deel van uitmaakt: de openbare

ruimte.

Virtuele ruimte

Door die exponentiële groei aan digitaal en virtueel gegevensverkeer

en overeenkomstige communicatiepatronen is de openbare ruimte

sinds Thorbecke complexer en dynamischer geworden. Ze is uitge-

breid met een andere ruimte. De fysieke, openbare ruimte ligt name-

lijk in een virtuele ruimte die op computernetwerken is gebaseerd.

Die ruimte bestaat niet in lichamelijke of fysieke zin, maar heeft wel

een onmiddellijk effect op ons gedrag in de openbare ruimte. Deze

virtuele ruimte, die niet louter een middel is voor het doorgeven van

de informatie, grijpt diep in op de wijze waarop we waarnemen of,

beter gezegd, voor waar nemen. We doorkruisen met onze gsm’s en 

i-pods die ruimte met de snelheid van het internet. Hieruit volgt dat

de openbare ruimte niet meer waardevrij of neutraal is. De openbare

ruimte kan niet meer worden begrepen vanuit het onderscheid tussen

een private en publieke ruimte, tussen een binnen en buiten.

Voortaan moeten we de virtuele ruimte benaderen als de verborgen

matrix van de openbare ruimte waarin we ons ophouden, waarbij aan

de invloed van het internet en die van de communicatie en informa-

tietechnologieën een andere inzet, en niet minder dan een publieke

inzet, kan worden toegevoegd. We zijn namelijk getuige van een nieu-

we omgeving in ons leven die haar invloed laat gelden en een eigen

vanzelfsprekendheid of normaliteit oproept. Maar het punt waar het

hier om gaat, is de ondergraving van het onderscheid tussen de straf-

rechtelijke handhaving en de handhaving van de openbare orde. Is het

immers verwonderlijk dat, vanuit de geschetste ICT-processen die de

strafrechtelijke handhaving steeds fijnmaziger hebben getechnologi-

seerd en alom aanwezig hebben gemaakt, een begrip als de openbare

orde geen situatiegebonden notie meer is, maar als de heersende

De noodtoestand als regel
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norm de handhaving binnendringt? Door de inzet van die informatie-

en communicatietechnologieën, en in het bijzonder het internet, eist

de overheid haar aanspraak op de openbare ruimte weer op.

Op welke wijze kunnen we die toestand, waarin het gaat om handelin-

gen of gebeurtenissen die mogelijk negatieve effecten op de openbare

orde teweegbrengen, evalueren? Aan de hand van welk juridisch con-

cept kunnen we deze situatie opvatten? Het onderscheid tussen het

gebied waarop de officier van justitie zeggenschap uitoefent, de straf-

rechtelijke handhaving van de rechtsorde, en het terrein waarop de

burgemeester verantwoordelijk is, de handhaving van de openbare

orde, heeft geen zeggingskracht meer. Nu deed deze kunstmatige

scheiding al geen recht aan de huidige situatie. Hennekens toont in de

Handhaving van de openbare orde (1990) aan dat iedere verstoring

van de openbare orde gepaard gaat met het plegen van strafbare fei-

ten. Door het begaan van strafbare feiten kan en zal volgens

Hennekens in een groot deel van de gevallen de openbare orde in

gedrang komen. Als we zijn these radicaliseren vanuit een ICT-per-

spectief waarin computernetwerken een hele reeks van bijbehorende

totaal nieuwe omgevingen creëren, is ieder virtueel gevaar voor of elke

bedreiging van de openbare orde tot een te handhaven norm verhe-

ven. Alleen in dit licht kunnen we begrijpen dat we in een permanente

noodtoestand verkeren. Niet het strafbaar feit op zich brengt de open-

bare orde in gevaar, maar de effecten die het openbare leven kan

ondervinden door alle nog niet geactualiseerde handelingen van bur-

gers en bedrijven. Van een ernstige vrees voor een oproerige bewe-

ging, ramp of zwaar ongeval hoeft geen sprake meer te zijn.

Voortdurend nieuwe maatregelen worden getroffen om, zoals Van Eck

in De bevoegdheden van de politie in verband met de handhaving van

de openbare orde (1967) schrijft, ‘ieder gedrag (curs. MS) dat de nor-

male gang van het maatschappelijk leven op een bepaalde plaats en

onder gegeven omstandigheden verstoort’, te voorkomen. Deze maat-

regelen worden ondersteund en mogelijk gemaakt door de onstuit-

bare ontwikkeling van ICT. Of om het op zijn krachtigst te formuleren;

de technologische media die de verstoring van de orde in de openbare

ruimte willen voorkomen, creëren de noodtoestand. Ze legitimeren

zichzelf omdat ze impliciet een beroep doen op een toestand die zij

zelf teweegbrengen. Omdat in deze op veiligheid georiënteerde situa-

tie, die wordt gekenmerkt door een hang naar voorspelbaarheid en

een reductie van risico’s, de gevaren van meer belang worden geacht

dan het bewijs van de feiten, komt de burger in een andere verhou-

ding tegenover de overheid te staan. De normale toestand onder-
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scheidt zich niet van de noodtoestand. Vandaag de dag zijn we beland

in een noodtoestand die regel is geworden. Dat wijst op een funda-

mentele crisis van recht en maatschappij. Nood breekt geen wet meer,

nood is wet.
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De kwetsbaarheid van de
ICT-samenleving
H.A.M. Luiijf *

Informatie- en communicatietechnologie (ICT) is inmiddels doorge-

drongen tot in alle haarvaten van onze samenleving. Naast de vele

voordelen van ICT zijn aan het gebruik van ICT ook negatieve aspec-

ten verbonden. Privé leest u in de krant over gekopieerde pinpassen,

krijgt u geen service aan een balie omdat ‘de computer het niet doet’,

of treft u in uw lijst ontvangen e-mailberichten ongevraagde post aan.

Er zijn echter ook dreigingen die een grootschaliger impact op de ICT-

samenleving kunnen hebben. Enerzijds liggen die dreigingen in de

sfeer van verlies van vertrouwen door consumenten, burgers en

bedrijven in de elektronische samenleving. Anderzijds zijn er dreigin-

gen waarbij de op ICT-gebaseerde samenleving ernstig ontregeld

wordt door verstoring of uitval van vitale infrastructuren. Beide drei-

gingsbeelden worden in dit artikel geanalyseerd. Daarnaast kijken we

vooruit naar ICT-ontwikkelingen die onze samenleving nog kwets-

baarder maken als we ons daar niet tijdig op voorbereiden.

Aangegeven wordt op welke gebieden tijdige aanpak nodig is om de

kwetsbaarheid van onze ICT-samenleving beheersbaar te houden en de

weerbaarheid van onze op ICT gebaseerde samenleving te verhogen.

Vertrouwen in ICT

De ICT-ambities van onze overheid en de Europese Unie zijn respec-

tievelijk verwoord in de Rijksbrede ICT-Agenda (Agenda, 2004) en het

eEurope 2005 Action Plan (eEurope, 2002). Deze ambities gaan uit van

een betrouwbare, veilige en vertrouwenwekkende ICT-omgeving voor

burgers, consumenten, bedrijven en overheidsorganisaties. Naast

voorlichting aan eindgebruikers die gebruikmaken van internet, heeft

de Nederlandse overheid meegewerkt aan de harmonisatie van inter-

* De auteur is als Principaal Consultant Informatie Operaties en Bescherming Vitale
Infrastructuur werkzaam bij TNO Defensie en Maatschappelijke Veiligheid en is tevens
verbonden aan het Clingendael Centrum voor Strategische Studies.
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nationale wetgeving voor digitale handtekeningen en ter bestrijding

van computercriminaliteit. Dat is echter onvoldoende om het vertrou-

wen van de burger en de consument enerzijds en het bedrijfsleven en

de overheid anderzijds in de brede toepassing van ICT in de samenle-

ving te borgen. Aspecten als privacybescherming en het vertrouwen in

de betrouwbaarheid van de ICT-omgeving – zowel organisatorisch als

technisch – evenals de zeggenschap over de eigen gegevens en midde-

len spelen daar een grote rol bij. Als door een in de krant of op tv

breed uitgemeten incident de burger het vertrouwen verliest in

elektronisch bankieren of elektronisch belastingaangifte doen, dan

kan iedere overheidsambitie op het gebied van de ICT-samenleving in

de kast gezet worden.

Er zijn een aantal ontwikkelingen gaande die een risico vormen voor

de ICT-samenleving als geheel en voor specifieke ICT-diensten in het

bijzonder (Luiijf, 2004). Hieronder concentreren we ons op dreigingen

in relatie tot het justitiële domein van opsporing en strafbaarstelling.

Het gaat daarbij om de dreigingen tegen ICT en de ICT-infrastructuur

waarbij sprake is van menselijke opzet of verwijtbaar onvoorzichtig

handelen en om dreigingen die de uitvoering van justitiële taken

negatief beïnvloeden.

Internet als drager voor vitale diensten

Verschillende studies (Van Till, 2001; Luiijf, 2003) tonen aan dat het

Nederlandse internet in toenemende mate gebruikt wordt voor toe-

passingen die bij moedwillige verstoring ernstige consequenties voor

onze samenleving kunnen hebben. Zo wordt al een aanmerkelijk deel

van onze energie-import en -export op de spotmarkten van de APX en

Powernext via het internet ingekocht respectievelijk verhandeld.

Bedrijven en overheidsinstanties gaan uit kostenoverwegingen deels

over op telefonie over het internet (Voice-over-IP). Een Nederlands

waterschap regelt en controleert zijn pompen, afsluiters en andere

technische systemen over het internet, met als uitgangspunt: ‘Als hele

volksstammen hun financiën via internet regelen, dan moet je op die

manier een zuivering kunnen aansturen’. De vraag is gewettigd of

onze samenleving als geheel niet teveel vertrouwen heeft in de inter-

netinfrastructuur dan wel of de overheid in staat is moedwillige

verstoringen adequaat het hoofd te bieden, in het bijzonder daar waar

het sporenvastlegging, opsporing en vervolging betreft.

De kwetsbaarheid van de ICT-samenleving
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Algemene ICT-kwetsbaarheid

Het matige beveiligingsbewustzijn van ICT-gebruikers, en dan bedoe-

len we niet eens pc’s die bij het grofvuil gezet worden, gekoppeld aan

een lage kwaliteit van softwareproducten zorgt voor een ICT-omge-

ving waarin problemen ontstaan die een effect kunnen hebben op het

brede vertrouwen in ICT.

Meer dan honderdduizend varianten van virussen, wormen, Trojaanse

paarden en andere vormen van ‘bioterrorisme in cyberspace’ belagen

de pc’s van individuen, het bedrijfsleven en systemen van de overheid.

Een enkele besmetting of overname is weliswaar vervelend voor de

individuele gebruiker, maar heeft geen effect op het brede vertrouwen

in ICT. Het risico voor de ICT-samenleving van virussen en wormen zit

in een pandemonium, een massale besmetting van systemen.

Enerzijds raken netwerken hierbij geblokkeerd door overbelasting

omdat de worm zich massaal probeert te verspreiden. Anderzijds kan

het effect desastreus zijn indien de zogenoemde payload niet een

demonstratie van kunnen is, maar documenten en spreadsheets ver-

nietigt. In dat geval is het niet ondenkbaar dat grote groepen getroffen

gebruikers, MKB en grote bedrijven na het ‘likken van de wonden’

zich zullen distantiëren van de open ICT-samenleving. Ondenkbaar is

dit niet. De Slammerworm wist zich begin 2003 binnen dertig minu-

ten wereldwijd in vele tienduizenden systemen te nestelen en bracht

de volledige internetinfrastructuur in verschillende landen, vliegtuig-

reserveringssystemen en gelduitgifteautomaten tot stilstand. De scha-

de van dergelijke uitbraken is enorm. Tot op heden zijn de daders

vaak eenlingen die ergens op de wereld vanaf bijvoorbeeld hun zol-

derkamer een stuk code loslaten. Onder druk van politici doen opspo-

ringsdiensten optimistische uitspraken over het pakken van de dader.

Uiteindelijk blijkt de opsporing van de dader vaak veel lastiger te zijn

en worden alleen de schrijvers van nieuwe varianten gepakt. Pc’s

draaiend onder een Windows-besturingsysteem die onbeschermd aan

het rauwe internet gehangen worden, zijn gemiddeld binnen twintig

minuten al overgenomen door een hacker of zijn besmet met ‘ziek-

makende’ code. In april dit jaar was de gemiddelde tijdsduur veertien

minuten, te kort voor velen om tijdig de corrigerende code (‘patch’) op

te halen en te installeren. Dergelijke overgenomen systemen worden

bij duizenden tegelijk ingezet voor zogenoemde distributed denial-

of-service (DDoS) aanvallen. Eén onverlaat stuurt daarbij aanvals-

commando’s naar één tot een tiental overgenomen systemen die de
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aanvalscommando’s op hun beurt doorsturen naar vele duizenden

pc’s, de zombies. Dat zijn vaak pc’s bij organisaties die minder aan-

dacht aan beveiliging schenken, bijvoorbeeld universiteiten, maar ook

systemen van overheidsinstellingen, bedrijven en uw eigen pc kunnen

daarbij zitten. Een aan het werk gezette zombie genereert zo snel als

hij kan informatieaanvragen naar een website en bekommert zich niet

om het antwoord. Doordat vele (tien)duizenden pc’s – in een tv-inter-

view claimde een Nederlandse hacker de controle te hebben over

zestigduizend computersystemen – in meer landen tegelijk veel infor-

matieaanvragen sturen, raken de aangevallen server(s) en netwerk(en)

overbelast. Voor een kortdurende protestactie – het elektronische

equivalent van de blokkade door taxichauffeurs of boeren van een

ministerie – een denkbaar en wellicht door de samenleving te accep-

teren middel. Zodra het langdurig wordt en grote schade voor de

(ICT-)samenleving oplevert, bijvoorbeeld een langdurige blokkade van

het elektronisch belastingaangifte doen, wordt de situatie anders. Nog

gevaarlijker is het als het aangevallen netwerk (of fysiek nevennet-

werk) systemen bevat die vitaal zijn, bijvoorbeeld omdat daar patiën-

teninformatie in opgeslagen is. Bekend is dat de Russische mafia een

aantal on-line winkels heeft afgeperst door te dreigen – na een kleine

demo – deze langdurig onbereikbaar te maken.

In oktober 2004 zijn enkele overheidsinformatiediensten als over-

heid.nl meer dan vijf dagen het slachtoffer van een dergelijke DDoS-

aanval geweest. Aangifte door de overheid zelf tegen de onverlaten

had weinig zin omdat de overheid in dit geval niet over adequate

mogelijkheden voor opsporing beschikt. De DDoS-aanval maakt

gebruik van reguliere webaanvragen, alleen wel heel veel. Het delict

computervredebreuk kon daardoor moeilijk gebruikt worden, waar-

mee tevens opsporingsmogelijkheden als netzoeking bij Internet

Service Providers vervielen. Alternatieve strafbare feiten sloten derge-

lijke opsporingsmogelijkheden uit. Hier wreekt zich de trage invoering

van de wetgeving in het kader van het internationaal geharmoniseer-

de Cybercrime-verdrag en artikelen uit de Wet Computercriminaliteit

II, die al sinds 1999 in de maak is. Het nieuwe artikel WvS 138b zou

welkom geweest zijn. De overheid zit nu, drie jaar na de DDoS op de

chat-sessie van prins Willem-Alexander en zijn toenmalige verloofde

Máxima, nog steeds zonder slagvaardig instrumentarium.

Conclusie is dus dat de slagvaardigheid van wet- en regelgeving gelijk

op moet gaan met negatieve ICT-ontwikkelingen. Denken dat de tech-

nologieonafhankelijke wetgeving wel alle voorkomende criminaliteits-

De kwetsbaarheid van de ICT-samenleving
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gevallen zal afdekken is vragen om problemen. Continue verkenning

van opkomende ICT-trends die door criminelen misbruikt zouden

kunnen gaan worden en het nagaan op welke wijze huidige juridische

middelen ingezet kunnen worden en welke er mogelijk ontbreken, is

noodzaak. Als neveneffect verbeteren dergelijke verkenningen tevens

de informatiepositie over het gebruik en misbruik door de crimina-

liteit van ICT.

Computervredebreuk (hacking) heeft qua vervolging een lage prio-

riteit. De oorzaken liggen daarvoor in de gehele keten. Inmiddels zijn

er voorlichtingsbrochures voor MKB en andere organisaties over de

‘do’s en don’ts’ bij constatering van computercriminaliteit en hoe men

aangifte kan doen. De volgende schakels van de justitiële keten die-

nen deze aangiften echter op te pakken, al heeft die door het interna-

tionale karakter niet altijd een simpele vorm. De echte kwetsbaarheid

van de ICT-samenleving zit niet in de 95% van de aanvallen die een

webpagina wijzigen, de zogenoemde ‘cyber graffitti’, al zijn die wel

vervelend voor de webeigenaar. De kwetsbaarheid van de ICT-samen-

leving voor hacking komt vooral voort uit de criminele circuits waar

veel geld rondgaat voor gestolen informatie (bijvoorbeeld industriële

spionage), digitale fraude en rekeningen die geplunderd worden.

Een schatting (Barometer, 2004) geeft aan dat ruim 34.000 Neder-

landse bedrijven in het afgelopen jaar tijd het slachtoffer zijn geweest

van computervredebreuk met een geschatte schade van 263 miljoen

euro, een schade van dezelfde orde van grootte als die door inbraken

in en diefstal uit particuliere woningen. Daar staat een beperkt aantal

justitiële transactievoorstellen en nog veel minder veroordelingen

tegenover.

Spamming, het massaal versturen van niet door de ontvanger van te

voren gewenste commerciële berichten, is een grote bron van ergernis

voor gebruikers en bedrijven. Soms bestaat meer dan 90% van de

binnenkomende e-mail bij bedrijven uit spam, al wordt veel voor de

gebruiker gemaskeerd door spamfilters. Sinds april 2004 is het zonder

toestemming vooraf versturen van dergelijke commerciële e-mail

door of in opdracht van Nederlandse bedrijven naar particulieren in

Nederland verboden. Dit blokkeert de spamming uit andere landen

niet en bedrijven schieten hier voorlopig niets mee op en moeten veel

kosten maken voor het indammen van de grote overlast. Drie van de

tien ondervraagden (Barometer, 2004) geven aan te stoppen met

e-mail als de hoeveelheid spam verder toeneemt. Gekoppeld aan het

hierna te bespreken risico van ‘phishing’ is een effectievere inter-
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nationale aanpak van dit probleem nodig wil e-mail als communica-

tiemiddel niet geheel verstopt raken door de veelal criminele vormen

van reclame (bijvoorbeeld verkoop van Viagra en andere geneesmid-

delen; lokkers naar sexwebsites).

Vergelijkbaar met spam is de opkomst van spyware, waarbij na het

bezoek aan een aantrekkelijke website ineens stukken code op de pc

blijken te staan die heimelijk informatie inwinnen en webpagina-aan-

vragen ongewild omleiden. Het risico voor de gebruiker is verlies van

privacy, het verlies van persoonlijke gegevens (met als gevolg identi-

teitsdiefstal), en het ongewenst voorzien worden van expliciete infor-

matie of het ongevraagd krijgen van aanbiedingen. Spyware en

adware (advertenties) zijn nauwelijks te verwijderen. Daar spyware en

adware de integriteit van het systeem van de eindgebruiker zonder

medeweten en toestemming aantast, zou de huidige criminaliteits-

wetgeving een handzaam middel moeten zijn. Recent onderzoek laat

zien dat ruim tachtig procent van de pc’s zonder medeweten van de

gebruiker met spyware besmet is. Spyware op pc’s in Nederland is

vaak afkomstig van buitenlandse websites. Dat zou de Nederlandse

overheid echter niet moeten weerhouden om op dit gebied een actief

vervolgingsbeleid te voeren waarbij buitenlandse digitale rechtshulp

ingeschakeld wordt.

Snel opkomend is het probleem van phishing. Criminelen hacken

eerst een systeem, zetten daarop een iets gewijzigde kopie van de

website van een bank, elektronische winkel of marktplaats en sturen

vervolgens een net echt lijkende e-mailbrief bij honderdduizenden

tegelijk. Gegarandeerd dat er enkele klanten van de betreffende bank,

winkel of marktplaats de e-mail voor waar aannemen en vervolgens

hun identiteits- en aanloggegevens prijsgeven. Al snel worden zij

geconfronteerd met geplunderde rekeningen. De statistieken tonen

aan dat phishing voor criminelen een zeer lucratieve zaak is: negen-

tien procent van de klanten die de e-mail ontvangen gelooft deze op

het eerste gezicht. Twee procent vult vervolgens alle gegevens in. In

gemiddeld twee en een kwart dag worden dergelijke valse websites uit

de lucht gehaald. Binnen dat tijdsbestek verliest het slachtoffer

gemiddeld zo’n 1200 dollar. Van één bank in Australië is bekend dat

deze hieraan een miljoen dollar per maand verliest. In de VS zijn op

een willekeurig moment tweehonderd phishing-pogingen gelijktijdig

actief. Dan wordt duidelijk dat het om grote bedragen gaat: op een

tussenrekening kwam 240 miljoen dollar in één maand binnen.

Ook banken in Nederland hebben phishing-aanvallen ondervonden.

De kwetsbaarheid van de ICT-samenleving
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De huidige en komende computercriminaliteitswetgeving lijkt echter

geen sterke middelen te geven om deze lucratieve vorm van ICT-

misbruik aan te pakken. Justitie zal voornamelijk moeten terugvallen

op andere wetsartikelen.

Een opkomende dreiging betreft elektromagnetische verstoring of

zelfs kapotmaken van netwerkapparatuur, computersystemen en

gekoppelde elektronische sensoren als bewakingscamera’s. High-

Power Microwave stoorapparatuur kan van buitenaf onzichtbaar in

een bestelbus ingebouwd worden. Een demonstratiemodel is inge-

bouwd in een onschuldig uitziende aktekoffer (CCSS, 2004).

Hackersbladen beschrijven al hoe met weinig middelen gerichte

bundels energie gemaakt kunnen worden die moderne elektronische

apparatuur in een storingstoestand brengt en chips laat doorbranden.

Voor criminelen biedt dergelijke apparatuur interessante mogelijk-

heden, bijvoorbeeld afpersing om herhaalde storingen te voorkomen,

het uitschakelen van alarmen.

Al de bovenstaande kwetsbaarheden hebben de potentie om het ver-

trouwen van burgers, consumenten en bedrijfsleven in de ICT-samen-

leving aanzienlijk te laten dalen. Vooral indien enkele grote incidenten

zich binnen een korte tijdspanne voordoen. Naast de eigen beveili-

gingsverantwoordelijkheid van burger, bedrijfsleven en overheid is

een effectieve justitiële keten nodig. Duidelijke grenzen moeten

getrokken worden die aangeven dat de overheid ernstige verstoringen

van de ICT-samenleving niet tolereert.

Vitale infrastructuren

De andere vorm van ICT-kwetsbaarheid heeft te maken met vitale

infrastructuren. Deze zorgen voor het geordend verlopen van onze

samenleving en economie in de volle breedte. Nederland is de afge-

lopen decennia sterker afhankelijk geworden van de beschikbaarheid

en betrouwbaarheid van producten en diensten uit de vitale infra-

structuur. Het uitvallen van vitale diensten en producten kan leiden

tot levensbedreigende situaties en grote schade aan de Nederlandse

vitale belangen die bepalend zijn voor de instandhouding van onze

territoriale, fysieke, economische en ecologische veiligheid en de

Nederlandse politieke en sociale stabiliteit.

Sinds begin 2002 werken overheid en bedrijfsleven samen aan het

project Bescherming Vitale Infrastructuur (Tweede Kamer, 2000-2004).
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Binnen dit project is op nationaal niveau vastgesteld welke vitale pro-

ducten en diensten deel uitmaken van de te beschermen nationale

infrastructuur, waaronder de energie-, drinkwater-, telecommunica-

tie- en voedselvoorzieningen en transport. Uit onderzoek door TNO

(Luiijf, 2003a/b/c) is naar voren gekomen dat de meeste van de vitale

producten en diensten op een complexe wijze met elkaar zijn verwe-

ven en dat zij sterk van elkaar afhankelijk zijn.

Probleem is dat de historisch hoge betrouwbaarheid van onze voor-

zieningen ervoor zorgt dat het bedrijfsleven nauwelijks nadenkt over

en investeert in alternatieven, bijvoorbeeld in noodaggregaten, voor

het geval een voor hen vitale infrastructuur gedurende langere tijd uit-

valt. Dat er in het verleden niets uitviel, geeft echter geen honderd

procent garantie voor de toekomst. Steeds meer vitale producten en

diensten worden namelijk gecombineerd tot een nieuw product of

dienst. We maken onszelf daarmee steeds afhankelijker van meer vita-

le infrastructuur zonder dat er een mogelijkheid is om terug te vallen,

omdat de oude alternatieven of werkwijzen zijn opgeruimd.

De voortschrijdende inzet van ICT in vitale infrastructuur vormt een

nieuwe bedreiging. Kwetsbare computers worden gebruikt om op

afstand vitale infrastructuurprocessen te bewaken en te besturen,

zoals drinkwater, riolering, gemalen, elektriciteit- en gasdistributie,

mobiele telefonie, C2000 en gemeenschappelijke meldkamers. De ver-

wevenheid en afhankelijkheid van infrastructuren door het gebruik

van informatie- en communicatienetwerken geeft het risico van

domino-effecten waarbij uitval of verstoring van één infrastructuur

vaak leidt tot ernstige verstoring in andere vitale infrastructuren.

Ook in vitale infrastructuren kunnen de eerder genoemde algemene

ICT-dreigingen naar voren treden. Door het toenemende gebruik van

standaard ICT-besturingssystemen en dom aangebrachte koppelingen

tussen productienetwerken en administratief gerichte netwerken zien

we uitval van gelduitgifteautomaten, vliegtuigreserveringssystemen en

ook het alarmeringspaneel van een nucleaire centrale door het

binnendringen van een internetvirus of -worm.

Ook hackers weten de vitale infrastructuur binnen te dringen.

In Brisbane, Australië heeft een ex-employee met een laptop en

draadloze netwerkapparatuur afsluiters en pompen van het riolerings-

systeem gemanipuleerd. De viezigheid stroomde over straat. Hackers

zijn ook gesignaleerd in de besturings- en controlenetwerken van de

elektriciteitdistributie in Spanje, Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk

en de VS. Ook een gasdistributienetwerk in Europa is enige tijd

De kwetsbaarheid van de ICT-samenleving
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volledig in handen van hackers geweest. Studies naar de technische

veiligheid van besturings- en controlesystemen (onder andere Scada,

PLC, DCS) in deze vitale infrastructuren en in de procesindustrie laten

zien dat de gebruikte protocollen en software eenvoudig te kraken zijn

en weinig of geen controles uitvoeren of gegeven commando’s niet

gemanipuleerd zijn. Ook is gebleken dat bij de minste of geringste

fout in de communicatie, controlesystemen in een fatale stilstand

(crash) komen. Een hacker kan dat bewust nastreven, maar ook per

ongeluk vooroorzaken.

Gegeven de potentiële schade die op kan treden door manipulatie

door hackers, activisten of zelfs terroristen van computers en net-

werken in vitale infrastructuur, is het de vraag of de huidige wetgeving

daar voldoende op voorbereid is. Veel van de specifieke artikelen uit

Titel VII van het Wetboek van Strafrecht die verstoring van vitale infra-

structuur behandelen zijn ontwikkeld in een periode dat effecten op

dergelijke infrastructuur fysiek waren en alleen lokale gevolgen zou-

den hebben en dat de dader(s) ook op Nederlands grondgebied

opereerden. Inmiddels zijn elektriciteits-, gas-, en telecommunicatie-

netwerken internationaal gekoppeld en worden volledig bestuurd met

ICT.

Als een hacker alleen het systeem van bijvoorbeeld een energiedistri-

butiebedrijf of waterschap wederrechtelijk is binnengedrongen, is

computervredebreuk op dit moment alleen volgens artikel 138a lid 1

strafbaar met een straf van ten hoogste zes maanden. Mocht de

hacker in het buitenland zitten, dan is het de vraag of voor het simpele

vergrijp van computervredebreuk er internationaal veel bereidheid zal

zijn om netzoekingen uit te voeren. Blijft over strafbaarheid volgens de

artikelen betreffende de vernieling, beschadiging of onbruikbaar

maken van de waterhuishouding (art. 161), elektriciteit (art 161bis/ter),

telecommunicatie (art. 161 sexies/septies), luchtvaart (art. 162-

163/168-169), spoorwegen (art. 164-165), scheepvaart (art. 166-167),

en drinkwater (art. 172-173). Voor vitale infrastructuur als

aardgastransport en -distributie, financiële infrastructuur, transport-

pijpleidingen en rioleringswerken ontbreken onder deze titel specifie-

ke artikelen. Ten dele wordt dit nog ondervangen door artikel 351. Een

casus waarover nagedacht zou moeten worden is de hacker die enkele

weken lang in het besturings- en controlenetwerk van de Spaanse

TenneT rondwaarde. Hij had de mogelijkheid om met enkele com-

mando’s het totale Spaanse elektriciteitsnetwerk plat te leggen. Het

risico daarvan was een onverwachte overbelasting en uitschakeling
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van netwerken in Frankrijk met risico voor de stroomvoorziening in

andere Europese landen, waaronder Nederland. Als de hacker op een

zolderkamer in Nederland zat en de stroomvoorziening in Nederland

naar uw keuze al dan niet ontregeld raakt, welke strafbare feiten leg-

gen we hem ten laste? Of wachten we op een uitleveringsverzoek van

Spanje? Gegeven enerzijds de internationale koppelingen van vitale

infrastructuur en anderzijds de ICT-aansturingen daarvan, lijkt

modernisering van onze huidige wetgeving dus noodzakelijk om in de

nabije toekomst niet met bijna lege handen te staan bij ernstige ver-

storingen van onze ICT-gestuurde vitale infrastructuur of die van

andere landen.

Nieuwe ontwikkelingen

Belangrijk is om kort ook de kwetsbaarheid van enkele nieuwe ICT-

ontwikkelingen te beschouwen. Hun impact op de samenleving kan

dermate groot zijn, dat het niet tijdig voorbereid zijn op dreigingen

het risico in zich bergt dat het vertrouwen van burgers, consumenten

en bedrijfsleven in de ICT-ontwikkeling in gevaar komt.

Als eerste noemen we Radio Frequency IDentification (RFID), kleine

chips die straks de streepjescode van artikelen gaan vervangen en in

allerlei goederen, dieren en producten ingebed gaan worden om ze

gedurende de levensduur middels radiogolven te traceren. Het risico

van ongewenste inbreuk in de privacy van consumenten en verlies

van anonimiteit is een discussie die op dit moment internationaal

hoog oploopt.

Ten tweede, de zogenoemde embedded processoren. Voor velen onbe-

kend maar op dit moment is achtennegentig procent van de compu-

terprocessoren niet aangesloten op een netwerk. Printer-, telelefoon-

en autofabrikanten controleren via dergelijke processoren of vervan-

gende of verbruiksonderdelen origineel zijn of niet. In een midden-

klasse auto zitten al veertig tot zestig processoren die binnen afzien-

bare tijd gekoppeld worden aan het ‘boordnetwerk’. Ze communiceren

daarmee met elkaar en met de buitenwereld. Auto’s gaan op die wijze

hun onderlinge afstand afstemmen, gaan automatisch remmen bij te

korte afstand en ze communiceren hun onderhoudsstatus met de

garage.

Een ander gebied met embedded processoren in opkomst is domoti-

ca, waar in huizen of bedrijfspanden allerlei apparatuur intelligent

De kwetsbaarheid van de ICT-samenleving
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aangestuurd wordt. Denk aan controle op afstand van deuren, alarm-

circuits, verwarming en koeling, verlichting, maar ook het aanzetten

van de oven en het automatisch bestellen van goederen door de koel-

kast (in het huis van de toekomst kunt u voorbeelden daarvan zien).

Binnen enkele jaren zijn ingebedde processoren en sensoren in

onderkleding te verwachten die continu de gezondheidsstatus van

hart- en andere patiënten bewaakt en de informatie via mobiele com-

municatie en het internet doorgeeft aan het ziekenhuis. Inbreuken

door hackers, virussen, wormen of Trojan horse code op dergelijke

autosystemen, domotica, patiëntvolgsystemen of andere ingebedde

processortoepassingen vallen weliswaar binnen de huidige technolo-

gieonafhankelijke computervredebreuk en de aanstaande Cybercrime

convention/ Wet Computercriminaliteit II wetgeving, maar het is de

vraag of nu niet nagedacht moet worden of de justitiële keten wel

optimaal toegerust is om negatieve aspecten van dergelijke nieuwe

ontwikkelingen effectief de kop in te drukken.

Effectiviteit van de aanpak

Hierboven is aangegeven dat de huidige wetgeving enerzijds niet opti-

maal is en anderzijds niet adequaat in de praktijk gebracht wordt om

de ICT-samenleving te beschermen. Naast de justitiële keten moet de

opsporingsketen natuurlijk ook optimaal toegerust zijn om effectief

en efficiënt computercriminaliteit aan te pakken. Dat vergt een goed

samenspel met burgers en bedrijven die bereid moeten zijn aangifte

te doen in een situatie waar hun belangen ergens anders liggen

(Kwint, 2003; Nato, 2004). Opsporingsinstanties hebben voor hun

inforensisch onderzoek en analyse veel betere en (bijna) real-time

hulpmiddelen nodig. Hier wreekt zich het kip-of-ei-probleem: te

weinig aangiften, sporadische expertise, minder hulpmiddelen, niet of

nauwelijks vervolging, geen veroordelingen, geen aangiftebereidheid.

Eerdere studies (Van Amersfoort, 2002) en nationale initiatieven zoals

het Hacking Emergency Response Team (Hert, 2002) en publiek-priva-

te samenwerkingsinitiatieven om hulpmiddelen te ontwikkelen zijn

nauwelijks verder dan het planstadium gekomen. De verschillende

projecten van het nieuwe Netherlands High Tech Crime Center, waar-

onder ook vitale infrastructuur, gaan hopelijk een nieuwe impuls

geven, zodat Nederland de kwetsbaarheid van onze eigen ICT-samen-

leving beheersbaar kan houden en de weerbaarheid van de op ICT

gebaseerde samenleving, Europabreed, verhoogt.

JV_8_2004_7.qxd  01-12-2004  15:33  Pagina 32



33

Literatuur

De kwetsbaarheid van de ICT-samenleving

Agenda
Nota De Rijksbrede ICT-Agenda

Ministerie van Economische

Zaken, Den Haag, 2004

Amersfoort, P. van, L. Smit e.a.
Criminaliteit in de virtuele ruimte

Amsterdam, Politie en

Wetenschap & TNO, 2002

Barometer
Resultaat ICT-Barometer Jaargang

4, 12 oktober 2004

Ernst & Young ICT Leadership,

2004.

CCSS
CCSS Survey 05; directed energy

weapons

Den Haag, Clingendael Centrum

voor Stategische Studies, 2004

www.ccss.nl/survey.html

eEurope
eEurope 2005 Action Plan

European Council, Brussel, 2002

europa.eu.int/information_

society/eeurope/2005/

Hert
Inrichtingsplan voor ‘Hert’;

hacking emergency response team

In: Nationaal Actieprogramma

Digitaal Rechercheren,

Landelijk Projectbureau Digitaal

Rechercheren, Zoetermeer, 2002

Kwint werkgroep
Computercriminaliteit
Stappenplan aangifte computer-

criminaliteit

Leidschendam, ECP.NL en

Ministerie van Economische

Zaken, 2003

Luiijf, E., Burger, e.a.
Critical infrastructure protection

in The Netherlands; a quick-scan

In: U.E. Gattiker (red.), EICAR

2002 conference best paper pro-

ceedings, Copenhagen, EICAR,

2003

Luiijf, H.A.M., H.H Burger e.a.
Bescherming vitale infrastructuur;

quick-scan naar vitale producten

en diensten (managementdeel)

Den Haag, TNO-rapport

FEL-03-C001, 2003

Luiijf, H.A.M., A.H. Nieuwenhuijs
e.a.
Bescherming vitale infrastructuur;

quick-scan naar vitale producten

en diensten

Den Haag, TNO-rapport

FEL-03-C002, 2003

Luiijf, H.A.M., M.H.A. Klaver
The current state of threats

In: Ministry of Economic Affairs,

Proceedings of eSecurity2004,

Den Haag, 2004

Nato Task Group on Information
Assurance
RTO-TR-067, Inforensics and

Incident Response Workshop

Parijs, Nato RTA/Information

Systems Technology Panel, 2004

Till, J. van, H.A.M. Luiijf e.a.
Kwint; samen werken voor veilig

Internet-verkeer: een e-deltaplan

Den Haag, Ministerie van Verkeer

en Waterstaat, 2001

Tweede Kamer
Tweede Kamer 2000-2001, 26643,

nr. 20, 2001-2002, 27925, nr. 21, en

2003-2004, 26643, nr. 56

Den Haag, Tweede Kamer, 2000-

2004

JV_8_2004_7.qxd  01-12-2004  15:33  Pagina 33



34

Technologie en de nieuwe
dilemma’s rond identificatie,
anonimiteit en privacy

J.E.J. Prins*

Identificatie, anonimiteit en privacy: het zijn in de virtuele wereld van

het internet welhaast beladen begrippen geworden. Voor de komst

van de ongekende mogelijkheden van informatie- en communicatie-

technologie, was de identiteit van een persoon en het proces van

identificeren een redelijk beheersbaar proces. Identificeren was veelal

beperkt tot het tonen van een fysiek identiteitsdocument. Bovendien

waren afwegingen tussen anonimiteit enerzijds en kenbaarheid

anderzijds voorheen nauwelijks aanleiding voor problemen en (maat-

schappelijk) debat. Dat is inmiddels duidelijk veranderd. Diverse acto-

ren in het maatschappelijk speelveld worden in onze huidige maat-

schappij geconfronteerd met de vraag onder welke omstandigheden

en voorwaarden burgers en consumenten in hun doen en laten getra-

ceerd en gevolgd mogen dan wel moeten worden. Waar liggen de

grenzen van anonimiteit en kenbaarheid en welke rol spelen techno-

logische ontwikkelingen en erkende privacybeginselen in de discussie

over deze grenzen?

In deze bijdrage staan enkele actuele ontwikkelingen rondom het

grensvlak tussen anonimiteit en identiteit centraal. Daarbij zal aller-

eerst gekeken worden naar het terrein van opsporing, handhaving en

terrorismebestrijding. Vervolgens wordt een beeld gegeven van de

aandacht binnen de private sector voor kwesties rondom identiteit en

anonimiteit. Ook hier blijken grote belangen gemoeid met het steeds

beter en nauwkeuriger in beeld brengen van het doen en laten van

individuele consumenten en andere gebruikers van internet. Indirect

komt daarmee een scala aan nieuwe gegevens voor opsporingsauto-

riteiten vrij. Aan de hand van recente rechtspraak zal vervolgens wor-

den bezien waar momenteel bij opsporing en handhaving door priva-

* De auteur is hoogleraar recht en informatisering, Tilburg Institute for Law, Technology,
and Society (TILT), Universiteit van Tilburg.
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te partijen de grenzen lijken te liggen tussen kenbaarheid en anoni-

miteit. Ten slotte zal in deze bijdrage worden afgesloten met enkele

discussiepunten voor een nader debat over de nieuwe dilemma’s

rondom identificatie, anonimiteit en privacy.

De tandemtechnologie en opsporing

Een grote rol bij de huidige tendens naar het identificeren van perso-

nen en hun gedrag speelt natuurlijk de sterk toegenomen politieke

aandacht voor opsporing, handhaving en terrorismebestrijding en de

nieuwe opsporingsbevoegdheden die als uitvloeisel hiervan worden

geïntroduceerd. Zo wijzen de ministers van Justitie en van Binnen-

landse Zaken en Koninkrijksrelaties er in hun nota over terrorismebe-

strijding, die zij in september 2004 naar de Tweede Kamer stuurden,

op dat informatie de belangrijkste grondstof is voor terrorismebestrij-

ding.1 En waar informatie de grondstof is, is techniek het gereedschap

om de grondstof aan de oppervlakte te krijgen. Het is daarom niet ver-

wonderlijk dat technologische ontwikkelingen in de groei van het

arsenaal aan opsporingsbevoegheden een geheel eigen rol spelen. Een

blik op de ontwikkelingen van de afgelopen jaren laat namelijk zien

dat met iedere nieuwe technologie die het identificeren en opsporen

van personen optimaliseert, ook het arsenaal aan wettelijke bevoegd-

heden wordt uitgebreid. Illustratief is het recente voorstel van de

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Remkes, om

nieuwe vormen van geautomatiseerde data-analyse (datamining) toe

te laten. In zijn brief van medio juli 2004 aan de Tweede Kamer stelt

de minister: ‘De inzet moet voor alles gericht zijn op het zo vroeg

mogelijk identificeren van de voorbereiding van mogelijke terroristi-

sche acties en de daders daarvan. Nieuwe vormen van geautomati-

seerde data-analyse worden daarvoor ingezet, zoals het zoeken aan de

hand van profielen en het opsporen van bepaalde patronen met

behulp van datamining. Daartoe moeten grote bestanden met per-

soonsgegevens van niet-verdachte personen doorzocht worden (....)’.2

Bij al deze ontwikkelingen is het van belang te onderkennen dat we

slechts aan de vooravond staan van een wereld waarin een breed scala

Technologie en de nieuwe dilemma’s rond3 identificatie

1 Ik verwijs hiervoor naar nieuwe technieken als datamining (het zoeken naar relaties en
patronen in databases), datawarehousing (het verzamelen, vastleggen en analyseren van
gegevens), oscint (openbronnenonderzoek), enzovoort.

2 Kamerstukken II, 2004/05, 5306302/504.
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aan technieken voorhanden is om personen ‘in beeld’ te brengen. Met

andere woorden, vergeleken bij hetgeen ons te wachten staat, zijn de

huidige mogelijkheden slechts peanuts. Illustratief zijn bijvoorbeeld

de ontwikkelingen op het terrein van ‘domotica’. Hierbij worden diver-

se technologische applicaties in (apparaten in) de woning ingebouwd,

teneinde de huiselijke omgeving te laten reageren op de wensen van

de bewoner.3 De verwachting is dat daarbij voornamelijk gebruik-

gemaakt gaat worden van draadloze verbindingen, waardoor onze

woning steeds onlosmakelijker wordt verbonden met computernet-

werken en een diversiteit aan activiteiten binnen de woning van

buitenaf te volgen zal zijn (Koops e.a., 2004). Ook de momenteel nog

relatief onbekende techniek van Radio Frequency IDentification

(RFID) zal het in de afzienbare toekomst mogelijk maken om op

afstand gedetailleerde informatie te vergaren over het dagelijkse doen

en laten van burgers en consumenten. RFID, waarvan de eerste toe-

passingen al in gebruik zijn, is een technologie waarbij met behulp

van minuscule chips personen en of objecten uniek geïdentificeerd en

gevolgd kunnen worden.4 Ten slotte zijn de verwachtingen hoog

gespannen over de mogelijkheden van technologische ontwikkelin-

gen, waaronder die op het terrein van nanotechnologie, die het

lichaam kunnen verkennen en binnendringen (Prins, 2004b).

Met het nieuwe scala aan technologische mogelijkheden treden ook

de welhaast ongekende mogelijkheden en voordelen van unieke iden-

tificatie, koppeling, stroomlijning en pro-actief beleid naar voren. En

onder het huidige kabinet krijgen politie, justitie en inlichtingendien-

sten ook steeds meer armslag om dergelijke mogelijkheden daadwer-

kelijk te gebruiken ten behoeve van opsporing en handhaving. Het

voornoemde plan van minister Remkes is zeker niet het enige. Zoals

bekend zijn de afgelopen periode diverse initiatieven gepresenteerd

dan wel wetswijzigingen doorgevoerd die een verruiming beogen van

de bestaande regels voor het verzamelen, verkrijgen, gebruiken, uit-

wisselen en koppelen van informatie en persoonsgegevens. Zo biedt

de in september 2004 in werking getreden Wet vorderen gegevens tele-

communicatie diverse nieuwe mogelijkheden voor het opvragen van

gegevens met betrekking tot de telecommunicatie.5 Op 1 januari 2005

zal de Wet op de uitgebreide identificatieplicht in werking treden.6

3 Kamerstukken II, 2003/04, 27925, nr. 123.
4 Zie bijvoorbeeld

<www.newscenter.philips.com/Assets/Downloadablefile/HomeLab_Fact_Sheet-3143-
1213.doc>. 

5 Zie voor nadere informatie het tijdschrift op: <www.rfidjournal.com>.
6 Stb. 2004, 105. Tevens is het Besluit vorderen gegevens telecommunicatie op die datum

in werking getreden (Stb. 2004, 394).
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Verder zullen de opsporingsbevoegdheden nog worden uitgebreid

met onder meer de hierna nog nader te vermelden regelingen uit het

wetsvoorstel ‘bevoegdheden vorderen gegevens’.7

Ook op Europees niveau is de tendens naar ruimere bevoegdheden

duidelijk waarneembaar. Najaar 2004 spraken de verantwoordelijke

ministers van de diverse EU-lidstaten af dat het grensoverschrijdend

uitwisselen van politie- en justitiegegevens verder geïntensiveerd zal

worden. Eerder maakten diverse lidstaten zich al sterk voor een uit-

breiding van de bewaarplicht voor verkeersgegevens. Waar de Raad

van Europa zich in het (elders in dit nummer door Kaspersen bespro-

ken) Cybercrime-verdrag uiteindelijk niet wilde branden aan de

discussie over het bewaren van deze gegevens, lijken de EU-landen

inmiddels welhaast moeiteloos over de negatieve consequenties voor

de privacy heen te stappen. Ook Nederland heeft zich een voorstander

getoond van het voorstel om te komen tot een wettelijke plicht voor

telefoonbedrijven en internetaanbieders om verkeers- en locatiegege-

vens van hun klanten te bewaren (welke telefoonnummers bellen met

elkaar, hoe lang en vanuit welke locatie (hetgeen met mobiele telefo-

nie soms tot op honderd meter nauwkeurig is vast te stellen), welk

internetadres (IP-adres) surft naar welke website, enzovoort). Ons

land kent momenteel alleen voor telecommunicatieaanbieders een

wettelijke regeling voor het bewaren van verkeersgegevens (Koops,

2003). Indien het ontwerp-kaderbesluit zoals dat in april 2004 door

Engeland, Frankrijk, Ierland en Zweden is gepresenteerd,9 wordt aan-

genomen, geldt in de toekomst echter een bewaarplicht voor een veel

groter arsenaal aan gegevens: alle informatie over het bel-, e-mail- en

surfgedrag van burgers in de Europese Unie. En waar voorheen bij

vaste telefonie kennis als ‘wie belt met wie’ geen inzicht verschafte in

de inhoud van de communicatie, is dit met de komst van internet

drastisch veranderd. Immers, wie een webadres (online locatie) intypt

met in dat adres zelf een verwijzing naar pornografie of illegale soft-

ware, verschaft daarmee niet alleen informatie over de communicatie

maar tevens over de inhoud van die communicatie. Met andere woor-

den, het traditioneel heldere onderscheid tussen inhoud (brief) en

adressering (adres op enveloppe) vervaagt.

Technologie en de nieuwe dilemma’s rond identificatie

7 Stb. 2004, 300.
8 Kamerstukken II, 2003/04, 29 441. 
9 Beschikbaar via <www.europapoort.nl/9294000/modules/vgbwr4k8ocw2f=

/vgq8mzge32zu.pdf> Voor het Nederlandse standpunt, zie
<www.europapoort.nl/9294000/modules/vgbwr4k8ocw2f=/vgs0c11ojpk6.doc>.
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Het beeld dat bij al deze initiatieven opkomt, is dat van een verre-

gaande invloed van technologie op het creëren van opsporingsbe-

voegdheden. Bovendien beperken diverse van de nieuw verleende

bevoegdheden zich niet tot het opsporen van gegevens over verdachte

personen. Wanneer justitie daartoe aanleiding ziet, biedt het wets-

voorstel ‘bevoegdheden vorderen gegevens’ de bevoegdheid om ook

gegevens over niet-verdachte burgers op te vragen. Ten slotte lijkt de

wens van de overheid tot het versterken van haar informatiepositie

duidelijke consequenties te hebben voor zogenoemde ‘zachte infor-

matie’ die in voorfasen wordt verzameld. Juist met behulp van de

nieuwe mogelijkheden van de techniek is een groeiende hoeveelheid

zachte informatie boven tafel te krijgen, waarbij deze ook in een toe-

nemend aantal gevallen direct wordt ingezet uit vrees voor de potenti-

eel enorme gevolgen die een terreuraanslag kan hebben. Voor het

Openbaar Ministerie vormt de kwetsbare status van zachte informatie

inmiddels aanleiding om zelfstandig tot het verzamelen van informa-

tie over te gaan (NRC Handelsblad, 8 oktober 2004). Als zodanig

behoeft deze ontwikkeling niet direct te worden afgewezen, maar

wederom leidt ze wel tot extra risico’s. Immers, wat de bevoegdheden

van de ene dienst (lees: Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst)

zijn, moeten natuurlijk ook de bevoegdheden van de andere organisa-

tie (Openbaar Ministerie) worden. De eigen informatiehonger moet

immers gestild worden. Met andere woorden, de spiraal van uitdijen-

de bevoegdheden in optima forma.

Met deze introductie van aanzienlijk ruimere opsporingsbevoegdhe-

den en het steeds verder optimaliseren van ‘de informatiepositie’ van

de overheid treedt de belangrijke vraag naar voren welke checks and

balances in de nieuwe relatie tussen burger en overheid worden inge-

bouwd. Bovendien, wanneer meer aandacht voor bepaalde maat-

schappelijke dreigingen (momenteel: terrorisme) ten koste gaat van

de intensiteit van het opsporen van andere vormen van criminaliteit 

– zoals ook door het Openbaar Ministerie zelf ten aanzien van een

verminderde aandacht voor drugszaken wordt erkend – is het van

groot belang dat de overheid verantwoording aflegt ten aanzien van

noodzaak, effectiviteit en implicaties van de voorgestelde bevoegdhe-

den. Of zoals het jongstleden juli in de VS gepresenteerde eindrapport

van de National Commission on Terrorist Attacks Upon the United

States, ook wel bekend als de 9/11 Commission, het expliciet formu-

leert: ‘The burden of proof for retaining a particular governmental

power should be on the executive, to explain (a) that the power actually
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materially enhances security and (b) that there is adequate supervision

of the executive’s use of the powers to ensure protection of civil liber-

ties. If the power is granted, there must be adequate guidelines and

oversight to properly confine its use.’10

Van individueel persoonsgegeven naar identiteit

Niet alleen de belangen van opsporing en handhaving lijken te profi-

teren van de toenemende mogelijkheden van de technologie. Ook

voor een verdere optimalisering van de (commerciële) dienstverlening

liggen er belangrijke kansen en indirect komen daarmee ook weer

nieuwe gegevens voor opsporingsinitiatieven vrij. Omdat de nieuwe

gegevensverzamelingstechnieken steeds verfijnder en complexer wor-

den, is het mogelijk om zeer accurate marketingstrategieën op basis

van gebruikersprofilering te ontwikkelen. Het is derhalve niet verwon-

derlijk dat steeds meer aanbieders van internetdiensten inzetten op

het selecteren, filteren en classificeren van persoonsgegevens ten-

einde een individuele informatierelatie met een consument vorm te

geven. Zo mag de ontwikkeling van zogeheten gepersonaliseerde

diensten zich over een toenemende populariteit verheugen (Van der

Hof, Lips e.a., 2004). Een voorbeeld van een dergelijke dienst is

Movielens. Deze dienst werkt met ‘recommender systems’: systemen

die het gebruikers mogelijk maken om elkaar iets aan te bevelen. Bij

Movielens kunnen gebruikers films waarderen en vervolgens op hun

specifieke voorkeuren andere films aangeboden krijgen.11 Maar niet

alleen de private sector ziet belangrijke kansen liggen in het aanbie-

den van gepersonaliseerde diensten. Dat geldt, zo laten ontwikkelin-

gen in de Verenigde Staten zien, zeker ook voor de overheid. In de VS

heeft de staat Virgina sedert 1998 een ‘one-stop’ overheidsportaal op

het internet (www.virginia.gov) waar burgers en bedrijven gepersona-

liseerde publieke diensten kunnen krijgen. Zo kunnen burgers een

gepersonaliseerde ‘My Virginia’ webpagina instellen, waarop informa-

tie en diensten worden getoond conform het interesse- en behoefte-

patroon van de burger.

Technologie en de nieuwe dilemma’s rond identificatie

10 Het rapport is onder meer beschikbaar via: <www.epic.org/privacy/
terrorism/911report.pdf>.

11 Zie <movielens.umn.edu/login>. Een ander mooi voorbeeld is de op mobiele communica-
tie en location-based systemen gebaseerde dienst Buddy alert van het Duitse Mobiloco
voor jongeren bij het gepersonaliseerd vinden van nieuwe vrienden: <www.mobiloco.de>.
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Personalisatie betekent in veel gevallen ook identificatie, waardoor de

risico’s ten aanzien van de privacy van de gebruiker toenemen. Deze

risico’s kunnen zich voordoen wanneer de gevraagde persoonsgege-

vens niet strikt noodzakelijk zijn voor de levering van of toegang tot

de dienst, de persoonsgegevens zonder toestemming van de gebruiker

(mede) voor andere doeleinden worden gebruikt dan waarvoor deze

aanvankelijk waren verzameld en vastgelegd, en de gebruiker geen of

onvoldoende toegang (bijvoorbeeld via de website) krijgt tot diens

persoonsgegevens. Een gevaar is bovendien dat gebruikersinformatie

wordt verzameld zonder dat dit voor de gebruiker kenbaar is. Het is

juist deze ontwikkeling – de inzet van zogenoemde spionagesoftware,

spyware – die anonimiteit op internet verder op scherp stelt. Bij spy-

ware betreft het programma’s die zich – zonder dat de gebruiker van

de computer daar weet van heeft – nestelen op een computer, aldaar

informatie over deze gebruiker verzamelen en deze vervolgens door-

spelen aan een centraal punt dan wel specifiek bedrijf (bijvoorbeeld

een online adverteerder). Met de verzamelde gegevens worden

gebruikers vervolgens bestookt met reclamevensters, de standaardin-

stellingen van webpagina’s veranderd, bij zoekopdrachten naar een

foutieve website verwezen en gebruikers zelfs ongemerkt op hoge

kosten gejaagd omdat ze ongewild gebruikmaken van betaalde inter-

netdiensten. Met name aanbieders van spam (ongewenste elektroni-

sche reclame) nemen – nu het voor hen met de huidige filtersystemen

steeds moeilijker wordt computergebruikers effectief te bereiken en

spamming bovendien sinds juni 2004 aan wettelijke regels is gebon-

den – de laatste tijd hun toevlucht tot dergelijke spionageprogram-

ma’s. Illustratief voor de toenemende populariteit van spyware is het

bericht dat een Amerikaanse internetdienst in april 2004 ruim elf mil-

joen van dergelijke programma’s aantrof op 420.000 computers, terwijl

dit aantal een maand eerder ‘slechts’ zeven miljoen programma’s op

237.000 computers was (Computable, 25 juni 2004). Inmiddels heeft

de minister van Economische zaken in juli 2004 in reactie op kamer-

vragen aangegeven dat een wetsvoorstel voor de aanpak van deze pro-

blematiek en meer breder tot het creëren van verplichtingen voor aan-

bieders van informatiediensten in het tweede kwartaal van 2005 aan

de Kamer zal worden aangeboden.12

12 Kamerstukken II, 2003/04, nr. 1907.
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Alle voornoemde ontwikkelingen hebben met elkaar gemeen dat ze

inspringen op de groeiende belangstelling van bedrijven en overhe-

den voor profielen van consumenten in plaats van individuele per-

soonsgegevens. Onder invloed van de mogelijkheden die de techniek

daartoe biedt, verschuift de aandacht naar marketing op basis van

‘identiteiten’ van personen, omdat de context waarin gegevens wor-

den verkregen (welke persoon, met welke (gedrags)kenmerken heeft

welke voorkeur in welke situatie en onder welke (sociale en economi-

sche) omstandigheden) steeds inzichtelijker wordt en daarmee een

prominente rol gaat spelen. Kortom, personen zullen in verschillende

‘identiteiten’ kenbaar en transparant worden. Nu zou men kunnen

stellen dat hiermee nog niet is gezegd dat privacy ontoelaatbaar onder

druk komt te staan. Echter, veelal wordt vergeten dat deze in eerste

instantie door de private sector gegenereerde ‘identiteiten’ in principe

ook voor politie en justitie beschikbaar komen. Immers, onder het

eerdergenoemde wetsvoorstel ‘bevoegdheden vorderen gegevens’

krijgt de officier van justitie de bevoegdheid om ‘andere dan identifi-

cerende’ gegevens op te vragen. Het gaat daarbij ook om gegevens

over iemands koopgedrag of uitleenvoorkeur (video’s, boeken), waar-

bij het uitleveringsverzoek tevens ‘toekomstige’ gegevens kan betref-

fen. Alhoewel van deze bevoegdheid pas gebruikgemaakt mag worden

bij verdenking van zwaardere misdrijven, is ze niet beperkt tot gege-

vens van verdachte personen. Wanneer justitie daartoe aanleiding

ziet, betreft het ook gegevens over niet-verdachte burgers. Daarmee

komen alle in onze maatschappij nu beschikbare en toekomstige

gegevens, ook die gegenereerd door de private sector (dat zijn er

inmiddels heel wat!) vrij voor politie en justitie. Weliswaar zijn er

beperkingen gesteld (gegevens voor persoonlijk gebruik zijn uitgezon-

derd; voor gevoelige gegevens is machtiging van de rechter-commis-

saris nodig), maar zodra er verdenking is van een misdrijf is het credo:

vragen staat justitie vrij en private instanties dienen gehoor te geven.

Tot hoever reikt anonimiteit?

Bij al deze aandacht voor identificatie en personalisatie lijkt er nauwe-

lijks nog ruimte voor handelingen op het internet waarbij de betrok-

ken personen zich in volstrekte anonimiteit kunnen hullen. Toch zijn

er zeker situaties waarin onduidelijk is met wie men precies van doen

heeft en in sommige gevallen leidt dit tot problemen en juridische
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vragen over de grenzen van anonimiteit. Illustratief zijn de pogingen

van de muziek- en filmindustrie om achter de identiteit te komen van

de gebruikers van zogenaamde uitwisseldiensten, zoals het bekende

KaZaA. Organisaties van auteursrechthebbenden, zoals in ons land de

Stichting Brein, volgen het voorbeeld van zusterorganisaties in de

Verenigde Staten, die grote aantallen dagvaardingen aan individuele

personen uitvaardigen omdat ze gebruik zouden maken van internet-

diensten voor het illegaal uitwisselen van muziek- en filmbestanden

(Ekker, Van Daalen, 2003). In de VS zijn inmiddels diverse procedures

gevoerd over de vraag of internetaanbieders verplicht zijn de per-

soonsgegevens van abonnees vrij te geven zodat auteursrechthebben-

den kunnen achterhalen wie inbreuk op hun rechten pleegt en hen

daarvoor kunnen aanpakken. In een uitspraak van een New York

district court van juli 2004 formuleerde de rechtbank op basis van eer-

dere soortgelijke rechtszaken een toets aan de hand waarvan beoor-

deeld kan worden of abonneegegevens verstrekt dienen te worden.13

Alhoewel de privacyverwachting van de anonieme abonnee in dit

toetsingskader zeker een rol speelt, lijkt de verstrekking van gegevens

en dus het opheffen van anonimiteit toch prioriteit te krijgen.

Tot op heden hebben zich in ons land geen rechters gebogen over de

vraag of en onder welke omstandigheden internetaanbieders de

namen vrij dienen te geven van hun abonnees wanneer deze worden

verdacht van het illegaal uitwisselen van auteursrechtelijk bescherm-

de muziek en films. Wel heeft het Hof Amsterdam zich recentelijk uit-

gelaten in een andere kwestie over een soortgelijke vraag (Hof

Amsterdam, 24 juni 2004, Lycos/Pessers). Het betrof hier de weigering

van internetaanbieder Lycos om de persoonsgegevens van een abon-

nee af te staan omdat deze abonnee naar het oordeel van de eiser

(Pessers) onrechtmatig jegens hem had gehandeld. Eerder oordeelde

de President van de rechtbank Haarlem dat Lycos inderdaad verplicht

was abonneegegevens bekend te maken (Pres. Rb. Haarlem, 11 sep-

tember 2003). Het Hof kwam tot de conclusie dat er weliswaar geen

sprake was van onmiskenbaar onrechtmatig handelen door de abon-

nee, maar dat de internetaanbieder toch verplicht was de gevraagde

gegevens te verstrekken. Het Hof betrok in dit oordeel vier factoren, te

weten: 1) de mogelijkheid dat de handelingen van de abonnee

onrechtmatig zijn, of 2) de derde partij een reëel belang heeft bij de

gegevens, of 3) er geen andere, minder ingrijpende mogelijkheden zijn

13 Sony Music Entertainment Inc. v. Does 1-40, S.D.N.Y., 04 Civ. 473 (DC), 7/26/04. 
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om de gegevens te achterhalen en 4) of een afweging is gemaakt tus-

sen de belangen van de internetaanbieder en diens abonnee tegen-

over de belangen van de derde. Het Hof oordeelde dat art. 8 Wet

bescherming persoonsgegevens voldoende ruimte biedt om de ver-

strekking van de persoonsgegevens door de internetaanbieder te

rechtvaardigen. Indien ‘voldoende aannemelijk’ is dat de informatie

op de website onrechtmatig is en schadelijk kan zijn, kan een vorde-

ring tot het verstrekken van de persoonsgegevens worden toegewezen,

aldus het Hof. Opvallend is dat het Hof de plicht tot het verstrekken

van persoonsgegevens relateert aan de algemene zorgvuldigheids-

plicht in het maatschappelijk verkeer. Daarmee stelt het Hof impliciet

dat de nieuwe wettelijke regeling van art. 6:196c BW ter implementatie

van de Europese Richtlijn elektronische handel (2000/31/EG) geen

limitatieve regeling inzake de aansprakelijkheid van internetdienst-

verleners kent. Deze richtlijn stelt als criterium ‘onmiskenbaar

onrechtmatig’, terwijl het Hof daar op grond van de algemene zorgvul-

digheidsplicht het veel minder zware criterium ‘voldoende aanneme-

lijk’ aan toevoegt. Met andere woorden, een ieder die anoniem op het

internet uitlatingen doet dan wel op andere wijze onrechtmatig jegens

een ander handelt en daarmee schade berokkent, zal er serieus reke-

ning mee moeten houden dat zijn of haar anonimiteit door een inter-

netaanbieder wordt opgeheven omdat van de aanbieder in het kader

van diens zorgvuldigheidsplicht in het maatschappelijk verkeer wordt

verlangd dat deze persoonsgegevens van de anonieme abonnee ver-

strekt.

Afsluiting: aandacht voor de andere zijde van de medaille

De hiervoor beschreven ontwikkelingen laten overduidelijk zien dat

anonimiteit op internet stevig onder druk staat. Identificatie prijkt om

diverse redenen hoog op de agenda van zowel publieke als private

organisaties en de ontwikkelingen binnen de politiek en rechtspraak

laten zien dat veel van deze organisaties ook daadwerkelijk de ruimte

krijgen om de identiteit van personen in beeld te brengen. De nieuwe

mogelijkheden van ICT spelen daarbij een prominente rol. Bij deze

vlucht naar voren mag echter niet worden vergeten dat identificatie

ook kwetsbare kanten kent.

Zo is allereerst het proces van identificeren kwetsbaarder geworden.

De berichten uit de VS, waar identiteitsfraude inmiddels de snelst

Technologie en de nieuwe dilemma’s rond identificatie
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groeiende vorm van criminaliteit is, noodzaken alhier op z’n minst tot

waakzaamheid. Kenmerkend voor deze nieuwe vorm van criminaliteit

is dat iemand, door gebruik te maken van de identiteit van een ander,

dan wel van een niet-bestaand of overleden persoon, bewust de schijn

oproept van een identiteit die hem of haar niet toebehoort. Met ande-

re woorden, er is dus geen sprake van een persoonsverwisseling

middels een vervalst identiteitsbewijs, maar de fraudeur gaat met een

fictieve of ‘geleende’ identiteit aan de slag. En juist de nieuwe techno-

logie blijkt ook bij deze nieuwe vorm van fraude een ‘faciliterende’ rol

te spelen (Prins, 2003). Vlak voor het zomerreces 2004 ontving de

Tweede Kamer de kabinetsreactie op het rapport Identiteitsfraude en

(reis)documenten van de Koninklijke Marechaussee.14 Uit de reactie

van het kabinet blijkt dat het huidige beleid rondom identiteitsfraude

nog te zeer gericht lijkt op de aanpak van vervalste identiteitsbewijzen

in plaats van identiteitsfraude zonder vervalste documenten. Zowel in

ons land als daarbuiten duiken in toenemende mate bewijzen op dat

identiteitsfraude een snel groeiend probleem is en nieuwe maatrege-

len nodig lijken om de fraudegevoeligheid van ‘identiteiten’ in de toe-

komst te verminderen en de controle op fraude te verbeteren, aldus

het kabinet. Alhoewel het beeld van identiteitsfraude voor ons land

vooralsnog anders is dan in de VS, en het bovendien nog onvoldoende

duidelijk is of onze identificatieprocessen in eenzelfde mate als in de

VS kwetsbaar voor fraude zijn, is het in ieder geval noodzakelijk dat

het proces van identificatie en de identificerende informatie die daar-

mee beschikbaar komt en vervolgens wordt gebruikt, met een kriti-

sche blik tegemoet wordt getreden.

Ten tweede knaagt de toenemende drang tot identificeren aan enkele

centrale beginselen in onze rechtsstaat. Terecht trekt het kabinet zich

de huidige dreiging van het internationaal terrorisme aan en initieert

maatregelen, waaronder maatregelen om de informatiepositie van de

opsporingsinstanties te verstevigen. Maar deze vlucht naar voren mag

de overheid niet blind maken voor de kwetsbare posities die daarmee

dreigen open te vallen: het veronachtzamen van essentiële beginselen

van de rechtstaat en het verwaarlozen van de aandacht voor andere

vormen van criminaliteit. Is een doeltreffende strafrechtspleging voor

een rechtsstaat immers niet zeker zo belangrijk als een die behoorlijk

functioneert? Kortom, het is aan de regering om vooraf – en niet

achteraf wanneer een weg terug nauwelijks meer een realistisch

14 Kamerstukken II, 2003/04, 29200 VI, nr. 166.
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scenario is – te komen met een kosten-batenanalyse van de voor-

gestelde maatregelen.

En daarmee wordt ook de vraag relevant of het huidige wettelijke regi-

me voor privacybescherming nog wel voldoende is geëquipeerd om

burgers de noodzakelijke bescherming te bieden in een maatschappij

waarin identificatie en ‘identiteiten’ centraal lijken te komen te staan.

Immers, het voorgaande betoog heeft onder meer laten zien dat het

toenemende mate niet alleen gaat om de vraag of persoonsgegevens

(mogen) worden verwerkt, maar ook om de vraag hoe en in welke

combinatie ze worden verwerkt. De huidige Wet bescherming per-

soonsgegevens (Wbp) beperkt de rechten van betrokkenen echter tot

enkelvoudige verwerkingen (losse persoonsgegevens). Maar de ‘iden-

titeit’ van burgers, consumenten, (potentiële) terroristen, criminelen

en personen in andere ‘hoedanigheden’ wordt samengesteld uit ver-

schillende puzzelstukjes, zoals gedragspatronen en sociale omstan-

digheden (Prins, 2004c). En juist wanneer deze personen inzicht

willen krijgen in de achterliggende processen en de wijze waarop de

totale puzzel tot stand is gekomen, kent de wet nauwelijks instrumen-

ten voor transparantie, toetsing en controle. Kortom, in een maat-

schappij waarin identificeren en ‘identiteiten’ een steeds prominen-

tere rol spelen maar de randvoorwaarden voor privacybescherming

niet zijn toegesneden op deze verschuiving in aandacht, is een discus-

sie gewenst over de vraag welke randvoorwaarden we moeten stellen

voor controle op, transparantie van en verantwoording over de creatie

en het gebruik van ‘identiteiten’.

Hiermee treedt ten slotte een laatste punt naar voren. De privacy-

discussie lijkt de laatste jaren voornamelijk te zijn gevoerd vanuit een

focus op persoonsgegevensbescherming en een krampachtige poging

greep te krijgen op technologie. Daarmee is echter die geheel andere

dimensie van privacy, de persoonlijke levenssfeer, verregaand ver-

waarloosd. In feite is gegevensbescherming – de Wbp – ook totaal niet

belangrijk. Het is niet meer dan een wettelijk systeem voor het maken

van afspraken over de omgang met persoonsgegevens, de juistheid en

beveiliging daarvan. Privacy is echter veel meer dan dat. Het is vrij-

heid, zelfbeschikkingsrecht en de mogelijkheid om ons persoonlijk

leven in te richten. Zolang deze dimensie niet daadwerkelijk handen

en voeten krijgt in de discussie over de inrichting van onze huidige

maatschappij en wordt gezien als een serieus te nemen belang, lijken

belangen waar privacy echt voor staat het onderspit te delven. 
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Als men zo met dit recht omspringt, kan het net zo goed uit de grond-

wet worden verwijderd.

Natuurlijk is het juist deze dimensie van privacy die zo moeilijk in

simpele termen, laat staan regels, is te vatten. Voor privacy is immers

geen calculatie te maken. Daarbij komt dat privacy een zeer contex-

tafhankelijk iets is en juist daardoor zo nauw samenhangt met maat-

schappelijke ontwikkelingen en beleidsprioriteiten. Voor de dag van

vandaag lijken dat vooral veiligheid, terrorismebestrijding, handha-

ving, efficiëntie en commerciële belangen te zijn. En het kan ook zijn

dat deze ontwikkelingen en prioriteiten inderdaad verlangen dat pri-

vacy momenteel een stapje terug doet. Maar als we die keuze ook wer-

kelijk wensen te maken, zijn we het aan onze rechtsstaat verplicht dit

op een goed beredeneerde en onderbouwde wijze te doen. Een keuze

waarbij duidelijk is wat precies de implicaties zijn van de ruimte die

aan die andere belangen wordt gegeven. Want juist de implicaties rei-

ken vaak veel verder dan men op het eerste oog zou menen. Zo stelt

de technologie ons in staat geheel nieuwe verbanden te leggen. En zo

bieden recente aanpassingen in wetgeving de mogelijkheid dat gege-

vens die in eerste instantie door de private sector voor commerciële

doeleinden worden blootgelegd, ook automatisch beschikbaar komen

voor opsporingsdoeleinden. Kortom, de discussie moet zich niet

beperken tot de noodzakelijke bevoegdheid of technische mogelijk-

heid in zijn isolement, maar moet zeker ook de optelsom van al die

bevoegdheden en mogelijkheden helder maken. Gekoppelde rechten,

bevoegdheden en plichten stellen ons voor uitdagende en complexe

vervolgvragen die we niet kunnen en mogen negeren. En welke plaats

privacy in onze huidige maatschappij ook moge krijgen, recht doen

aan de plaats van privacy in onze Grondwet betekent in ieder geval

dat dit recht als kritisch klankbord moet

kunnen fungeren. Privacy is immers in essentie de cruciale metafoor

om politici, burgers, organisaties, bedrijven en andere betrokkenen de

plaats van vrijheid, transparantie, zelfbeschikking en individuele

controle voor ogen te laten houden.
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Peer-to-peer vs. auteursrecht

Chr.A. Alberdingk Thijm*

The introduction of new technology is always disruptive to old

markets, and particularly to those copyright owners whose works are

sold through well-established distribution mechanisms

United States 9th Circuit Court of Appeals, 19 augustus 2004 (MGM e.a.

vs. Grokster e.a.)

Hij was negentien jaar en de schrik van de muziekindustrie, Shawn

Fanning, een gesjeesde student uit Brockston, Massachusets. In juni

1999 lanceert Fanning het computerprogramma Napster. Bij zijn lan-

cering is Napster nog een demoversie, maar dat weerhoudt internet-

gebruikers er niet van massaal gebruik te maken van het programma.

Het programma Napster creëert een virtuele muziekruilbeurs, waar-

binnen naar hartelust muziek kan worden uitgewisseld. Zonder daar-

voor te betalen. Iedereen die het programma van internet downloadt,

kan muziekbestanden aan andere Napster-gebruikers aanbieden en

downloaden, direct vanaf de eigen computer. ‘Filesharing’ wordt deze

activiteit genoemd.

De muziekindustrie bekijkt het succes van Napster met argusorgen.

Doordat er niet voor het uitwisselen van de muziek wordt betaald,

beweert de industrie enorme schade te lijden. In december 1999

wordt de eerste rechtszaak tegen Napster aangespannen. Het bedrijfje

van Shawn Fanning wordt er onder meer van beschuldigd auteurs-

rechtinbreuk te bevorderen. De rechtszaak tegen Napster vormt het

begin van een hele reeks rechtszaken tegen aanbieders van vergelijk-

bare programma’s. Procedures tegen Scour, iMesh, Grokster,

Morpheus, Madster en KaZaA volgen. De onderliggende technologie

die deze programma’s met elkaar gemeen hebben, wordt

‘peer-to-peer’ genoemd.

* De auteur is advocaat te Amsterdam (SOLV Advocaten) en docent auteurs- en informa-
tierecht aan de Hogeschool van Amsterdam. Als advocaat heeft hij de belangen van
KaZaA behartigd in haar rechtszaak tegen Buma/Stemra, welke zaak in dit artikel mede
wordt behandeld. Dit artikel is een bewerking van het gelijknamige hoofdstuk uit het
boek Het nieuwe informatierecht; nieuwe regels voor het internet, Den Haag, Academic
Service, 2004.
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Dit artikel gaat over de rechtmatigheid van deze programma’s en het

gebruik ervan. Het belangrijkste middel dat de muziekindustrie han-

teert om het aanbod en gebruik van peer-to-peer programma’s tegen

te gaan, is het auteursrecht. Ik zal dan ook eerst de vraag behandelen

of gebruikers van deze programma’s auteursrechtinbreuk plegen.

Vervolgens zal ik bespreken of de aanbieders van deze programma’s

auteursrechtinbreuk plegen en, zo nee, of zij dan op een andere

manier onrechtmatig handelen tegenover de auteursrechthebbenden.

Voordat ik de juridische kwalificatie van de handelwijze beoordeel, zal

ik eerst de werkwijze van peer-to-peer programma´s uiteen zetten.

Wat is peer-to-peer?

Peer-to-peer programma’s (hierna: ‘P2P’) werken grofweg als volgt.

Men downloadt het computerprogramma vanaf een internetwebsite

en installeert het op de computer. Vervolgens kan men met behulp

van het programma bestanden aan andere gebruikers van het pro-

gramma aanbieden. Ook kan men de bestanden die andere gebruikers

van het programma aanbieden van hun computers downloaden.

De bestandsuitwisseling vindt plaats direct van de ene computer naar

de andere computer, dat wil zeggen, peer-to-peer.

De bestanden die opgeslagen zijn om de individuele computers van

de gebruikers moeten door andere gebruikers kunnen worden gevon-

den door middel van internetzoektechnologie. Deze maakt gebruik

van geïndexeerde lijsten met verwijzingen oftewel hyperlinks naar de

betreffende bestanden. De wijze waarop P2P-programma’s die zoek-

technologie hebben geïmplementeerd in hun software verschilt bij de

verschillende P2P-programma’s. De eerste generatie P2P-program-

ma’s, in het bijzonder Napster, maakte gebruik van centrale internet-

servers waarop de verwijzingen naar de bestanden in het netwerk

worden opgeslagen. De servers verzorgen zo de zoekfunctionaliteit

aan de gebruikers van het programma. Dat betekent dat er voor de

werking van het programma altijd de tussenkomst van een centraal

knooppunt vereist is, namelijk de servers die je in staat stellen bestan-

den te zoeken. De huidige generatie P2P-programma’s is daarentegen

volledig decentraal; er is geen centraal knooppunt. De zoekfunctiona-

liteit wordt binnen het netwerk door andere gebruikers aangeboden.

Er zijn dus geen centrale servers meer nodig. Dat betekent dat de

bestandsuitwisseling plaatsvindt zonder tussenkomst van derden.

Peer-to-peer vs. auteursrecht
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Hieronder zal blijken dat dit technische onderscheid juridisch van

groot belang kan zijn.

Met behulp van sommige P2P-programma’s kun je alleen een bepaald

bestandsformaat uitwisselen, zoals MP3-bestanden. MP3 is een tech-

niek om audiobestanden te comprimeren waardoor de omvang van

de bestanden verkleind wordt. Daardoor is het eenvoudiger ze uit te

wisselen. MP3 is een bestandsformaat dat veel voor muziek wordt

gebruikt. Andere programma’s bieden naast de mogelijkheid om MP3-

bestanden uit te wisselen de mogelijkheid om uiteenlopende typen

bestanden te ruilen, zoals film-, tekst- en softwarebestanden. Ook dit

technische onderscheid kan juridisch van belang zijn.

Interessant aan P2P is niet zozeer de mogelijkheid om bestanden uit

te wisselen; dat is al mogelijk, bijvoorbeeld via e-mail. Het vernieu-

wende aspect van P2P schuilt in het decentrale niveau waarop de

bestandsuitwisseling plaatsvindt. Tot op heden vindt het informatie-

aanbod via internet top-down plaats. Wie informatie wil aanbieden,

zal een website moeten inrichten die publiek toegankelijk wordt

gemaakt vanaf een internetserver. Binnen de internethiërarchie zijn

internetservers – doorgaans gehost door internet service providers –

op een niveau hoger gepositioneerd. Dit wordt ook wel het client-

server model genoemd.

P2P doorbreekt dit model. P2P maakt van iedere computer een mini-

server die door de consument zelf gehost wordt. Met andere woorden,

in een P2P-netwerk is iedere computer gelijktijdig een client en een

server. P2P leidt zo tot een decentralisering van het internet, waarbij

wordt geprofiteerd van de opslagmogelijkheden en bandbreedte van

de computers van consumenten/eindgebruikers. Doordat de informa-

tie decentraal is opgeslagen op de individuele computers en niet op

centrale servers, is informatie in een P2P-netwerk minder kwetsbaar

voor storingen. Dát is het innovatieve aspect van P2P. In zekere zin is

P2P het internet zoals het bedoeld is: een netwerk van computers die

direct met elkaar in verbinding staan.

Juridische kwalificatie

Bij de juridische kwalificatie van P2P-programma’s moet een onder-

scheid worden gemaakt tussen de gebruikers van de programma’s en

degenen die de programma’s via internet aanbieden. De gebruiker kan

twee handelingen verrichten die auteursrechtelijke relevantie hebben:
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hij kan derden de gelegenheid bieden bestanden vanaf de harde schijf

van zijn computer te downloaden en hij kan zelf bestanden down-

loaden. Het downloaden van bestanden van de computers van andere

gebruikers resulteert in een verveelvoudiging in de zin van artikel 13

Auteurswet 1912 (Aw). Deze verveelvoudiging zal echter in de meeste

gevallen zijn toegestaan op grond van de beperking voor privé-kopië-

ren, artikel 16b jo. 16c Aw.1 Ingevolge artikel 45n Aw is deze beperking

niet van toepassing op computerprogramma’s. Dat er mogelijk een

privé-kopie van een ‘illegaal exemplaar’ gemaakt wordt, doet aan de

rechtmatigheid van de kopie geen afbreuk. Dit is nadrukkelijk

bevestigd door de minister van Justitie in antwoord op vragen van de

CDA-fractie: ‘De Internetgebruiker die gebruik maakt van de mogelijk-

heden die Napster, KazaA en vergelijkbare peer-to-peer-diensten bie-

den om werken van letterkunde, wetenschap of kunst te kopiëren

voor privé-gebruik opereert over het algemeen genomen binnen de

marges van het auteursrecht. Dat geldt ook wanneer een privé-kopie

wordt gemaakt van een origineel dat illegaal, dat wil zeggen zonder

toestemming van [de] auteursrechthebbende, is openbaar gemaakt’.2

Het ter beschikking stellen van op de computer van de gebruiker aan-

wezige bestanden is hoogst waarschijnlijk aan te merken als een

auteursrechtelijke openbaarmaking.3

Maar hoe zit het met de aanbieder van het P2P-programma? Maakt

deze ook openbaar? Seignette meent dat Napster als spin in het web

zich daar wel schuldig aan maakte. Zij vergelijkt de positie van

Napster met de positie van het kabelbedrijf KTA in het Kabelpiraten-

arrest.4 In die zaak gaf KTA de auteursrechtelijk beschermde werken

echter daadwerkelijk door, terwijl Napster niet als doorgeefluik fun-

geerde. Napster verwees gebruikers van haar programma slechts naar

de locatie van MP3-bestanden op de computers van andere Napster-

gebruikers.

Ook in de Amerikaanse Napster-zaak werd door het Hof van Californië

niet aangenomen dat Napster zelf auteursrechtelijk beschermde wer-

ken openbaar maakte.5 Het hof heeft onder de specifieke omstandig-

heden van de zaak geoordeeld dat Napster aansprakelijk was voor de

auteursrechtinbreuken van haar gebruikers.

Peer-to-peer vs. auteursrecht

1 Visser 2001, p. 132. Anders: Seignette, 2001, p. 32.
2 TK 2001 & 2002, 28 482, nr. 5, p. 32.
3 Hugenholtz, 2000.
4 HR 14 januari 1983, NJ 1984, 696.
5 Ninth Circuit Court of Appeals 12 februari 2001, 239 F3d 1004 (A&M Records v. Napster). 
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De verdediging van Napster was grotendeels opgehangen aan het

beroemde Sony Betamax-arrest van de Amerikaanse Supreme Court.6

In dit baanbrekende arrest uit 1984 oordeelde de Supreme Court dat

het aanbieden van de Betamax videorecorder door Sony niet onrecht-

matig was tegenover de filmindustrie. De Supreme Court formuleerde

de rechtsvraag in deze zaak als volgt: ‘[T]he sale of copying equip-

ment, like the sale of other articles of commerce, does not constitute

contributory infringement if the product is widely used for legitimate,

unobjectionable purposes. Indeed, it need merely be capable of sub-

stantial noninfringing uses. The question is thus whether the Betamax

is capable of commercially significant noninfringing uses.’

Is het mogelijk de videorecorder in substantiële mate te gebruiken

voor commercieel relevante doeleinden? Het antwoord op die vraag

was bevestigend: de videorecorder kan ook voor legitieme doeleinden

gebruikt worden. Het vertonen van vakantiefilms in huiselijke kring

bijvoorbeeld.

Vormde het precedent van de Sony Betamax-zaak de redding van

Napster? Nee. De vergelijking met de videorecorder ging in het geval

van Napster slechts ten dele op. Nadat Sony zijn videorecorders op de

markt had gebracht, had het geen enkele bemoeienis met of weten-

schap van het gebruik van de verkochte producten. Napster daaren-

tegen controleerde als een spin in het web de uitwisseling van bestan-

den. Als je Napster elimineerde, bracht je ook het systeem tot een

einde. Het Amerikaanse 9th Circuit Court, dat de Napster-zaak in

tweede instantie beoordeelde, overwoog daarover het volgende:

‘Napster’s actual, specific knowledge of direct infringement renders

Sony’s holding of limited assistance to Napster. We are compelled to

make a clear distinction between the architecture of the Napster

system and Napster’s conduct in relation to the operational capacity

of the system.’

Het was dan ook niet zozeer het systeem dat door het Gerechtshof

werd veroordeeld, maar de handelwijze van Napster. Die handelwijze

bestond eruit dat zij vindplaatsen doorgaf aan de gebruikers van het

systeem, en daarmee doorging nadat zij in kennis was gesteld van de

onrechtmatigheid daarvan: ‘Napster had the right and ability to police

its system and failed to exercise that right to prevent the exchange of

copyrighted material’.

6 United States Supreme Court, 464 U.S. 417, 104 S. Ct. 774, 78 L. Ed. 2d 574, 1984 (Sony
Corp. v. Universal City Studios).
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Napster werd veroordeeld om iedere keer als de muziekindustrie haar

op de hoogte stelde van het ongeoorloofd aanbieden van een muziek-

nummer de vindplaats daarvan te blokkeren. Als gevolg daarvan stierf

Napster een langzame dood.

In het geval van Napster was het P2P-netwerk zo ontworpen dat het

voor Napster mogelijk was de uitwisseling van bestanden te voorko-

men. Napster kan zo worden vergeleken met een internet service pro-

vider die informatie van zijn abonnees heeft opgeslagen op zijn inter-

netservers. Hij fungeert als ‘host’ van deze informatie. Omdat de inter-

netprovider in staat is een eventuele inbreuk op het auteursrecht (of

andere rechten) van zijn abonnee te beëindigen, zal de internet provi-

der onrechtmatig handelen indien hij daadwerkelijke kennis heeft van

de inbreukmakende handeling en vervolgens de inbreuk niet beëin-

digt door de inbreukmakende werken te verwijderen of de toegang tot

de website te blokkeren. Dit volgt uit artikel 14 van de Europese richt-

lijn elektronische handel, dat is omgezet in artikel 6:196c BW. In over-

weging 59 van de Europese richtlijn auteursrecht wordt nog eens

nadrukkelijk gewezen op de mogelijkheid van tussenpersonen om

inbreukmakende handelingen van derden te beëindigen: ‘In het bij-

zonder in de digitale omgeving, zullen derden voor inbreukmakende

handelingen wellicht in toenemende mate gebruik maken van de

diensten van tussenpersonen. Die tussenpersonen zijn in veel geval-

len het meest aangewezen om een eind te maken aan zulke inbreuk-

makende handelingen. Onverminderd de eventuele andere beschik-

bare sancties en rechtsmiddelen, moeten de rechthebbenden over de

mogelijkheid beschikken om te verzoeken om een verbod ten aanzien

van een tussenpersoon die een door een derde gepleegde inbreuk met

betrekking tot een beschermd werk of ander materiaal in een netwerk

steunt. (…).’

Wat is echter rechtens indien de aanbieder van het P2P-programma

niet in staat is inbreukmakende handelingen van de gebruikers van de

software te beëindigen? Zoals gezegd, zijn de tweede en derde genera-

tie P2P-programma´s anders ontworpen dan Napster. Deze program-

ma’s werken volledig decentraal, zonder tussenkomst van de aanbie-

der van het programma, zodat het niet mogelijk is het uitwisselen van

bestanden te beëindigen.

Het criterium dat het Amerikaanse Supreme Court heeft toegepast in

de Betamax-zaak kan dan uitkomst bieden.

In het KaZaA-arrest van het Hof Amsterdam lijkt dit criterium navol-

Peer-to-peer vs. auteursrecht
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ging te hebben gevonden.7 Het hof oordeelde dat KaZaA door haar

peer-to-peerprogramma aan te bieden niet onrechtmatig handelde

jegens Buma/Stemra, onder meer omdat het computerprogramma

van KaZaA niet ‘uitsluitend wordt gebezigd voor het downloaden van

auteursrechtelijk beschermde werken’. Zoals gezegd, kunnen de

gebruikers van KaZaA uiteenlopende bestanden uitwisselen, niet

enkel muziekbestanden. Daarmee biedt het programma een logische

aanvulling op het internet, dat in de kern ook een bestandsuitwisse-

lingsprogramma is.

Het arrest van het Hof is in cassatie in stand gebleven.8 Het dilemma

waarmee rechters en wetgevers geconfronteerd kunnen worden door

de introductie van nieuwe technologieën, die niet alleen geschikt zijn

voor legitiem gebruik, maar waarmee tevens auteursrechtinbreuken

kunnen worden gepleegd, wordt fraai uiteengezet door Advocaat-

Generaal Verkade in zijn conclusie bij het arrest van de Hoge Raad:

‘Ook al kunnen nieuwe technische ontwikkelingen (tijdelijk) ten koste

gaan van bepaalde beroepsgroepen of bedrijfstakken, de wetgever en

de rechter schrikken er – m.i. terecht – voor terug om dáárom die

nieuwe (op zichzelf meestal toegejuichte) technische vernieuwingen

te verbieden of af te remmen. Op het gevaar af dat alle vergelijkingen

natuurlijk als “mank” kunnen worden aangevochten, zeg ik toch nog

maar eens dat het spoor natuurlijk ten koste ging van de trekschuit.

Maar ook dit: de phonografie (Edison c.s.) en de radio gingen ten koste

van de kleine individuele uitvoerende zangers en musici. Het waren

de componisten (verenigd in Buma/Stemra), en de ster-uitvoerders op

fonogrammen, en de fonografische industrie, die van die technische

ontwikkelingen (enorm) geprofiteerd hebben. Dat is hen graag

gegund, al pink ik een traan weg over het daardoor veroorzaakte

noodlot voor de kleine straat- en café-muzikanten. Geen wetgever of

rechter die zich om deze laatsten bekommerde.’

Inmiddels heeft ook de Amerikaanse rechter in twee instanties in de

zogenoemde Grokster-zaak bepaald dat aanbieders van P2P-software

die dezelfde technische functionaliteit bezitten als KaZaA niet aan-

sprakelijk zijn voor de vermeende auteursrechtschendingen van de

gebruikers van het programma.9 In zijn vonnis van 25 april 2003

7 Hof Amsterdam 28 maart 2002, Mediaforum 2002/5, nr. 19 m.nt. Koelman (KaZaA vs.
Buma/Stemra).

8 HR 23 december 2003, AMI, 2004-1, p. 9-25 m.nt. PBH (KaZaA vs. Buma/Stemra).
9 United States District Court Central District of California, te raadplegen op de website van

de EFF: <www.eff.org/IP/P2P/MGM_v_Grokster/030425_order_on_motions.pdf>
(MGM et al. v. Grokster).
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maakt rechter Wilson van de District Court van Californië een duide-

lijk onderscheid tussen de werking van Napster en de zogenoemde

tweede generatie P2P-systemen, waarbij de aanbieder van de software

geen controle heeft of invloed kan uitoefenen op het uitwisselen van

de bestanden. Zoals gezegd, was Napster daar wel toe in staat. De

rechter merkt hierover het volgende op: ‘Napster possessed the ability

to monitor and control its network and routinely exercised its ability

to exclude particular users from it. (…) Such is not the case here.

Defendants provide software that communicates across networks that

are entirely outside Defendants control. (…) If either Defendant

closed their doors and deactivated all computers within their control,

users of their product could continue sharing files with little or no

interruption.’

Dit oordeel is in hoger beroep bij de 9th Circuit Court of Appeal in

stand gebleven. Het Hof overweegt het volgende: ‘The nature of the

relationship between Grokster and StreamCast [de “Defendants”,

CATh] and their users is significantly different from the nature of the

relationship between a swap meet operator and its participants, or

prior versions of Napster and its users, since Grokster and StreamCast

are more truly decentralized, peer-to-peer file-sharing networks.’

De eisers in de hierboven aangehaalde Grokster-zaak hebben de

kwestie inmiddels aanhangig gemaakt bij het Amerikaanse Supreme

Court. Op het moment van schrijven is nog niet duidelijk of het

Supreme Court de zaak in behandeling zal nemen.

Conclusie

Bij de huidige stand van het recht is het gebruik van P2P-programma’s

ten dele inbreukmakend: het downloaden van bestanden is toege-

staan (voorzover het geen computerprogramma’s betreffen) en het

aanbieden van bestanden is een ongeoorloofde openbaarmakings-

handeling. Of het aanbieden van de programma’s zelf is toegestaan,

hangt af van het technische ontwerp van het programma. Indien de

zoekfunctionaliteit centraal wordt aangeboden vanaf een server die

wordt beheerd door de aanbieder van het programma, kan van hem

verlangd worden dat hij op verzoek van rechthebbenden de vindplaat-

sen van inbreukmakende bestanden niet langer doorgeeft. Bij P2P-

programma’s die volledig decentraal opereren, is dat niet mogelijk. Als

gevolg daarvan handelen aanbieders van deze programma’s (voorals-

Peer-to-peer vs. auteursrecht
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nog) niet onrechtmatig tegenover auteursrechthebbenden.

Er zal de rechthebbenden dus niets anders resten dan de individuele

gebruikers van de P2P-programma’s aan te spreken op hun handelwij-

ze. In de Verenigde Staten is men daar inmiddels al toe overgegaan.

Hier in Nederland heeft de anti-piraterijorganisatie Stichting Brein

aangekondigd individuele gebruikers in rechte aan te gaan spreken.

Of zij erin slagen de identiteit van de P2P-gebruikers – via hun inter-

netproviders – te verkrijgen, zal het volgende juridische twistpunt in

de strijd tegen P2P-gebruik worden. En dan zal er ongetwijfeld een

nieuwe Shawn Fanning een manier bedenken om volstrekt anoniem

bestanden uit te wisselen. Wellicht dat de muziekindustrie eens het

inzicht verkrijgt dat het in een heilloze strijd verwikkeld is geraakt.
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Bestrijding van cybercrime en
de noodzaak van internationale
regelingen

H.W.K. Kaspersen*

Terwijl ik deze regels op mijn pc in Word verwerk, meldt mijn firewall

zich met de boodschap dat een onbevoegd programma heeft getest of

er poorten van mijn pc openstaan. Nadere analyse leert dat de port

scan is uitgevoerd vanaf een computersysteem in Oslo. Blijkens de

verder beschikbare informatie correspondeert het IP-nummer van het

systeem vanwaar de port scan is uitgevoerd met een computer-

systeem dat bestemd is voor intern gebruik door de betreffende orga-

nisatie. Hieruit kan men gevoeglijk afleiden dat het scannen van mijn

poorten niet geschiedt door of namens een rechtmatige gebruiker van

dit laatste systeem maar dat het systeem wordt misbruikt door een

hacker die zich een aantal bevoegdheden van dat systeem heeft toe-

geëigend en die na wil gaan of hij in mijn pc kan binnendringen.

Hacken en het veroorzaken van ander ongerief lijkt de laatste tijd

alleen maar in populariteit toe te nemen, waarbij de betrokkenen zich

weinig aan de wettelijke normen gelegen laten liggen. Twee recente

voorbeelden. Het eerste betreft officier van justitie Tonino die zijn

privé-pc aan de straat zet zonder deze van de inhoud te ontdoen. De

pc komt in handen van tv-programmamaker P.R. de Vries die een deel

van de inhoud bekendmaakt. Hierbij wordt het privé e-mailadres van

officier van justitie Tonino bekend, hetgeen krakers op het spoor

brengt van Tonino’s provider. De hackers slagen er vervolgens in om

Tonino’s mailbox bij deze provider op te sporen, te kraken en persoon-

lijke documenten uit die mailbox te publiceren.1 Het tweede voor-

beeld betreft een 18-jarige Bredanaar die leidinggeeft aan een hacker-

* De auteur is als hoogleraar Informatica en Recht verbonden aan de Vrije Universiteit,
Amsterdam.

1 Persoonlijk heb ik mij bijzonder geërgerd aan het bekend worden van het privé e-mail-
adres van officier van justitie Tonino, gevolgd door het kraken van diens mailbox en het
publiceren van persoonlijke documenten uit die mailbox. Deze handelingen kunnen
onder geen enkele omstandigheid worden gerechtvaardigd met een beroep op de vrij-
heid van meningsuiting. Kennelijk beschouwen de betrokkenen het kraken van compu-
tersystemen en mailboxen als vanzelfsprekend, ‘normaal gedrag’. 
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groep 0x1feCrew met een gelijknamige site in het domein .org. Deze

groep richtte rond het weekend van 5 oktober 2004 een zogenoemde

DDoS-aanval2 op de websites regering.nl en kabinet.nl waardoor deze

sites en tot het domein behorende e-mailadressen een paar dagen

buiten bedrijf waren. Het weblog Greenstijl beschikte over gegevens

van de dader en bracht deze naar buiten om vervolgens zelf slachtof-

fer van een DDoS- aanval te worden.3 Betrokkene kwam desgevraagd

op 19 oktober 2004 voor de tv uitleggen dat de ‘actie’ moest worden

gezien als een protest tegen het regeringsbeleid.

Gezien de gelatenheid waarmee de gemiddelde internetgebruiker de

risico’s van het gebruik van die voorziening aanvaardt, lijkt hier geen

groot maatschappelijk probleem aan de orde. Ik zie dat anders en

gelukkig is dat ook de visie van het OM.4 De Nederlandse wetgever

heeft het merendeel van bovenstaande gedragingen weliswaar straf-

baar gesteld,5 maar gezien het geringe aantal vervolgingen dat in ver-

band hiermee heeft plaatsgevonden, ontbreekt het kennelijk aan een

systematische en effectieve opsporing van deze delicten.6 Teneinde

daarin verbetering te kunnen brengen is behoefte aan een toereikend

wettelijk kader, voldoende opsporingscapaciteit en technische exper-

tise en, waar nodig, de mogelijkheid tot internationale

samenwerking.7

In het onderstaande wil ik gaarne aandacht besteden aan wetgeving

en internationale samenwerking. Om te beginnen bespreek ik in kort

bestek de aard en de omvang van crimineel gedrag op het internet

met nadruk op het internationale, grensoverschrijdende karakter

ervan. Voor het geheel van criminele activiteit op het internet wordt

de term cybercrime gebruikt. Vervolgens behandel ik wat daaronder

moet worden verstaan. De opsporing van cybercrime is in de regel

geen eenvoudige zaak. Daarom sta ik daarna kort stil bij de vergaring

van zogenoemd elektronisch bewijs en de behoefte aan internationale

Bestrijding van cybercrime

2 Distributed Denial-of-Service Attack, dat wil zeggen tegelijkertijd ingezet vanaf verschil-
lende computersystemen.

3 Webwereld 7 oktober 2004, <www.webwereld.nl/nieuws/19697.phtml>.
4 In beide genoemde zaken loopt inmiddels strafrechtelijk onderzoek.
5 Zie Wet Computercriminaliteit, Stbl. 1993, 33.
6 Zie vragen kamerleden Gerkens (Aanhangsel Handelingen TK 2004-2005, 227) en Van

Gerkens, Algra en Van Haersma Buma (Aanhangsel Handelingen TK 2004-2005, vragen
2040501980 en 2040501990).

7 Die opvatting blijken ook de verantwoordelijke bewindslieden van Justitie, BZK en EZ
toegedaan, gezien de in de landelijke pers op 5 november 2004 bekend geworden
oprichting van een Nationaal High Tech Crime Center (NHTCC) als onderdeel van het
KLPD. 
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bijstand om mij vervolgens te richten op de noodzaak tot internatio-

nale strafrechtelijke samenwerking en de inhoud en betekenis van het

Cybercrimeverdrag van de Raad van Europa te bespreken. Ten slotte

vat ik de bevindingen van dit opstel samen.

Internet als vrijplaats?

Hacken, sabotage, spionage en ander misbruik van de zegeningen van

het internet vormen een ernstige bedreiging van de integriteit van dit

inmiddels bepalende en onmisbare communicatiemiddel. Daarnaast

bestaan er aanwijzingen dat criminele activiteit op het internet in een

aantal gevallen verbindingen heeft met georganiseerde criminaliteit8

of terrorisme.9 Statistieken tonen een sterke groei van het aantal straf-

bare feiten in de loop der tijd. Ik moge hier bijvoorbeeld verwijzen

naar periodieke rapporten van CSI in samenwerking met de FBI10 en

on-line slachtofferonderzoek over internetmisbruik11 en de meerjari-

ge systematische registratie van het aantal zaken dat in Duitsland ter

kennis van politie en justitie is gekomen.12

Voor deze toename zijn allerlei redenen aan te voeren waarover de cri-

minologisch deskundigen hun licht maar eens moeten laten schijnen.

Er kan niet worden voorbijgegaan aan het feit dat de inrichting en de

gebruiksmogelijkheden van het internet belangrijke criminogene fac-

toren zijn. Zonder pretentie volledig te zijn, noem ik er een aantal in

willekeurige volgorde. Internet biedt de burger grote mogelijkheden

om geavanceerde computerprogramma’s in te zetten voor crimineel

gedrag, welke programma’s of hulpmiddelen vaak via datzelfde inter-

net door derden ter beschikking worden gesteld. Voorbeelden hiervan

zijn software voor het ontwerpen en verspreiden van virussen, spam-

8 P. Grabosky, R.G. Smith, Crime in the digital age, New Brunswick (NJ), 1998, p. 186 e.v.;
Council of Europe, Organised crime situation report 2004; focus on the threat of cybercri-
me, Restricted, Strasbourg 10 september 2004, p. 100-105. Zie ook de kamervragen in het
Nederlandse Parlement in noot 6.

9 Council of Europe, zie noot 8, p. 106-111. Wat in dit verband te denken van het ANP-
bericht van 6 oktober 2004, dat Noord-Korea zeshonderd computerexperts heeft opgeleid
voor een internetoorlog tegen de Verenigde Staten en Korea. 

10 Zie Computer Crime and Security Survey 2004, <www.gocsi.com>.
11 W. Rüther, Zusammenfassung der Ergebnisse der 1. Onlinebefragugung zum Thema

‘Sicherheit und Delinquenz im Internet’, Kriminologisch Seminar der Universität Bonn,
2003,<www.jura.uni-bonn.de/institute/krimsem/ Online-
Publikationen/Sudi03/8Zusammenfassung.PDF>.

12 Bundes Kriminal Amt Wiesbaden, <www.bka.de>.
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programma’s, kraakprogramma’s enzovoort. Verder bestaat een

belangrijk deel van de internetgemeenschap uit jonge mensen die ten

aanzien van crimineel gedrag en de gevolgen daarvan vaak een andere

instelling hebben dan leden van oudere generaties. Ook is een niet

onbelangrijk gegeven dat internet globaal op dit moment meer dan

800 miljoen gebruikers heeft op een wereldbevolking van meer dan

6 miljard personen, met nog steeds groeipercentages in Afrika en het

Midden-Oosten.13 Met het aantal gebruikers stijgt de criminaliteit

mee, niet in de laatste plaats doordat de kans op het vinden van een

slachtoffer ergens in de wereldwijde internetgemeenschap voor de

elektronisch opererende cybercrimineel nauwelijks een probleem is,

terwijl deze niet of nauwelijks wordt geconfronteerd met de gevolgen

die zijn handelen voor het slachtoffer heeft. Evenmin is onbelangrijk

dat het voor de gemiddelde internetcrimineel niet al te moeilijk is om

zijn identiteit te verhullen, hetgeen zijn of haar opsporing aanstonds

gecompliceerd maakt. Het leveren van bewijs dat een verdachte een

cybercrime heeft begaan vergt dan ook dikwijls kostbare inspannin-

gen.14 Het gegeven dat een succesvolle uitvoering van een cyberdelict

in veel gevallen mogelijk was door nalatigheid van het slachtoffer zelf,

dat geen adequate beveiliging op zijn computersysteem in werking

had, prikkelt verantwoordelijke overheden wellicht wel tot het geven

van voorlichting aan het publiek15 maar niet tot het stellen van opspo-

ringsprioriteiten. Bovendien gaat van internationale regelingen zoals

de (niet-)aansprakelijkheid van providers, zoals inmiddels vorm gege-

ven in art. 6:196cBW16 een in dit opzicht een verkeerde boodschap uit,

aangezien het voorschrift eerder gericht lijkt op de beëindiging van

het strafbare feit en daarmee de verwijdering van bewijs dan op actie-

ve opsporing.17

Bestrijding van cybercrime

13 Internet World Stats, Usage and Population Statistics,
<www.internetworldstats.com/stats.htm>, d.d. 27 oktober 2004.

14 Zie bijvoorbeeld Rechtbank Amsterdam d.d. 12 augustus 2004, LJN AQ6858, met een
omstandige toelichting van het technisch bewijs door de forensisch deskundige. Naast
het vergaarde materiaal dat aantoont dat een bepaalde handeling door middel van een
bepaald computersysteem is verricht, moet ook steeds worden bewezen dat het de ver-
dachte was die de computer op het relevante moment bediende.

15 Zie <www.surfopsafe.nl> en <www.waarschuwingsdienst.nl>, beide van het Ministerie
van Economische Zaken.

16 Stbl. 2004, 210 i.w.tr.open.
17 Daaraan doet niet af dat niet alle providers in de praktijk in de aangewezen gevallen tot

verwijdering overgaan. Zie Bits of Freedom d.d. 1 oktober 2004, <www.bof.nl>.
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Internet is van een elektronische proeftuin geëvolueerd tot volwaardig

segment van het maatschappelijk verkeer. Handhaving van de rechts-

orde op het internet behoort dan ook niet anders te worden aange-

pakt dan bij andere, meer traditionele vormen van maatschappelijk

verkeer. Een stevige complicatie daarbij is het internationale karakter

van het internet en het grensoverschrijdende karakter van het inter-

netverkeer. Deelnemers aan het internet maken deel uit van de

rechtsorde die verbonden is met het grondgebied waarop zij wonen of

verblijven, of in het andere geval, waar de computerapparatuur is

opgesteld waarmee zij met internet in verbinding zijn.

Dit leidt tot twee soorten problemen. De eerste bestaat uit de gevol-

gen van mogelijke verschillen tussen de betrokken nationale wetge-

vingen. Wat binnen de ene nationale rechtsorde als strafbaar, respec-

tievelijk onrechtmatig geldt, behoeft dat nog niet binnen een andere

nationale rechtsorde te zijn. Souvereine staten zijn in het internatio-

nale publiekrecht bevoegd om de nationale rechtsorde in te richten

naar eigen behoefte en ideeën. Tussen nationale wetstelsels – het

strafrecht is daar geen uitzondering op – kunnen derhalve grote ver-

schillen bestaan. Dat klemt des te meer indien de ene nationale wet

bepaalde gedragingen verbiedt terwijl een andere – buitenlandse –

wet die gedraging juist vrijlaat. Dat laatste bevordert het ontstaan van

zogenaamde data havens, elektronische plaatsen van waaruit men

onder bescherming van de eigen rechtsorde strafbare feiten kan ple-

gen die effect hebben op het territorium van andere staten. Het is

daarom aanbevelenswaardig dat de staten van deze wereld die door

middel van het internet met elkaar zijn verbonden, zich inspannen

om te komen tot meer gemeenschappelijke gedragsregels voor het

internationaal elektronisch maatschappelijk verkeer. Daarvoor is (nog

steeds) internationaal overleg nodig.

Het stellen van een gemeenschappelijke norm is één ding, het hand-

haven ervan is minstens zo belangrijk. Omdat internetverkeer interna-

tionaal is, is het voor rechtshandhavende instanties onontbeerlijk dat

zij een beroep te kunnen doen op assistentie door collega’s in andere

landen. De bevoegdheid van Nederlandse opsporingsambtenaren

houdt, behoudens toestemming van een bevoegde buitenlandse auto-

riteit, immers op bij de eigen landsgrens en dat ligt voor buitenlandse

opsporingsautoriteiten niet anders.18 Het vergaren en de overdracht

18 Art. 539a derde lid Sv. Het door middel van grensoverschrijdend onderzoek verkregen
bewijs geldt als onrechtmatig, zie HR 12 december 2000, LJN AA8965.
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van elektronisch bewijs in andere landen moet derhalve aan de

opsporingsautoriteiten van die landen worden overgelaten. Of, en op

welke wijze rechtshulp wordt verleend, wordt gemeenlijk geregeld in

bilaterale of multilaterale verdragen die op hun beurt het resultaat

zijn van internationaal overleg.

Cybercrime

Uit het pre-internettijdperk stamt het verzamelbegrip ‘computercri-

minaliteit’. Daarbinnen kan men onderscheiden tussen ‘computercri-

minaliteit in enge zin’ en ‘computercriminaliteit in brede zin’. Als com-

putercriminaliteit in enge zin worden beschouwd de strafbare hande-

lingen die zich richten op het verstoren of beïnvloeden van de wer-

king van computersystemen of met die systemen onderhouden ge-

automatiseerde processen. Onder computercriminaliteit in ruimere

zin begrijpt men gedragingen waarbij IT een belangrijke rol bij de uit-

voering speelt, of die in een geautomatiseerde omgeving – bijvoor-

beeld het internet – worden begaan.19 Als overkoepelend begrip komt

men tegenwoordig de populaire term cybercrime tegen. Hoewel niet

alle computercriminaliteit zich on-line en in de internetomgeving

behoeft voor te doen en bovenstaande begrippen elkaar niet geheel

dekken, is een aansprekende terminologie hier te prefereren. Onder

cybercrime zijn derhalve te begrijpen alle strafbare gedragingen die

gericht zijn tegen de vertrouwelijkheid, de integriteit en de beschik-

baarheid van geautomatiseerde processen en middelen (computer-

criminaliteit in enge zin) en de strafbare handelingen waarbij ICT

instrument of bepalende omgevingsfactor is (computercriminaliteit in

brede zin). Voorbeelden van de eerste groep zijn het inbreken in

computersystemen, (D)DoS-aanvallen en het lanceren van computer-

virussen en -wormen. In de tweede groep kan men strafbare hande-

lingen plaatsen als elektronische vermogensdelicten (betalingsver-

keer, telefoonfraude, afpersing), inhoudgerelateerde delicten (kinder-

porno, racisme en discriminatie, het aanbod van illegale diensten als

internetcasino’s en producten als medische preparaten), delicten op

het gebied van de intellectuele eigendom en aantasting van de

Bestrijding van cybercrime

19 Internationaal – bijvoorbeeld in het kader van de G8 en politiesamenwerking – komt men
wel de term ‘high tech crime’ tegen. Aangezien hedendaagse high tech vrijwel in alle
gevallen gebruikmaakt van enige vorm van informatietechnologie komen de genoemde
begrippen praktisch op hetzelfde neer.
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persoonlijke levenssfeer (spionage, spam, internetstalking). Wat

betreft computercriminaliteit in enge zin vindt men in het Wetboek

van Strafrecht vaak een specifieke strafbaarstelling. In geval van com-

putercriminaliteit in brede zin valt de gedraging vaak in een technolo-

gieonafhankelijke strafbaarstelling die correspondeert met de klassie-

ke delictscategorieën van de nationale strafwet.20

In oude definities wordt als belangrijkste kenmerk van de dader van

computercriminaliteit genoemd, dat deze over een grote mate van

gespecialiseerde informaticakennis beschikt. Met de opkomst van

gebruikersvriendelijke systemen en de openlijke beschikbaarheid op

het internet van allerlei programmatuur, heeft de gemiddelde compu-

tercrimineel wellicht een kennisvoorsprong op de gemiddelde inter-

netgebruiker, maar de computercrimineel is niet langer in alle geval-

len van huis uit een ICT-expert. De voor de euveldaad benodigde

kennis en middelen kunnen vaak op een betrekkelijk eenvoudige

wijze worden verkregen.21 Vergoelijkend wordt in geval van computer-

inbraak en -sabotage wel gesproken van cybervandalisme om aan te

geven dat men van doen heeft met jeugdige en daarom dikwijls

onverantwoordelijke daders. Daarnaast worden via internet ook

‘gewone’ misdrijven gepleegd, waarbij een al dan niet handig gebruik

wordt gemaakt van de vele mogelijkheden die het internet biedt.

De vergaring van elektronisch bewijs

Voor een succesvolle vervolging is toereikend bewijs nodig dat de ver-

dachte in verbinding brengt met het strafbare feit. Meestal kan men

bij de bewijsvoering twee stappen onderscheiden. De eerste stap

betreft het bewijs dat bepaalde commando’s, berichten of program-

ma’s vanaf een bepaald computersysteem zijn verstuurd. Indien dit

systeem niet bekend is, dient het spoor vanaf het slachtoffersysteem

20 Zie bijvoorbeeld de terminologie van R.G. Smith, P. Graboski e.a., Cyber criminals on trial,
Cambridge, 2004, p. 7 die de volgende categorieën onderscheiden: IT speelt een rol bij
het begaan van de misdaad; het misdrijf is gericht tegen elektronische gegevensverwer-
king of communicatietechnologie; ICT is een factor bij het begaan van andere misdrijven.

21 Zie de beschrijving in het vonnis tegen de vervaardiger van het Anna Kournikova-virus,
Rechtbank Leeuwarden d.d. 27 september 2001. Zie het arrest van de Hoge Raad d.d.
28 september 2004, LJN AO7009. In Duitsland loopt een opsporingsonderzoek tegen een
destijds 17-jarige scholier, maker en verspreider van de zeer schadelijke Netsky- en
Sasser-virussen <www.egocrew.de>.
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terug te worden gevolgd. Hackers dringen binnen in slecht beveiligde

systemen en zijn in staat om de controle hiervan over te nemen. Die

methode is populair om vanuit zo’n derde systeem bijvoorbeeld spam

of computervirussen te verspreiden, waarbij het lijkt of die handeling

door de nietsvermoedende eigenaar van dat systeem is geïnitieerd.

Voor identificatie van de werkelijke bron zijn gegevens nodig die door

de servers in de communicatieketen zijn vastgelegd. Indien het com-

putersysteem is geïdentificeerd en de locatie ervan bepaald is, dient

tevens te worden vastgesteld dat het de verdachte was die de gewraak-

te datacommunicatie(s) initieerde.

In veel gevallen is er sprake van grensoverschrijdende communicaties.

Voor het vergaren van bewijs zal veelal assistentie van buitenlandse

opsporingsautoriteiten nodig zijn. In de internationale rechtspraktijk

behoeft deze bijstand gemeenlijk een verdragsrechtelijke basis. Een

verdrag bepaalt in die gevallen de omvang en de gevallen waarin der-

gelijke bijstand wordt verleend en onder welke voorwaarden het ver-

gaarde bewijsmateriaal aan de verzoekende staat ter beschikking

wordt gesteld. Nederland heeft ten behoeve van het verkrijgen van

internationale rechtshulp verschillende multilaterale22 en bilaterale

verdragen in werking. Speciaal voor rechtshulpverlening met betrek-

king tot de vergaring van zogenoemd elektronisch bewijsmateriaal is

door de Raad van Europa het Cybercrimeverdrag ontwikkeld.

Internationale rechtshulp: het Cybercrimeverdrag

De betekenis van het verdrag

Nederland heeft dit verdrag op 23 november 2001 ondertekend23 en

beoogt tot ratificatie van dit verdrag over te gaan. Tevens heeft

Nederland op 21 januari 2003 het eerste Aanvullende Protocol24 bij

het verdrag ondertekend, dat eveneens door Nederland zal worden

geratificeerd. Daartoe is nodig dat de nationale wetgeving uitvoering

van de met het verdrag en het Protocol aangegane verplichtingen

Bestrijding van cybercrime

22 Europees Verdrag aangaande de wederzijdse rechtshulp in strafzaken van 20 april 1959,
Trb. 1965, 10. (Zie eerste aanvullende protocol bij dit verdrag – Trb. 1979, 121). EU-over-
eenkomst betreffende wederzijdse rechtshulp in strafzaken van 29 mei 2000, Trb. 2000, 96
alsmede Protocol bij deze Overeenkomst, Trb. 2001, 187. 

23 Trb. 2002, 18.
24 Trb. 2003, 60.
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mogelijk maakt. Dat is nog niet (helemaal) het geval. In verband met

het verdrag werd reeds wetswijziging voorzien. Het wetsvoorstel

Computercriminaliteit II25 is echter door een aantal ontwikkelingen

ingehaald en is in de Tweede Kamer niet verder behandeld. Wel is

inmiddels van kracht geworden het wetsvoorstel Vorderen gegevens

telecommunicatie26 dat een tevens een deel van de verdragstekst

implementeert. Bij de Tweede Kamer is inmiddels aanhangig het

wetsvoorstel Vorderen gegevens in Strafvordering27 dat een ander deel

van de verdragstekst implementeert en een wetsvoorstel dat een

gedeeltelijke herziening inhoudt van het genoemde wetsvoorstel

Computercriminaliteit II en dat strekt tot implementatie van de nog

openstaande onderdelen van het Cybercrimeverdrag, ligt thans voor

advies bij de Raad van State.

De Europese Unie heeft zich achter het Cybercrimeverdrag geschaard

en beoogt met deze kaderbesluiten een verdere harmonisatie tussen

de wetgevingen van haar lidstaten te komen dan het Cybercrime-

verdrag vereist. Hiertoe is een aantal Kaderbesluiten in procedure

gebracht.28 Van andere Europese instrumenten zoals de Overeen-

komst tot wederzijdse rechtshulp (zie hierboven) en het Europese

Arrestatiebevel29 gaat een krachtige impuls tot internationale samen-

werking uit die zich mede tot het terrein van de cybermisdaad

uitstrekt. De recente ondertekening van de Europese Grondwet

manifesteert mede de politieke wil van de Europese leiders om het

domein van het strafrecht niet langer aan de nationale wetgever en

beleidsmakers over te laten.

Het Cybercrimeverdrag is thans ondertekend door 38 staten. Dat aan-

tal lijkt gezien het totale aantal staten in deze wereld beperkt, maar

dat is schijn. Partij bij het verdrag zijn behalve Europese staten ook

belangrijke staten als de VS, Canada, Japan en Zuid-Afrika. Gezien

25 TK 1999-2000, 26 671, nrs 1-6.
26 Stb. 2004, 105 jo 395, i.w.tr. 1 september 2004.
27 TK 2004-2005, 29441, nrs. 1-6.
28 Voorstel voor een kaderbesluit over aanvallen op informatiesystemen, COM (2002) 173,

PbEG C203 van 27 augustus 2002. Kaderbesluit van de Raad ter bestrijding van seksuele
uitbuiting van kinderen en kinderpornografie, PbEG, L 13/44 van 20 januari 2004. Voorstel
voor een kaderbesluit van de Raad betreffende de bestrijding van racisme en vreemdelin-
genhaat COM2001-664 def – PbEG C 75 E 26 maart 2002. Voorstel voor een Kaderbesluit
van de Raad betreffende het Europees bewijsverkrijgingsbevel ter verkrijging van voor-
werpen. Documenten en gegevens voor gebruik in strafprocedures, van 14 november
2003, COM (2003) 688 def.

29 Zie voor implementatie Overleveringswet van 29 april 2004, Stb. 2004, 195 in het bijzon-
der Bijlage I. 
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naar economische entiteiten houdt dit in dat partij bij het verdrag zijn

de gehele G-7 partij, de gehele Europese Unie van voor 1 mei 2004 en

meer dan twee derde van het aantal lidstaten van de Raad van Europa.

De Russische Federatie is nog geen partij maar heeft te kennen gege-

ven dat te willen worden. Het proces van ratificatie – dat naar zijn

aard niet als snel en flitsend kan worden omschreven – ligt overigens

op schema. Op dit moment zijn in Straatsburg acht ratificaties ont-

vangen. Komend jaar wordt het merendeel der ratificaties verwacht.

Nederland mag hopen nog juist voor het eind van het kalenderjaar

2005 te kunnen melden dat aan de verplichtingen van het verdrag

wordt voldaan.

Naast formele gebondenheid aan de verdragstekst hebben een aantal

staten vrijwillig (gedeelten) van de verdragstekst in hun nationale wet-

geving overgenomen. Op supranationaal niveau wordt gesproken over

de ontwikkeling van regionale instrumenten, zoals ten behoeve van de

OAS (Organization of American States) en ten behoeve van leden van

de ASEAN (Association of South-East Asian Nations). Ook binnen de

UN gaan stemmen op om met een eigen verdrag te komen.30 Vanuit

een oogpunt van harmonisatie en verbetering van internationale

samenwerking zou het te prefereren zijn indien de betrokken landen

en hun organisaties zouden streven naar aansluiting bij het

Cybercrimeverdrag in plaats van zelf het cyber-wiel nog eens uit te

vinden. Of het daarvan komt, kan men intussen betwijfelen. Niet alle

lidstaten van genoemde organisaties passen goed bij de visie van de

Raad van Europa op mensenrechten en het is maar de vraag of over

de handhaving daarvan werkbare afspraken mogelijk zijn. Met het in

het leven roepen van een UN-verdrag zal veel tijd verloren gaan.

Gezien de bestaande ratificatiepraktijk bij UN-verdragen lijkt een

spoedige inwerkingtreding van zo’n verdrag illusoir, indien het al

mogelijk zal zijn om vrijwel alle landen tot toetreding te inspireren. 

De meerwaarde ten opzichte van het Cybercrimeverdrag, waarbij de

landen met de hoogste IT-penetratiegraad31 al partij zijn, is gering.

Bestrijding van cybercrime

30 Voor bereiding voor 11e UN Congress on Crime Prevention and Criminal Justice (april
2005), zie <www.unis.unvienna.org/unis/pressrels/2004/uniscp498.html>.

31 Zie voetnoot 14 hierboven.
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Inhoud en werking van het Cybercrimeverdrag

Het Cybercrimeverdrag regelt een aantal belangrijke zaken.32 De doel-

stellingen van het verdrag zijn achtereenvolgens: harmonisatie van

het cybercrimestrafrecht; harmonisatie van strafvorderlijke bevoegd-

heden tot het vergaren van elektronisch bewijsmateriaal; en het facili-

teren van internationale rechtshulp.

Het verdrag geeft in de eerste plaats een belangrijke aanzet tot de har-

monisatie van het materiële cybercrimestrafrecht. Ik spreek hier van

aanzet omdat meer en beter altijd mogelijk is. Het verdrag legt vast

over welke strafbaarstellingen de verdragspartijen het eens zijn gewor-

den. Dat sluit niet uit dat bepaalde gedragingen in meerdere verdrag-

staten strafbaar zijn, maar als regel kan men aannemen dat geen een-

stemmigheid heeft bestaan over de vraag of, en zo ja, op welke wijze

het betreffende gedrag met straf zou moeten worden bedreigd. De

redenen voor deze verschillen zijn legio, gelegen in principiële opvat-

tingen over de betekenis en rol van het strafrecht, voortkomende uit

bestaande wetgevingstradities of anders vanwege verschil van opvat-

ting over de ernst van de betreffende gedraging. Het Cybercrime-

verdrag vertoont daarvan de tekenen. Zo werden de gedragingen van

cyberracisme en -discriminatie onder gebracht in een afzonderlijk

Additioneel Protocol omdat de toepassing van het strafrecht op dat

gebied slechts voor bepaalde aspecten kon worden verzoend met de

eisen van het Amerikaanse First Amendment (freedom of expression).

De strafbaarstelling van kinderporno in het verdrag bevat een relatief

groot aantal reserveringsmogelijkheden, speciaal ten behoeve van die-

zelfde VS, maar ook ten behoeve van een verdragspartij als Japan,

waar kinderporno niet even verwerpelijk is als in onze westerse opvat-

tingen. Tot strafbaarstelling van spam (ongevraagde elektronische

commerciële communicatie) werd bijvoorbeeld niet besloten, omdat

dit gedrag ten tijde van de onderhandelingen naar gemeenschappe-

32 Voor een uitgebreide bespreking zie H. Kaspersen in: B-J. Koops, Strafrecht & ICT, Den
Haag, 2004, p. 133-174. Buitenlandse literatuur: M. Gerke, Die Cybercrime Konvention des
Europarats, Computerrecht, 2004, p. 762 e.v. Chr. Schwarzenegger, Die internationaelle
Harmonisierung des Computer- und Internetstrafrechts durch die Convention on Cyber
Crime vom 23. November 2001, in: Donatsch e.a. (red.), Strafrecht, Strafprozessrecht und
Menschenrechte; Festschrift fur Stefan Trechsel zum 65. Geburtstag, Zürich 2002, p. 305-
324; M. Gercke, Die Cybercrime Konvention des Europarats, Computerrecht, 2004, p. 762-
770; C.J. Magnin, The 2001 Council of Europe Convention on cyber crime; an efficient tool
to fight crime in cyber-space?, <www.magnin.org/Publications/home.htm>.
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lijke opvattingen niet als voldoende schadelijk werd gezien. De har-

monisatiedoelstelling heeft als zelfstandig doel het nader tot elkaar

brengen van nationale criminele politieke doelstellingen op het

gebied van cybercrime. Daarnaast dient er overeenstemming te

bestaan met betrekking tot welke gedragingen de verdragsstaten

elkaar bereid zijn rechtshulp te verlenen. De eis van dual criminality

wordt weliswaar in moderne verdragen niet zo scherp gesteld, maar is

ook in een afgezwakte vorm een sine qua non voor het verlenen van

rechtshulp. Een verdragsstaat zal niet genegen zijn burgers uit te leve-

ren of aan de toepassing van dwangmiddelen te onderwerpen indien

de onderliggende gedraging naar het recht van de eigen staat niet

strafbaar is. Het Europese rechtshulpverdrag van 1957 noemt geen

voorwaarde van dubbele strafbaarheid, maar uit de neergelegde reser-

veringen blijkt dat de verdragsstaten die conditie wel degelijk willen

toepassen. In het EU-rechtshulpverdrag is de eis van dubbele straf-

baarheid gereduceerd tot de eis dat de onderliggende gedraging moet

behoren tot een van de in het verdrag genoemde categorieën strafbare

feiten.

Cybercrime is een van de benoemde categorieën, waarbij men ervan

uit mag gaan dat de daartoe behorende individuele strafbepalingen

voorwerp van harmonisatie zijn geweest of nog steeds zijn, zoals blijkt

uit de ‘eigen’, hierboven genoemde raamwerkbesluiten van de

Europese Unie.

Het Cybercrimeverdrag regelt een aantal belangrijke andere zaken

niet. Uit de terms of reference is af te leiden dat het de oorspronkelijke

bedoeling was dat de verdragspartijen elkaar onder voorwaarden zou-

den toestaan grensoverschrijdende onderzoekshandelingen in

elektronische netwerken te verrichten. Een aanzet daartoe is gegeven

in een Aanbeveling van de Raad van Ministers van de Raad van

Europa van 199533 en was bekend onder de term ‘trans border net-

work search’. In de literatuur vindt men wel analyses over rechtsmacht

en de bepaling van de locus delicti in verband met de berechting van

strafbare feiten.34 Over de (on)mogelijkheid tot het verrichten van

grensoverschrijdend opsporingsonderzoek bestaat weinig verschil van

mening. Een zodanige bevoegdheid kan dan ook alleen ontstaan in

Bestrijding van cybercrime

33 R(1995) 13, in het bijzonder paragraaf 80.
34 In Nederland uitgebreid C.B. van der Net, Grenzen stellen op het internet, Arnhem, 2000.
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geval van toestemming van de betrokken staat of op grond van een

verdragsrechtelijke regeling. In het kader van het Cybercrimeverdrag

is langdurig overlegd hoe zo’n regeling er uit zou kunnen zien, maar

dit heeft niet geleid tot overeenstemming. Het verdrag beperkt zich in

art. 32 tot het beschrijven van twee situaties waarin grensoverschrij-

dend opsporingsonderzoek is toegestaan. De eerste betreft het bena-

deren van aan het publiek ter beschikking gestelde informatie (open

source). Dat lijkt triviaal, maar toch. Allereerst of men dat onder

onderzoekshandelingen kan begrijpen. Het downloaden van open

source informatie door een opsporingsambtenaar ten behoeve van

bewijsgaring kan men naar Nederlands recht in ieder geval wel als

zodanig beschouwen. Het verdrag neemt op dit punt alle (internatio-

nale) twijfel weg. Minder frequent zal de tweede situatie aan de orde

zijn, waar een persoon die rechtmatig toegang heeft tot informatie en

zich in een computersysteem op het grondgebied van een andere ver-

dragspartij bevindt en die bevoegd is om die informatie te verstrek-

ken, aan de autoriteiten van de onderzoekende staat toestemming

geeft om die informatie te benaderen. Dat kan bijvoorbeeld door het

verstrekken van toegangscodes maar ook door het feitelijk openen van

de verbinding ten behoeve van de opsporingsautoriteiten. Voor alle

andere situaties, zo is de opzet van het verdrag, dient een verzoek tot

internationale rechtshulp te worden gedaan.

Ter uitwerking van de rechtshulp – ik beperk mij hier tot de kernbepa-

lingen – specificeert het verdrag een aantal bevoegdheden die gericht

zijn op het veilig stellen van elektronisch bewijs. De achterliggende

gedachte is dat de verdragspartijen zich van deze bevoegdheden die-

nen te voorzien zodat in ieder geval de wettelijke middelen aanwezig

zijn om rechtshulp te verlenen. Dat geldt in het bijzonder voor de

zogenoemde voorlopige maatregelen van het verdrag. Het verdrag

gaat uit van de gedachte dat het voor een succesvolle opsporing van

cybercrime nodig kan zijn de bron van een bepaalde communicatie te

kunnen achterhalen. Met het verloop van de tijd kunnen de daarvoor

benodigde gegevens verloren gaan. Het meest kansrijk verloopt die

opsporing als de betreffende verbinding nog ‘hot’ is en de opsporings-

organen tegelijkertijd de benodigde gegevens over die verbinding

kunnen veilig stellen. Het verdrag werkt daartoe een systeem uit dat

als ‘quick freeze, slow thaw’ kan worden beschreven. Het verplicht de

nationale wetgever tot het in het leven roepen van een bevoegdheid

ter bevriezing van zogenoemde verkeersgegevens. Het bevel strekt

ertoe dat een telecomoperator of een internetprovider de verkeersge-
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gevens betreffende een bepaalde communicatie onmiddellijk veilig

stelt en deze beschikbaar houdt voor een later volgend bevel tot uitle-

vering. Indien de provider bij het vastleggen constateert dat bij de

communicatie nog een andere provider is betrokken, dient hij de

bevelgevende autoriteit onverwijld te informeren zodat deze alsnog

een zogenoemd bevriezingsbevel tot die provider kan richten. Het

bevel wordt geacht te zijn omgeven met zo weinig mogelijk formalitei-

ten en dient tevens ter uitvoering van rechtshulpverzoeken. Daarnaast

kent het verdrag een verplichting tot invoering van een bevoegdheid

tot het real-time vergaren van verkeersgegevens.

Het verdrag gaat ervan uit dat verkeersgegevens – mits de vergaring

daarvan binnen redelijke tijd na het ontdekken van het strafbare feit is

gestart – wel gedurende enige tijd beschikbaar zijn. In voorkomende

gevallen kan bewaring worden veilig gesteld door toepassing van de

voorlopige maatregelen. In Europa verplicht Richtlijn 2002/58/EG 

– inmiddels geïmplementeerd in de Telecommunicatiewet, zoals

gewijzigd in 200435 – de aanbieders van elektronische communicatie-

netwerken en diensten om verkeersgegevens na het beëindigen van

een communicatie te vernietigen tenzij deze nodig zijn voor bereke-

ning van de nota of gebruikt kunnen worden voor marketingdoelein-

den. Internetproviders hebben geen belang bij facturering en zullen

deze gegevens zelfs eerder verwijderen. Een en ander kan meebren-

gen dat verkeersgegevens – zeker op langere termijn – niet meer

beschikbaar zijn en derhalve niet ter beschikking van de strafvorde-

ring kunnen worden gebracht.

De Europese Unie kiest daarom voor een systeem van verplichte

opslag bij de aanbieder van een elektronisch communicatienetwerk of

dienst van alle verkeersgegevens teneinde de beschikbaarheid daar-

van gedurende een periode van ten minste anderhalf jaar te verzeke-

ren.36 Een dergelijk systeem kan een systematische en ingrijpende

bedreiging van de persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen vor-

men. Gegeven de onbekendheid met de behoefte waarin het systeem

moet voorzien, kan men er op voorhand aan twijfelen of invoering

van een dergelijk systeem voldoet aan eisen van proportionaliteit en

subsidiariteit. Daarnaast heerst onzekerheid over de kosten van de

inrichting en de exploitatie van zo’n systeem, inclusief beveiliging, die

Bestrijding van cybercrime

35 Stb. 2004, 189, tekstplaatsing Stb 2004, 308.
36 Ontwerp Kaderbesluit van de Raad van de Europese Unie van 14 oktober 2004, COPEN

122 TELECOM 150.
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op de betrokkenen zullen drukken met daarnaast de vraag welke

regels de wetgever zal stellen en op welke wijze deze regels worden

gehandhaafd. Dan is vervolgens de vraag wat het nuttig effect van het

beschreven systeem is – met name ten opzichte van de door het ver-

drag voorgestelde maatregelen – als de regeling niet ook het genereren

van bepaalde gegevens voorschrijft.

Het Cybercrimeverdrag roept partijen in art. 25 lid 1 op om elkaar

rechtshulp te verlenen ‘to the widest extent possible’. Het vijfde lid van

hetzelfde artikel staat weigering van een rechtshulpverzoek toe indien

dubbele strafbaarheid ontbreekt. Zoals boven aangegeven speelt het

vereiste van dubbele strafbaarheid in de Europese verhoudingen een

minder pregnante rol dan voorheen, in de bilaterale relaties tussen

individuele Europese Verdragspartijen en niet-lidstaten ligt dat veelal

anders.37 Een rechtshulpverzoek om toepassing van de zogenoemde

voorlopige maatregelen (art. 29 en 30) kan wegens het ontbreken van

dubbele strafbaarheid niet worden geweigerd tenzij a prima facie

duidelijk is dat de uitlevering en de overdracht van het veiliggestelde

materiaal onder de nationale wetgeving niet mogelijk zijn. Verder

terugdringen van de beperkende invloed van dubbele strafbaarheid

bleek in het kader van het verdrag niet mogelijk. Toch is er bij een

internationaal medium als internet aanleiding voor nadere bezinning.

Het medium maakt het immers mogelijk om vanaf willekeurig welk

aansluitpunt handelingen te verrichten die elders effecten hebben.

Met de komst van draagbare apparatuur en de integratie van mobiele

communicatienetten en internet (zie bijvoorbeeld UTMS) wordt het

begrip ‘locatie’ buitengewoon betrekkelijk. Ik moge dit illustreren aan

de hand van de volgende casus. Stel dat bij een Amerikaanse webhost

een site wordt onderhouden met racistisch materiaal in de

Nederlandse taal en dat dit feit naar Nederlands recht een strafbaar

feit oplevert (bijvoorbeeld art. 137c Sr). Stel verder dat de Amerikaanse

wet zich niet tegen deze gedraging verzet.38 Het identificeren van de

verdachte dader is zonder gegevens van de betrokken Amerikaanse

webhost normaal gesproken niet mogelijk. Een rechtshulpverzoek om

abonnee-, respectievelijk verkeersgegevens met betrekking tot deze

website zal door de VS wegens het ontbreken van dubbele strafbaar-

37 Zie onder meer J. Koers, Nederland als verzoekende staat bij de wederzijdse rechtshulp in
strafzaken, Zutphen 2001, p. 480 e.v.

38 Inperking van vrijheid van meningsuiting onder het First Amendment is in het algemeen
slechts mogelijk in geval van dreiging met geweld of erger.
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heid niet worden gehonoreerd, terwijl de gedraging zelf geen enkele

relatie met de Amerikaanse rechtsorde heeft. In het omgekeerde geval

– een verzoek om rechtshulp aan Nederland – lijkt de tekst van art.

552k tweede lid Sv meer ruimte te bieden. In geval van een verdrag

dient aan een rechtshulpverzoek zoveel mogelijk gevolg te worden

gegeven.39 Deze bepaling spreekt immers van een ‘redelijk verzoek’

doch hierbij moet worden bedacht dat het ontbreken van dubbele

strafbaarheid aan de toepassing van dwangmiddelen en het uitleveren

van stukken van overtuiging in de weg staat.40 In het genoemde voor-

beeld leidt het hanteren van een formele eis van dubbele strafbaar-

heid zonder acht te slaan op de overige omstandigheden van het geval

tot een onbevredigende uitkomst voor de verzoekende partij, hetgeen

a fortiori geldt bij toevallige en tijdelijke verschillen tussen nationale

strafwetten.

In het kader van het verdrag is uiteindelijk geen regeling totstand-

gekomen om rechtshulpverlening bij ontbreken van (gekwalificeerde)

dubbele strafbaarheid mogelijk te maken, bijvoorbeeld in gevallen

waarin de verdachte geen enkele andere band heeft met de rechtsorde

van de aangezochte staat, maar die kennelijk alleen gebruikt om straf-

rechtelijke aansprakelijkheid onder de eigen nationale wetgeving te

ontlopen (abuse of jurisdicton). Verdere harmonisatie van het materi-

ele strafrecht teneinde in enige vorm van dubbele strafbaarheid te

kunnen voorzien blijft daarom geboden, maar dat is naar zijn aard nu

eenmaal geen kortetermijnoplossing.

Uit de verdragstekst wordt duidelijk dat partijen oog hebben voor het

feit dat cyberspace geen statisch fenomeen is. Anders dan bij veel

andere verdragen dienen partijen periodiek voor overleg bijeen te

komen – de eerste maal drie jaar na in werking treden van het verdrag –

en is iedere partij bevoegd tot het voorstellen van wijzigingen en aan-

vullingen, als de ontwikkeling van ICT daarvoor aanleiding geeft.41

Bestrijding van cybercrime

39 Tenzij zich voor de uitvoering belemmeringen van wezenlijke aard voordoen, voortvloei-
end uit het toepasselijke verdrag of uit de wet dan wel indien door inwilliging van het
rechtshulpverzoek zou worden gehandeld in strijd met fundamentele beginselen van
Nederlands strafprocesrecht (zie HR 19 maart 2002, LJN ZD2927, NJ 2002, 580).

40 Zie RNL aantekening 5 op art. 552k Sv., p. 15 en aantekening 8 op art. 552n Sv, p. 24-36.
41 Art. 46 derde lid, art. 46 eerste lid, art. 44 lid eerste lid Cybercrimeverdrag. Het verdrag is

op grond van art. 36 derde lid sinds 1 juli 2004 van kracht.
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Slotbeschouwing

Internet is een wereldomvattend communicatienetwerk dat voor

zowel zakelijk als privé-gebruik van grote betekenis is voor het maat-

schappelijk verkeer. In geïndustrialiseerde landen is de meerderheid

van de bevolking voor meerdere uren per week gebruiker. Het grote

publiek is zich onvoldoende bewust van de risico’s waaraan zij zich

door deelname aan het internet blootstellen. Dit betreft enerzijds

elektronische aanvallen op en andere schadelijke elektronische ingre-

pen in hun computerapparatuur. Het vergt alertheid en voldoende

technisch inzicht en daarnaast ook bereidheid om zich van adequate

beveiliging te voorzien. Daarnaast kan een internetgebruiker gemak-

kelijk slachtoffer worden van frauduleus of anderszins schadelijk

informatieaanbod. Toezicht of andere beschermende maatregelen

worden niet altijd toegepast.

Het geheel van strafbare feiten dat gericht is tegen de beoogde en

ongestoorde werking van computersystemen (computercriminaliteit

in enge zin) en andere delicten waarbij ICT als instrument wordt

gebruikt of waarvan de uitvoering gebruikmaakt van de eigenschap-

pen van het internet (computercriminaliteit in ruime zin) worden in

dit artikel onder de noemer cybercrime samengebracht.

Kwaadwillenden vinden op het internet gemakkelijk mogelijkheden

voor de uitvoering van cybercrimes. Statistieken tonen een sterke

groei van het aantal strafbare feiten dat door middel van internet-

communicatie wordt gepleegd.

Bij gebruik van internet en mobiele communicatie wordt de betekenis

van de fysieke locatie waar de cybercrimineel handelt steeds geringer.

Ten behoeve van de opsporing van cybercriminelen is het vinden van

het elektronisch spoor tussen daad en dader onmisbaar. Dit spoor kan

lopen over vele (internationale) schakels. Internationale samenwer-

king ter vergaring van elektronisch bewijs is daarom onontbeerlijk.

Het Cybercrimeverdrag geeft vorm aan deze internationale samen-

werking. Het verdrag is echter geen finale oplossing, met name ten

aanzien van verdere harmonisatie van cyberstrafbepalingen. Het

internationale karakter van het internet dwingt tot verdergaande

internationale samenwerking bij de opsporing van strafbare feiten.

Naast de juridische inbedding van internationale samenwerking moet

worden voorzien in een veelheid van zogenoemde flankerende maat-

regelen zoals bijvoorbeeld de beschikbaarheid van voldoende

opsporingscapaciteit, voldoende technische middelen, adequate
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beveiliging en bewustwording van de internetgebruiker.42 Hiervoor

zijn en blijven internationale verdragen nodig, bij voorkeur in de vorm

van een Aanvullend Protocol bij het Cybercrimeverdrag.

Bestrijding van cybercrime

42 Zie bijvoorbeeld S.E. Goodman, Towards a treaty-based international regime on cyber crime
and terrorism, in: J.A. Lewis (red.), Cyber security, Washington, 2003, p. 71-76.
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Trends in cybercrime

W.Ph. Stol*

Waar veel mensen samenleven is criminaliteit, ook op internet.

Criminaliteit in cyberspace werkt door in de echte wereld en zo is het

bestrijden van internetcriminaliteit niet enkel een cyberaangelegen-

heid maar een meer algemeen maatschappelijk vraagstuk. Meer dan

80% van de Nederlanders verwacht dat het misbruik plegen met ICT

de komende jaren ‘steeds meer zal toenemen’ (SCP, 2004, p. 245, 480).

Het primaire probleem bij de bestrijding van cybercrime is gebrek aan

kennis bij politie en justitie (Stol e.a., 1999, 2002, 2003; PWC, 2001;

Mooij en Van der Werf, 2002; De Vries, 2002; LPDO, 2003) Reden

genoeg derhalve voor een oriëntatie op cybercrime. Hierna sta ik eerst

stil bij centrale begrippen. Daarna ga ik in op verschillende vormen

van cybercrime en hun maatschappelijke ernst. Uitspraken over ernst

baseer ik op media-analyses en politiebeleid. Om een bijdrage te leve-

ren aan kennis over principes in cybercrime, geef ik vervolgens een

schets van trends in kinderpornoverspreiding. Ik sluit af met enkele

conclusies.

Cyberspace en cybercrime

De sociale werkelijkheid kunnen we zien als de voorlopige uitkomst

van intermenselijke betrekkingen (zie bijvoorbeeld Elias, 1939; Berger

en Luckman, 1966). Mensen geven al doende vorm aan sociale struc-

turen – maar ongebonden zijn zij daarbij niet: dezelfde structuren zijn

medebepalend voor hun doen en laten. Mensen kunnen sociale struc-

turen niet wegdenken of zelfs maar negeren, ze moeten er rekening

mee houden. Sociale structuur is zo gezien tegelijk oorzaak en gevolg

van menselijk gedrag. Giddens (1984) spreekt aldus over de dualiteit

van structuur. Internet is niet zomaar een nieuwe technologie met

effect op sociale structuur, zoals auto of televisie waren. Internet is, als

communicatiemiddel, bij uitstek een instrument waarmee mensen

* De auteur is programmaleider onderzoek aan de Politieacademie en lector Integrale
Veiligheid aan de Thorbecke Academie van de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden.
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sociale structuren (re)produceren. De telefoon was dat weliswaar ook,

maar internet is meer dan alleen een communicatiemiddel. Internet

houdt sociale structuren vast. Ook als er even niemand op het internet

zou zijn, dan nog steeds zijn daar domeinen, websites, nieuwgroepen,

zoekmachines, chatboxen, en al hun onderlinge verbindingen.

Mensen communiceren dus niet alleen via internet maar laten daar

ook een min of meer blijvende sociale structuur na. Zo gezien heeft

internet niet alleen effect op sociale structuren maar is ook sociale

structuur. Die sociale structuur noemen we cyberspace.

Onder cybercrime versta ik vervolgens elk delict waarbij de dader zich

voor het plegen daarvan begeeft binnen de sociale structuren van

internet. Daarmee sluit ik aan bij de definitie van de Engelse National

High-Tech Crime Unit (www.nhtcu.org, 26-10-2004).1 Wanneer men

het oog heeft op handhaving, is het vooral zinvol om cybercrime te

ordenen aan de hand van twee handhavingsrelevante invalshoeken:

aanknopingspunten voor opsporing en de ernst van het delict in ogen

van de samenleving.

Handhavingsrelevante ordening van cybercrimes

In handhavingsperspectief is van belang te kijken naar hoeveel aan-

knopingspunten een delict biedt voor de opsporing. In dat verband is

het nuttig om te zien of delicten al dan niet on-line kunnen worden

voltooid. Er zijn drie delicten die per definitie alléén maar on-line

kunnen worden gepleegd: hacken, het verspreiden van computer-

virussen en spammen.2 Het zijn delicten waaraan vooral ‘internet-

specialisten’ zich schuldig maken: mensen die in de digitale wereld

bovengemiddeld goed thuis zijn. Zij weten dan ook beter dan de

gemiddelde internetgebruiker hoe zij digitale sporen kunnen voorko-

men of verbloemen. Dat maakt opsporing en vervolging ronduit inge-

wikkeld. Een fenomeen dat wellicht over enige tijd tot deze groep zal

gaan behoren is het verzenden van spyware. Momenteel is dat nog

niet strafbaar in Nederland. In de Verenigde Staten wordt al wel

gewerkt aan strafbaarstelling en de eerste persberichten over moge-

lijke maatregelen in Nederland zijn al verschenen (de Volkskrant,

8 juni en 17 augustus 2004).

Trends in cybercrime

1 Voor definities zie ook Van Amersfoort e.a., 2002; Mooij en Van der Werf, 2002.
2 Spammen is strafbaar sinds de inwerkingtreding van de ‘Wijziging van de

Telecommunicatiewet’, die op 26 april 2004 werd gepubliceerd in de Staatscourant.
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Dan is er een grote groep van delicten die weliswaar ook off-line voor-

komen, maar die desondanks toch ook geheel binnen cyberspace

kunnen worden voltooid. Te denken valt aan belediging, discriminatie,

illegaal kopiëren, diefstal en verspreiden van kinderpornografie.3

Dergelijke delicten kunnen worden gepleegd door internetspecialisten

maar vooral de veel voorkomende vergrijpen worden vermoedelijk

vaker gepleegd door internetters met een minder grote digitale exper-

tise. Dit geldt ook voor het aanbieden en verspreiden van kinderpor-

nografie. Op het totale aantal internetgebruikers is het aantal specia-

listen nu eenmaal gering. ‘Gewone’ wetsovertreders weten zich min-

der goed te verbergen dan internetspecialisten en dat speelt de

opsporing in de kaart.

Tot slot zijn er dan nog de delicten die deels op internet worden

gepleegd maar die om voltooid te kunnen worden, moeten zijn ver-

knoopt met handelingen in de echte wereld – en dus ook daar sporen

nalaten die kunnen helpen bij de opsporing. Voorbeelden zijn: handel

in illegale goederen (de goederen moeten worden afgeleverd),4 illegaal

gokken en fraude (het geld moet worden geïncasseerd). Natuurlijk zijn

delicten die geheel on-line kunnen worden gepleegd vaak toch ook

direct verbonden met activiteiten in de echte wereld. Zeker bij kinder-

porno is dat het geval omdat de afbeeldingen die worden verspreid en

verhandeld in de meeste gevallen in de echte wereld totstandkomen

en ook daar circuleren.

Deze indeling aan de hand van ‘opspoorbaarheid’ kan helpen de

inspanningen en resultaten van politie en justitie (of het uitblijven

daarvan) te begrijpen. Van overwegend belang voor de prioriteiten die

in de opsporing worden gesteld, is deze indeling echter niet. Daarvoor

moeten we kijken naar de tweede dimensie: de ernst die de samen-

leving toekent aan de verschillende vormen van criminaliteit.

3 Sinds 1 oktober 2002 kan het vervaardigen van kinderporno ook on-line, want per die
datum is in Nederland de zogenoemde virtuele kinderpornografie strafbaar. Dat is kinder-
pornografie die vervaardigd is met behulp van digitale technieken (manipuleren van beel-
den), zonder dat kinderen feitelijk betrokken zijn geweest bij de uitgebeelde seksuele
handelingen.

4 Daarom is wapenhandel via internet geen groot probleem (vergelijk DNRI, 2004, p. 44-45,
116-117).
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Maatschappelijke ernst van cybercrimes

Om zicht te krijgen op de ernst die de samenleving toekent aan de

verschillende soorten van cybercrime is in 1998-1999 een media-

analyse uitgevoerd (Stol e.a., 1999). Gedurende acht maanden hielden

onderzoekers bij welke berichten over cybercrime verschenen in twee

landelijke dagbladen en wat daarvan de inhoud was. De achterliggen-

de gedachte is dat de frequentie waarmee een bepaalde vorm van

cybercrime wordt genoemd in de media, een indicatie is van hoe ern-

stig de samenleving die criminaliteitsvorm ervaart. Om het beeld te

actualiseren is over zeven maanden in 2004 een vergelijkbare analyse

verricht (zie tabel 1).

De vier meest genoemde problemen in 1998-1999 zijn: verspreiden

van virussen, illegaal kopiëren/verspreiden van data (internetpirate-

rij), schenden van privacy, en kinderpornografie. De meest genoemde

problemen in 2004 zijn: piraterij, spammen, kinderpornografie,

schenden van privacy en hacken. Nieuw is de aandacht voor spam-

men. Dat bestond al wel in 1998-1999 (zie bijvoorbeeld Stephenson,

2000) maar kwam nog niet voor in de mediaberichten. Er zijn minder

berichten over computervirussen. Het Melissa-virus in april 1999 leid-

de tot tien berichten; in mei 2004 ontlokte het Sasser-virus er niet

meer dan twee.

Hierna ga ik nader in op de onderwerpen die in de media-analyse

opvallend naar voren komen: privacy, piraterij, hacken, verspreiden

van virussen en spammen (vanwege de toename sinds 1998-1999) en

het verspreiden van kinderpornografie.

Enkele cybercrimes nader beschouwd

Internet heeft een problematische relatie met privacy. Het recente

SCP-onderzoek bevestigt dat beeld: tweederde van de Nederlanders

van zestien jaar en ouder meent dat ICT-ontwikkelingen in de nabije

toekomst de privacy steeds meer zullen aantasten (SCP, 2004, p. 245).

Het recht op privacy is vastgelegd in het eerste lid van artikel 8 van het

Europese Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de

fundamentele vrijheden (EVRM) en nationaal in het eerste lid van

artikel 10 van de Grondwet, dat luidt: ‘Ieder heeft, behoudens bij of

krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op eerbiediging van

zijn persoonlijke levenssfeer.’

Trends in cybercrime
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Tabel 1: berichten over ICT-criminaliteit,5 handmatige selectie
1989-1999 en 2004

8-12-1998 16-03-2004 Totaal

tot 8-07-1999 tot 16-09-2004

VK + NRC VK dagelijks

dagelijks NRC + Trouw 

Plm. wekelijks

N % N % N %

Vermogensdelicten

diefstal van hardware, software, data 2 1,6 0 0,0 2 1,1

telefoonfraude 5 4,1 0 0,0 5 2,7

fraude infodragers (cards) 7 5,7 3 5,0 10 5,5

beursfraude 2 1,6 0 0,0 2 1,1

illegaal gokken 1 0,8 0 0,0 1 0,5

illegaal kopiëren/verspreiden data (‘piraterij’) 18 14,6 10 16,7 28 15,3

oplichting / internetfraude 4 3,3 5 8,3 9 4,9

bedrijfsspionage/-fraude 2 1,6 0 0,0 2 1,1

handel in medicijnen/drugs 1 0,8 0 0,0 1 0,5

handel in wapens 1 0,8 0 0,0 1 0,5

Aantasting rechtsorde / informatiesystemen

hacken 7 5,7 7 11,7 14 7,7

virus verspreiden 20 16,3 5 8,3 25 13,7

spammen 0 0,0 8 13,3 8 4,4

misbruik encryptie / belemmeren rechtsgang 5 4,1 0 0,0 5 2,7

Uitingsdelicten / persoonlijke integriteit

kinderpornografie (ook contact zoeken) 14 11,4 8 13,3 22 12,0

discriminatie / smaad 10 8,1 1 1,7 11 6,0

terrorisme / uitlokken geweld 4 3,3 1 1,7 5 2,7

stalking 1 0,8 0 0,0 1 0,5

bedreiging 0 0,0 1 1,7 1 0,5

zelfmoord 0 0,0 1 1,7 1 0,5

Schenden persoonsrechten

privacy / portretrecht / auteursrecht 14 11,4 7 11,7 21 11,5

afluisteren / aftappen 5 4,1 0 0,0 5 2,7

spyware 0 0,0 3 5,0 3 1,6

Totaal 123 100,1 60 100,4 183 99,7

Noot: de betrokken kranten zijn: de Volkskrant (VK), NRC-Handelsblad (NRC) en

Trouw.

5 In deze analyse ging het om ICT-criminaliteit (zie Stol e.a., 1999) en dat is niet precies
hetzelfde als cybercrime. Diefstal van hardware (Vermogensdelicten-1) gebeurt uiteraard
buiten internet en ook fraude met cards (Vermogensdelicten-3) staat vaak los daarvan.
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6 Deze categorie komt in tabel 2 niet voor omdat berichten over dit soort zaken zich niet
zonder onoverkomelijke interpretatieproblemen laten vatten onder één of twee tref-
woorden.

Via internet kan eenvoudig iemands privacy worden geschonden

omdat beelden op internet voor een breed publiek toegankelijk zijn.

In de analyseperiode was er de ophef rond de gestolen digitale camera

van prinses Máxima: privé-opnamen werden op internet geplaatst en

de Rijksvoorlichtingsdienst dreigde met juridische stappen vanwege

de schending van de persoonlijke levenssfeer (de Volkskrant, 14 en

15 mei 2004). De vraag rijst waar de grenzen van het toelaatbare

liggen.

Een winkelier van een computerwinkel in Friesland zette een foto van

een man die een laptop uit zijn winkel stal op de website van zijn

bedrijf. ‘Vroeger nagelden ze dieven aan de schandpaal, ik zet hun

foto op internet’, licht hij dat toe. De dader werd herkend door zijn

ouders en kwam de laptop direct daarop terugbrengen (de Volkskrant,

10 en 11 augustus 2004). In het redactioneel commentaar noemt de

krant de actie begrijpelijk maar verwerpelijk. De schandpaalmethode

is niet onopgemerkt gebleven. De Vereniging Tegen Piramidespelen

(VTP) heeft initialen van oplichters bij wie zij geld willen claimen,

geplaatst op een internetsite. Het voornemen bestaat om, als de per-

soon zich niet meldt, de volledige personalia in het gratis ochtendblad

Spits te laten opnemen (de Volkskrant, 14 september 2004).

De winkelier uit Friesland en de VTP rekenen erop dat de betrokkene

wiens privacy zij schenden, geen aangifte zal durven doen. Als zij dat

wel zouden doen, hebben ze goede kans van slagen. Het Europese Hof

van Justitie in Luxemburg stelde in november 2003 vast dat ook het

vermelden van persoonlijke gegevens op niet-commerciële websites

valt onder de privacywetgeving (NRC, 11 september 2004). Zo is wel-

licht de juridische helderheid toegenomen, de schandpaalpraktijken

laten zien dat het debat over wat maatschappelijk toelaatbaar is, nog

niet is geëindigd.

Ook veel voorkomend en ook omstreden is het illegaal kopiëren van

software, muziek of film, tezamen ook wel internetpiraterij genoemd.6

Het gedrag is strafbaar maar in ogen van velen ‘strafonwaardig’, bij-

voorbeeld omdat men meent dat de amusementsindustrie te veel

vasthoudt aan oude producten met hoge prijzen. Bij illegaal kopiëren

treft men verder nog rechtvaardigingen die ook te beluisteren zijn bij

belasting- en verzekeringsfraude: ‘iedereen doet het’ en ‘de benadeel-

Trends in cybercrime
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de instanties zijn toch rijk genoeg’, zo valt te leren uit onderzoek van

Svensson en Van Wijk (2004) naar gedragsregels op internet. Ook wij-

zen zij erop dat zo’n 40% van de zakelijke software in Nederland ille-

gaal wordt gebruikt; verder halen ze een internetenquête aan waarin

52% van de 5.000 respondenten aangeeft overwegend illegale software

te gebruiken (2004, p. 77). Er is dus een zekere maatschappelijke

acceptatie van illegaal kopiëren.

Drie andere veel voorkomende delicten zijn hacken, verspreiden van

computervirussen en spammen. Het zijn de delicten die per definitie

alleen maar on-line kunnen worden gepleegd, ‘nieuwe delicten met

nieuwe middelen’, in termen van Van Amersfoort e.a. (2002). Ze horen

ook bij elkaar omdat ze alle drie het functioneren van het internet

bedreigen. Daarom wijzen bijvoorbeeld ook gebruikers van de inter-

netkopieerprogramma’s WinMX en KaZaA deze delicten af: ‘Opvallend

is ook dat in beide onderzoeken de belangrijkste regels vooral betrek-

king hebben op het in stand houden en verder uitbouwen van het uit-

wisselingssysteem zelf: wie downloadt moet ook zelf bestanden delen;

hacken en spammen is uit den boze, evenals het verspreiden van

computervirussen’ (Svensson en Van Wijk, 2004, p. 79). In andere

internetkringen kan dat uiteraard anders liggen; hackers en hackti-

visten zullen bijvoorbeeld wel weer meer begrip kunnen opbrengen

voor een computerkraak, hoewel ook weer niet iedere kraak op even-

veel bijval kan rekenen (vergelijk Stol e.a., 1999). Ook kunnen compu-

tervirussen in sommige kringen rekenen op een zekere waardering,

bijvoorbeeld omdat de reus Microsoft een hak is gezet of omdat de

maker een technisch hoogstandje heeft geleverd.

Spammen rukt op in de media; het is een relatief nieuw probleem.7

Over spammen heerst een vrij duidelijke mate van overeenstemming:

afkeurenswaardig. Spammen is sinds april 2004 strafbaar in artikel

11.7 van de Telecommunicatiewet: ‘Het gebruik van automatische

oproepsystemen zonder menselijke tussenkomst, faxen en elektroni-

sche berichten voor het overbrengen van ongevraagde communicatie

voor commerciële, ideële of charitatieve doeleinden aan abonnees is

uitsluitend toegestaan, mits de verzender kan aantonen dat de desbe-

treffende abonnee daarvoor voorafgaand toestemming heeft verleend

(…)’. Spam gericht aan bedrijven valt niet onder dit verbod.

De Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (Opta), belast

7 Relatief, want spammen bestaat al lang (vergelijk Stephenson, 2000) maar doordat de
omvang toeneemt, is het inmiddels van een fenomeen een probleem geworden.
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met de handhaving van het spamverbod, opende op 19 mei 2004 een

meldpunt waar burgers kunnen klagen over spam (de Volkskrant,

25 mei 2004).8 Zij ontvangt omtrent duizend klachten per maand.

Bedrijven, die toch een zeker belang hebben bij direct mail, hebben

zich ook actief tegen spam gekeerd. De brancheorganisatie van inter-

actieve on-line reclamemakers stelde in augustus 2004 een gedrags-

code op die spammen en het manipuleren van zoekmachines ver-

biedt. Wie de code schendt, komt op een zwarte lijst bij het Interactive

Advertising Bureau (IAB) (de Volkskrant en NRC, 28 augustus 2004).

De internetgemeenschap zet digitale wapens in tegen spammers, om

te beginnen natuurlijk spamfilters, maar ook een programma dat sites

van spammers bombardeert met berichten en ze zo lam legt

(de Volkskrant, 4 september 2004).

Met een strafbaarstelling, een spamfilter en een zwarte lijst is spam de

wereld niet uit. Er zijn aanwijzingen dat bedrijven die toch massaal e-

mails willen versturen, daarvoor hackers inschakelen. Met behulp van

virussen kunnen zij de mail vanuit gekraakte computers verzenden.

De eigenlijke afzender blijft zo buiten schot. Een hacker die weet hoe

een spamfilter werkt, kan deze uiteraard om de tuin leiden. Volgens

virusspecialist Wood van MessageLabs in London treffen spammers

en virusmakende hackers elkaar op internet in chatrooms. ‘Sommige

van die chatrooms zijn uitgegroeid tot spamsupermarkten’ (de Volks-

krant, 24 augustus en 4 september 2004). Op vergelijkbare wijze

vinden ongetwijfeld ook kinderpornohandelaren personen die hen

helpen met het verzenden van hun spam. De drie delicten hacken,

spammen en verspreiden van kinderporno zijn dus met elkaar

verknoopt.

Behalve spammen is er nog een vorm van internetcriminaliteit die

frequent in de media voorkomt en die hoegenaamd unaniem wordt

veroordeeld: het zojuist genoemde verspreiden van kinderporno (Stol

e.a., 1999; Stol, 2003; Svensson en Van Wijk, 2004). Voor een beschrij-

ving van het fenomeen (delictomschrijving, verschijningsvormen en

dergelijke) verwijs ik naar eerdere publicaties (Stol, 2002, 2003).

Op trends in de werkwijzen van daders kom ik dadelijk terug.

Trends in cybercrime

8 Zie ook <www.opta.nl> en <www.spamklacht.nl>.
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Politie en cybercrime

Dat een bepaalde vorm van cybercrime veel aandacht krijgt, zegt nog

niet alles over politie- en justitieprioriteiten. Om daarop zicht te krij-

gen is eerst een kwantitatieve media-analyse uitgevoerd via de

LexisNexis-krantendatabank, met toegang tot de gedigitaliseerde

berichten van het Algemeen Dagblad, NRC-Handelsblad, Het Parool,

Trouw, en de Volkskrant. Gezocht werd op berichten met ‘internet’,

‘politie’ en een wisselend trefwoord (zie tabel 2). Berichten zijn niet

allemaal inhoudelijk beoordeeld, zoals bij de media-analyse in tabel 1.

Er is in 2003-2004 een duidelijke top drie: privacy, terrorisme en kin-

derporno. Wanneer in een bericht ‘internet’ voorkomt samen met

‘politie’ en ‘privacy’, gaat het bericht veelal niet over concreet politie-

optreden maar over de relatie tussen politiebevoegdheden en privacy.

Het debat gaat dan over het gebruik van digitale informatie over bur-

gers door de politie.9 De explosief toegenomen aandacht voor de

combinatie van internet, politie en terrorisme wijst op belangstelling

voor het gebruik dat terroristen maken van internet als informatie-

bron en communicatiemiddel. In de inhoudelijke media-analyse is

van terroristische cybercrime (ontwrichtingen via cyberaanslagen)

niet gebleken.10 Na de moord op Theo van Gogh op 2 november 2004

verschenen wel berichten in de krant over personen die op websites

doodsbedreigingen hadden geplaatst, maar ook dat is geen cyberter-

rorisme. In berichten over kinderporno ligt de nadruk op optreden

van de politie tegen dit delict. Hier ligt dus heel duidelijk een politie-

prioriteit. Waarom het aantal berichten over de combinatie internet,

politie en fraude in 2003-2004 zoveel lager is dan in 1998-1999 is niet

echt duidelijk geworden. Wellicht is de oorzaak de sterk toegenomen

aandacht voor terrorisme en privacy.

9 De voorzitter van het College Bescherming Persoonsgegevens kijkt bijvoorbeeld kritisch
naar de roep om nieuwe bevoegdheden voor terrorismebestrijding (Jans, 2004). 

10 Ook in literatuur over terrorisme zijn geen voorbeelden te vinden van terroristische cyber-
crime of cyberterrorisme (Van Zuthem, 2001; Muller, 2002; Muller e.a., 2003).
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Tabel 2: Berichten in Nederlandse kranten, waarin bepaalde
combinaties van woorden voorkomen, selectie via
LexisNexis, 1989-1999 en 2003-2004

Woordcombinatie: 1-12-1998 1-10-2003 

‘Internet, Politie en …’ tot 1-12-1999 tot 1-10-2004

Privacy 36 56

Terrorisme 7 48

Kinderporno 56 37

Hack* 18 13

Virus 6 13

Discriminatie 16 13

Racisme 10 12

Spam 1 11

Drugshandel 6 11

Fraude 29 10

Oplichting 0 10

Gokken 4 5

Wapenhandel 4 2

Stalk* 3 1

Spyware 0 0

Bedrijfsspionage 1 0

Totaal 197 242

Noot:‘*’ betekent zoeken op dat woord plus de woorden die beginnen met de

letters voorafgaand aan dat teken.

Politieprioriteiten krijgen we ook in beeld door te kijken naar politie-

reacties op internetcriminaliteit. Er is echter niet één politieafdeling

voor cybercrime. Er is dus ook niet één ‘beleidsplan cybercrime’ waar-

in staat wat de landelijke politieprioriteiten op internet zijn. Het

achterhalen van politieprioriteiten vergt daarom een meer verkennen-

de benadering.

De politie heeft sinds 1990 bovenregionale Bureaus Digitale Expertise,

maar deze komen aan recherchewerk op het internet niet toe; ze heb-

ben hun handen vol aan het ondersteunen van hun collega’s die in

klassieke rechercheonderzoeken te maken krijgen met computer-

apparatuur en helpen dan bijvoorbeeld met het uitlezen van een bij

een huiszoeking in beslag genomen harddisk (Stol e.a., 1999; Stol,

2002; Van Amersfoort e.a., 2002). In de tweede helft van de jaren

negentig begon de politie zich te oriënteren op internet en crimina-

liteit (Object+, 1996; Kostense, 1996; Visienota, 1996; Boerstra, 1997;

Trends in cybercrime
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Bloemsma e.a., 1998). In dezelfde periode verschijnen in het buiten-

land diverse publicaties over (de noodzaak van) politiebemoeienis

met internetcriminaliteit, met speciale aandacht voor kinderporno-

grafie (Akdeniz, 1996, 1997,1998; Beirens, 1998; Duncan, 1997; Durkin,

1997; Jones, 1998; Van Eecke, 1997). Er gebeurt echter pas echt iets na

een affaire in 1998.

Op 15 juli 1998 meldt het televisieprogramma Nova dat een interna-

tionaal kinderpornonetwerk peuters heeft misbruikt en beelden daar-

van op internet heeft verspreid. Het gaat onder meer om een filmpje

waarop te zien is hoe een klein jongetje, duidelijk jonger dan twee

jaar, door een volwassen man wordt verkracht. De centrale figuur in

het netwerk is de Nederlandse computerhandelaar Ulrich, die enkele

dagen voor de uitzending in Italië is vermoord. Het vrijgekomen kin-

derpornografische materiaal schokt de samenleving en er klinkt direct

een stevige roep om justitieel optreden tegen pedofielen en speciaal

tegen het verspreiden van kinderpornografie op internet.

De Tweede Kamer stelt vragen aan de minister van Justitie. In ant-

woord daarop deelt de minister aan de Kamer op 6 augustus 1998 een

aantal maatregelen mee. Vijf medewerkers van de toenmalige lande-

lijke divisie Centrale Recherche Informatie (CRI) worden vrijgemaakt

om op internet naar kinderporno te speuren; het landelijke bureau

van het Openbaar Ministerie (O.M.) zal de opsporing coördineren;

meldingen die binnenkomen bij het Internet Meldpunt Kinderporno

zullen sneller dan voorheen worden onderzocht. Op 11 augustus 1998,

dus nog geen maand nadat het Ulrich-materiaal aan het licht kwam,

gaat het politie-internetteam van start, om te beginnen op project-

basis.11

Dit project digitaal rechercheren werd na verloop van tijd de Unit en

daarna de Groep Digitaal Rechercheren, en is inmiddels uitgegroeid

tot het Team Digitale Expertise (TDE) van het Korps Landelijke

Politiediensten (KLPD). Deze eenheid richtte zich van meet af aan op

zowel opsporing van cybercrime als het ontwikkelen van digitale

opsporingstechnieken en -tactieken (Van Treeck en Stol, 2000; De

Vette en Van der Werf, 2001). Wat cybercrime betreft, lag de prioriteit

van deze eenheid in eerste instantie geheel bij kinderporno, daarna bij

kinderporno en fraude (Klaver, 2002) en tegenwoordig is de eenheid

11 Deze reactie moeten we ook zien tegen de achtergrond van de Dutroux-affaire die
speelde in die periode (Stol, 2002). Voor een uitgebreidere beschrijving van deze eerste
ontwikkelingen, zie Stol e.a. 1999; PWC, 2001.
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ondersteunend aan de Dienst Nationale Recherche en draait geen

‘eigen zaken’ meer. Navraag leerde dat de mensen van het TDE

momenteel vooral werken ter ondersteuning van terrorismebestrij-

ding, fraudezaken, de strijd tegen drugs (drie prioriteiten van de

nationale recherche) en aan de in de eerste week van oktober 2004

gepleegde DDoS-aanvallen op overheidssites.12 Kinderporno op inter-

net is tegenwoordig geheel een zaak van de Afdeling Moord en Zeden

van het KLPD, met daarbinnen in het bijzonder het project

Kinderporno en Pedofilie.13 De politie is voornemens een eigen meld-

punt kinderporno in te stellen want, aldus landelijk officier van justi-

tie Stein, ‘de opsporing hoort thuis bij de overheid’ (de Volkskrant,

4 augustus 2004). In de komende jaren ziet de Dienst Nationale

Recherche Informatie (DNRI) niet kinderporno maar internetfraude

als grootste probleem in cyberspace (DNRI, 2004, p. 46-47). De handel

in kinderporno zal blijven bestaan, maar vormt geen bedreiging want

er is geen Nederlandse criminele groepering die zich bezighoudt met

kinderpornohandel en er zijn geen Nederlandse kinderen betrokken

bij het vervaardigen van het materiaal, aldus de DNRI (2004, p. 117).

Het geheel overziend, luidt de conclusie dat internetfraude en kinder-

porno twee cybercrimes zijn met de hoogste politieprioriteit. Over die

twee moet de politie dus criminologische kennis (laten) vergaren, niet

zozeer over de omvang maar vooral over de principes en de werk-

wijzen van daders. Het volgende bevat een bijdrage daaraan.

Trends in kinderpornoverspreiding

In de beginjaren van internet werd kinderporno geregeld aangeboden

op gewone webpagina’s. De aanbieder kon dan eenvoudig worden

achterhaald en aangeschreven met het verzoek de beelden te verwij-

deren (IMK, 1997). Deze opzichtige manier van verspreiden verdween

gaandeweg nadat in de zomer van 1996 het Internet Meldpunt

Kinderporno (IMK) werd opgericht en ook de politie zich gaandeweg

op internet begaf. Kinderporno verdween naar minder opzichtige

delen van internet, vooral nieuwsgroepen. Van een bericht in een

Trends in cybercrime

12 DDoS staat voor ‘distributed denial of service attack’; aangevallen werden overheid.nl en
regering.nl, vermoedelijk als protest tegen het regeringsbeleid. Over deze zaak werden op
26 oktober kamervragen gesteld, zie ook de antwoordbrief van minister van Justitie
Donner, van 9 november 2004.

13 De Afdeling Moord en zeden startte in maart 1997 als het programma Moord en zeden
(Tweede Kamer 1998-1999, 26 690 nr. 2).
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nieuwsgroep is niet altijd zomaar duidelijk wie het verzonden heeft.

Men kan bijvoorbeeld gebruikmaken van een anonymous remailer,

een service die de afzender van een bericht voor derden afschermt.

Eind jaren negentig was er discussie over hoe te reageren op nieuws-

groepen die dienden als ontmoetings- en marktplaatsen voor pedofie-

len. Sommigen pleitten voor het afsluiten van deze nieuwsgroepen:

internetproviders zouden ze niet meer moeten doorgeven aan hun

abonnees. Anderen, waaronder de providers, meenden dat afsluiten

niet zou helpen omdat pedofielen eenvoudig een andere nieuwsgroep

zouden gaan gebruiken. Ook zou afsluiten volgens hen goedwillenden

treffen en het zou internetproviders in de rol drukken van censor. Zij

meenden dan ook dat de politie toezicht moest houden en daders

opsporen. Die lijn werd ingezet, waarbij het IMK en politie samen-

werkten (Van Treeck en Stol, 2000; IMK, 2001).

In haar jaarverslag over 2001 meldt het IMK (2002) dat de handel in

kinderporno zich verplaatst van nieuwsgroepen naar babbelboxen

(chatrooms), e-mail en peer-to-peer (P2P)verbindingen (zie tabel 3).

Daarmee verschuift de kinderpornohandel zich naar locaties op inter-

net waar de informatie moeilijker is te observeren en waar het dus ook

moeilijker is om bewijsmateriaal te verzamelen. Plaatjes die naar een

nieuwsgroep worden verzonden staan enkele dagen op internet;

plaatjes die direct van de ene naar de andere persoon worden verzon-

den (per e-mail bijvoorbeeld) blijven helemaal niet achter op internet.

Ondanks deze vermoedelijke14 verschuiving ligt in 2001 de nadruk

nog steeds op websites en nieuwsgroepen (samen goed voor 87% van

alle meldingen).

In haar jaarverslag over 2003 signaleert het IMK nieuwe trends. Ten

eerste neemt het aantal meldingen over spam sterk toe, van 30 in 2000

tot 3.100 in 2003. Dat stemt overeen met de eerder in de media-analy-

se gesignaleerde toename van spam als internetprobleem. Ten tweede

neemt het aantal meldingen aangaande websites en nieuwsgroepen

af. Websites en nieuwsgroepen vormen een soort van twee-eenheid.

Nieuwsgroepen met namen die verwijzen naar seks, fungeren als uit-

gangsbord voor sekssites, vaak commerciële (Stol, 2003). Het lijkt er

dus op dat kinderpornoverspreiders weer van strategie veranderen: in

14 Vermoedelijk, want interpreteren van misdaadstatistieken op basis van meldingen of aan-
giften is altijd een hachelijke zaak (vergelijk Korf e.a., 2001; In ‘t Velt e.a., 2001; Stol,
2004). Aantallen meldingen zijn lastig te interpreteren omdat bijvoorbeeld meegewogen
moet worden hoeveel internetters er zijn en ook hoeveel er daarvan nieuwsgroepen
bezoeken. Dergelijke gegevens ontbreken.
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plaats van de combinatie nieuwsgroep-website gebruiken ze nu spam

om afnemers te lokken naar de plek waar de kinderporno wordt aan-

geboden.

Tabel 3: Meldingen over kinderporno bij het Internet Meldpunt
Kinderporno

Verspreidingswijze 2000 2001 * 2002 * 2003

Websites 3.308 3.928 2.506 2.018

E-mail / Spam 30 275 2.565 3.100

Usenet (nieuwsgroepen) 547 500 212 151

ICQ, IRC, P2P, e.d. 77 351 548 491

Bijzondere meldingen 45 22 32 37

Totaal 4.007 5.076 5.863 5.797

Bron:jaarverslagen IMK (IMK 2002, 2003, 2004)

* Als het IMK in 2002 naar aanleiding van een spam-melding kinderporno vond

op een website, werd de melding geregistreerd als ‘kinderporno op een web-

site’ en niet als ‘e-mail/spam’; als het IMK in 2003 naar aanleiding van een

spam-melding kinderporno vond op een website, werd de melding

geregistreerd als ‘e-mail/spam’.

Om meer zicht te krijgen op hoe kinderpornoverspreiders te werk

gaan, voerde ik een analyse uit van nieuwsgroepberichten. In decem-

ber 2002 nam ik uit vier nieuwsgroepen (alt.fan.jerky.boys, alt.sex.real-

dol, alt.teens.sexuality, alt.sex.young) in totaal 255 berichten door

(tabel 4). Daarvan bevatten 236 berichten (92,5%) niet meer dan een

hyperlink naar een (commerciële) sekssite, plus hoogstens wat bege-

leidende, wervende tekst. Zo’n site waarheen verwezen wordt, bestaat

dan gewoonlijk uit een reclame-achtig publiek toegankelijk deel en

een deel waartoe men alleen toegang krijgt na aanmelding, en vaak:

betaling. Niet meer dan zes van de 255 berichten bevatten een foto,

meer bedoeld als illustratie dan als voorbeeld van harde pornografie.

In negen berichten (3,5%) werd expliciet gesteld dat de gepresenteer-

de link zou verwijzen naar pornografisch materiaal met kinderen

onder de leeftijd van achttien jaar. In een enkel geval stond er als uit-

hangbord op het publiek toegankelijke deel een als zinnenprikkelend

bedoelde afbeelding van een kind.

De nieuwsgroepberichten waren in 2002 vaak afkomstig van de eige-

naars van enkele professioneel ogende sekssites. In de nieuwsgroep

alt.teens.sexuality was zelfs zo’n 80% van de berichten afkomstig van

een en dezelfde sekssite. Nieuwsgroepen heten ook wel discussiegroe-

Trends in cybercrime
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pen, maar van discussie was geen sprake. Slechts een keer was er een

bericht waarin een aanbieder van kinderpornografie contact zocht

met andere liefhebbers: ‘I’ve got a huge collection of pre-teen & early

teen action vids & pics 4 sale/trade in u.s. only. email me at […]

4 details & let me know u saw this in sex.young. thanks, jiminyc.’

In november 2004 herhaalde ik de analyse. Ik nam uit dezelfde vier

nieuwsgroepen 185 berichten door en uit drie andere

(alt.sex.pedo.moderated, alt.sex.first-time, alt.sex.girls) nog eens 175,

in totaal 360 berichten (tabel 4). Het beeld is op enkele punten veran-

derd. Om te beginnen wordt op sekssites veel meer pornografisch

videomateriaal aangeboden, ongetwijfeld een gevolg van de toe-

genomen datatransportsnelheden. Foto’s dienen tegenwoordig in veel

gevallen als reclame voor video’s. Verder trof ik geen verwijzingen

meer naar websites waarop kinderporno zou staan, terwijl dat in 2002

nog in 3,5 procent van de berichten het geval was (p<0,01). Ook als we

het overige aanbod van kinderporno (ruilen, video te koop) meewe-

gen, blijft de conclusies dat via nieuwsgroepen nu minder kinderpor-

no wordt aangeboden dan in 2002 (p<0,05). De overgang van foto’s

naar video’s kan in geval van kinderporno betekenen dat kinderen lan-

ger en ernstiger worden mishandeld. Een video vereist al snel langdu-

riger deelname aan seksuele handelingen dan een foto. Het innemen

van een pose volstaat niet langer. In de mail waarin voor 5000 dollar

een twee uur durende kinderpornovideo wordt aangeboden, staat dat

het gaat om twee meisjes van 13 en 14 jaar die op allerlei wijzen

seksueel worden misbruikt. In nog weer een nieuwe video is, aldus de

aanbieder, te zien hoe een van de twee anaal wordt verkracht. ‘It’s very

nice. Lots of pain and crying there in the new video.’ Het bericht

besluit met: ‘I can do also videos on request. With 13-15yo girls. I can

do for you on video with them ANYTHING you need. Any questions?

email me. […]’

Over kinderporno op internet leert de analyse ook dat de verspreiding

er van via spam niet zozeer is toegevoegd aan de oude verspreidings-

methode via nieuwsgroepen maar eerder in plaats is gekomen

daarvan.
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Tabel 4: berichten in nieuwsgroepen met namen die verwijzen naar
seks en jongeren

dec. 2002 nov. 2004

N %

1 Bericht bevat link(s) naar een porno-

site en eventueel wervende tekst 236 92,5 340 94,4

2 Als 1, plus een seksueel getint plaatje

(geen kinderporno) 6 2,4 0 0,0

3 Als 1, plus de expliciete belofte dat de link

leidt naar kinderporno op een website. 9 3,5 0 0,0

4 Aanbod van kinderpornovideo. 0 0,0 * 2 0,6

5 Bericht bevat geen link naar een sesksite

maar een uitnodiging tot ruilen van

kinderporno 1 0,4 2 0,6

6 Bericht bevat geen link naar een sekssite

maar enkel tekst (bijvoorbeeld een seksueel

getint verhaal, contact zoeken, spirituele

teksten, verkoop porno per e-mail). 3 1,2 16 4,4

Totaal 255 100,0 360 100,0

Noot: de nieuwsgroepen waren in 2002 alt.fan.jerky.boys, alt.sex.realdol,

alt.teens.sexuality, alt.sex.young en in 2004 dezelfde plus alt.sex.boys,

alt.sex.girls en alt.sex.first-time.

*: twee maal hetzelfde aanbod, in twee nieuwsgroepen.

Conclusies

Wat cybercrime betreft, worstelt de samenleving met diverse proble-

men. Zo zijn er delicten die het goed functioneren van sociale structu-

ren aantasten, zoals hacken, virussen, spammen en de recente DDoS-

aanvallen op overheidssites. Andere belangrijke kwesties zijn internet-

piraterij, aantasting van de privacy (ook door de overheid), het ver-

spreiden van kinderpornografie, internetfraude, delicten in verband

met extremisme (zoals bedreiging), en het gebruik dat terroristen

maken van internet als middel voor hun communicatie en organisa-

tie. Het is niet eenvoudig na te gaan waaraan politie en justitie de

meeste aandacht geven omdat er bij de politie geen landelijke afde-

ling is voor alle cybercrime en ook geen centrale toewijzing van mens-

kracht aan verschillende soorten cybercrime. Een verkenning van het

veld laat niettemin zien dat de prioriteit voor politie en justitie in

Trends in cybercrime
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cyberspace vooral ligt bij het aanpakken van terrorisme dan wel extre-

misme, internetfraude en kinderpornografie. In de nabije toekomst,

de komende drie jaar, zal dat niet veranderen. De primaire hindernis

waarmee politie en justitie te maken hebben, is gebrek aan kennis

over de digitale wereld en dan vooral over hetgeen zich daar precies

afspeelt – gebrek aan kennis over criminologische mechanismen van

cybercrime. Het ontbreekt aan criminologisch onderzoek naar inter-

netfraude, naar terrorismenetwerken in cyberspace en naar de ver-

spreiding van kinderpornografie. Cybercrime is volop in beweging,

zoals ook het hiervoor gepresenteerde onderzoek naar trends in kin-

derpornoverspreiding laat zien. Politie en justitie zijn in hun strijd

tegen cybercrime dus gebaat bij de ontwikkeling van cybercrimi-

nologie.
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Summaries

Justitiële verkenningen (Judicial explorations) is published nine times a

year by the Research and Documentation Centre of the Dutch Ministry

of Justice in cooperation with Boom Juridische uitgevers. Each issue

focuses on a central theme related to judicial policy. The section

Summaries contains abstracts of the internationally most relevant

articles of each issue. The central theme of this issue (vol. 30, nr. 8,

2004) is Cybercrime.

The permanent state of emergency; cybercritical reflections on
the public space
M. Schuilenburg

This article shows how technological media (ICT) have changed penal

enforcement in such a way that a state of emergency is always

everywhere. It does so by first reviewing the influence of cameras and

the usage of computernetworks on crime control by the police. In the

pro-active approach of the police occurs a legal vacuum in which

every civilian becomes an informant. As a consequence the difference

between a civil subject and a juridical suspect becomes blurred.

Secondly the article shows how in our informational society a new

official penalty for fraud and environmental crime will be put

forward: ‘naming and shaming’. These two changes are presented as a

new paradigm of governing today: a state of emergency in which

every virtual danger is considered actual. In this permanent state,

emergency is no longer an exception. Emergency is the law.

Vulnerability of the ICT-based society
E. Luiijf

Society increasingly depends on Information and Communication

Technologies (ICT). This causes the ICT-based society to be vulnera-

ble to threats against the trust by citizens, consumers, and businesses

in the application of ICT in services and products on one hand, and

threats against the critical infrastructures – which largely depend on

ICT – on the other hand. The article discusses current threats and

vulnerabilities and identifies future areas of concern like RFID and

networking of embedded processors. Some weaknesses in the current

legal framework – not limited to the Netherlands alone – to combat

cyber crime are identified. These include deliberate attacks on ICT

which is used to monitor and control infrastructures like power and
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gas transport and distribution, water management, drinking water,

and chemical processing plants.

Technology and the new dilemmas around identification,
anonimity and privacy
J.E.J. Prins

This article focuses on issues arising in relation to identification and

anonymity in an on-line society. It discusses the influence of both

technological developments and recognised privacy principles on the

limits of identification on the one hand and anonymity on the other.

In doing so, the contribution covers developments in the area of

surveillance and data retention as part of strengthening criminal

enforcement and in fighting terrorism. In addition, the article outlines

matters concerning identity and anonymity within the private sector.

Identification in a commercial setting is clearly enhanced by

technological developments such as domotica, RFID, personalised

services and identity-based marketing. It is argued that in a society in

which our behaviour and identities (i.e. not individual personal data

as such), become the object of attention (for whatever reason or

interest), the debate on privacy protection must be structured along

other lines than those presently available. It requires that we shift our

attention from protecting individual personal data to the role of

legislation in providing the necessary instruments that will allow us to

know and control how our behaviour, interests and social and cultural

identities are ‘created’ and used in our present-day society.

Peer-to-peer vs. copyright
Chr. A. Alberdingk Thijm

This subject of discussion in this article is the rightfulness of peer-to-

peer-programs (P2P) like Napster and KaZaA, which facilitate direct

filesharing between program users. After a short explanation of the

operating procedure of P2P-programs the author analyzes the lawsuits

against Napster and KaZaA for violation of copyrights. The crucial

point in this juridical struggle is wether the search function of the P2P

program is provided from a central server operated by the provider.

In that case proprietors can force the provider to stop passing on the

location of files embodying a violation of copyrights. However the

newest generation of P2P programs operates fully decentralised.

Proprietors have no other option than to bring individual program

users to court. In the next fase of  this ‘disastrous’ struggle, says the

author, proprietors will try to force internet providers to betray the

identity of individual P2P program users.
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The battle against cyber crime and the necessity of international
regulations
H.W.K. Kaspersen

Today, an increasing number of incidents are reported of in principle

criminal behaviour, such as computer hacking, distributed denial-

of-service-attacks and other computer sabotage, spamming, spy ware

and related acts. Although national Dutch law has already

criminalised most of these acts, law enforcement seems to fail in

taking appropriate actions to reduce and prevent criminal conduct in

and around the internet. The article points at the global nature of the

internet to tune national laws and to provide for effective internatio-

nal co-operation. As a first step the notion of cyber crime is discussed

including some factors that have a strong impact on its occurrence

and present growth. The need to collect electronic evidence requires

adequate legal and technical powers. International cooperation is

only achievable if there is a common understanding about the

behaviour to be criminalized and if the law provides for adequate

powers to investigate those crimes. Both elements require a more or

less permanent form of international deliberations. The article thereto

discusses the content, major features and merits of the Council of

Europe Cyber Crime Convention (2001) and related measures taken

by the European Union, including the implementation of these

measures in the Dutch Criminal Code.

Trends in cybercrime
W. Ph. Stol

In the eyes of Dutch society the main problems concerning the

Internet are the invasion of people’s privacy (by other citizens and by

the government), internet fraud, the distribution of child pornography

and some crimes that are a threat to the system itself, like hacking,

spam and viruses. Another major problem is the use of Internet by

extremists and terrorists as a tool for their communication and

organization. Priorities in law enforcement are the fight against

extremism and terrorism, internet fraud and the distribution of child

pornography. The working methods of ‘cyber criminals’ change over

time. For example people trafficking in child pornography on the

Internet promote their business via spam these days instead of via

messages in newsgroups. The police should keep up with such

developments. The main problem of the police is a lack of crimino-

logical knowledge concerning cyber crime.

Summaries
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Het WODC op internet:
www.wodc.nl

Het Wetenschappelijk Onder-

zoek- en Documentatie-centrum

(WODC) van het ministerie van

Justitie is via internet bereikbaar.

Het WODC is een kenniscentrum

op justitieel terrein dat een

wetenschappelijke bijdrage levert

aan de ontwikkeling en de evalu-

atie van justitiebeleid. Op deze

nieuwe site is de volgende infor-

matie te vinden:

1. Organisatie (onder andere

beschrijvingen van de verschil-

lende afdelingen en de namen

van de medewerkers);

2. Publicaties;

– uitgebreide samenvattingen en

volledige teksten van de

nieuwste rapporten;

– inhoudsopgaven, voorwoord

en artikelen (pdf-files) van

Justitiële verkenningen; 

– jaarlijsten van rapporten en

Justitiële verkenningen;

– overige publicaties (onder

andere onderzoeksprogram-

mering van justitie);

3. Interessante verwijzingen

(overzicht van congressen en

studiedagen; bronnenlijst

inzake het ‘criminaliteits-

vraagstuk’);

Voor vragen over producten en

diensten van het WODC kunt u

terecht bij de WODC-informatie-

desk (e-mail: wodc-informatie-

desk@minjus.nl). Wij hopen op

deze wijze bij te dragen aan de

verspreiding van relevante

kennis en informatie buiten het

ministerie van Justitie.

Hans van Netburg (redacteur

WODC-site)

tel.: 070-370 69 19

fax: 070-370 79 48

e-mail:

c.j.van.netburg@minjus.nl

WODC-Thesaurus ‘Het crimina-
liteitsvraagstuk’ (3e herziene
uitgave, 2003)

Het Wetenschappelijk Onder-

zoek- en Documentatiecentrum

(WODC) van het Ministerie van

Justitie heeft de derde herziene

versie van de WODC-thesaurus

beschikbaar gemaakt op de web-

site van het WODC. Deze

gestructureerde standaard tref-

woordenlijst inzake het crimina-

liteitsvraagstuk bestrijkt de vol-

gende terreinen: criminologie,

criminaliteitspreventie, delic-

ten/criminaliteitsvormen, justi-

tiële organisatie, politie, slacht-

offers, strafrechtspleging, straf-

stelsel, gevangeniswezen, reclas-

sering en vreemdelingen. Als

Journaal
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extra hulpmiddel is ook een

nieuwe uitgave van de geografi-

sche thesaurus beschikbaar. De

digitale uitgaven van beide the-

sauri zijn te vinden op de

WODC-website (www.wodc.nl)

via de knop ‘publicaties’ en de

subknop ‘rapporten’. Tevens is de

gedrukte versie in een beperkte

oplage gratis beschikbaar op

aanvraag per e-mail:

a.eind@minjus.nl.

Themanummers Justitiële

verkenningen

Regelmatig worden, bij voor-

beeld ten behoeve van het

onderwijs, grote aantallen exem-

plaren van Justitiële verkennin-

gen nabesteld. Voor de bepaling

van de oplage is het wenselijk

vroegtijdig op de hoogte te zijn

van de mogelijke vraag. Om die

reden geven wij, onder voorbe-

houd, de thema’s die de redactie

op dit moment in voorbereiding

heeft. Over de inhoud van de

nummers kan met de redactie

contact worden opgenomen. Ook

personen die een bijdrage willen

leveren aan een van de aange-

kondigde nummers wordt ver-

zocht contact op te nemen met

de redactie.

JV9, 2004, december:

Onderzoeks-

nummer

JV1, 2004, januari/februari: 

Seksuele

delinquenten

JV2, 2005, maart:

Islamitische

radicalisering en

terrorisme

Congressen
28 januari 2005:

Waarheidsvinding en privacy

30 juni 2005:

International Institutional

Reform: 7th Hague Joint

Conference on Contemporary

Issues of International Law

Hieronder volgen meer uitgebrei-

de beschrijvingen van deze con-

gressen.

Waarheidsvinding en privacy

Het spanningsveld tussen waar-

heidsvinding en privacy zal

tijdens dit symposion vanuit

twee perspectieven worden

belicht. Enerzijds is er het meer

juridisch-technische perspectief.

Hoe verhouden het fundamente-

le recht op privacy en het even-

zeer fundamentele recht op een

behoorlijk proces zich tot elkaar?

Welke concrete regels kunnen

hieruit worden gedistilleerd en

wat zijn de consequenties van

schending daarvan? Wat vermag

de rechter? Hoe verhoudt zijn

Journaal
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positie zich vanuit juridisch oog-

punt tot (andere) deskundigen?

En welke concrete gevolgen kan,

mag of moet hij toekennen aan

het achterhouden van informa-

tie? Anderzijds is er het meer

politiek-psychologische perspec-

tief. Welke maatregelen kunnen

er worden getroffen om het scha-

deregelingsproces wat deze

kwestie betreft soepeler te laten

verlopen? Hoe kan het wederzijd-

se wantrouwen worden inge-

damd? Welke bijdrage kan en wil

de wetgever hieraan leveren? En

wat is wenselijk, zowel vanuit het

perspectief van slachtoffers als

vanuit het perspectief van aan-

sprakelijken? Onderwerpen:

Privacy en due process, verant-

woord omgaan met privacybe-

langen in het letselschadeproces;

De rol van de rechter in het kader

van de waarheidsvinding in

letselschadezaken: leidend of

lijdend?; Reactie vanuit perspec-

tief slachtoffer; Reactie vanuit

perspectief verzekeraar; Wat is

waarheid? Sprekers: mr. D.H.M.

Peeperkorn (Thans waarnemend

voorzitter Hof van Discipline, Lid

Raad van Toezicht Verzekeringen,

Eerder letselschade-advocaat en

vice-president van het

Gerechtshof te Amsterdam); prof.

mr. W.D.H. Asser (Hoogleraar

Burgerlijk Procesrecht,

Universiteit Leiden); mw. prof.

mr. C.J.M. Klaassen (Hoogleraar

Burgerlijk recht en Burgerlijk

procesrecht, Radboud

Universiteit Nijmegen); mr. B.

Holthuis (Partner bij De Jonge

Peters Remmelink Advocaten te

Deventer, Oud Voorzitter LSA);

mr. F.Th. Kremer (Directeur,

Stichting Personenschade

Instituut voor Verzekeraars

(PIV)); prof. mr J.H. Nieuwenhuis

(Hoogleraar Burgerlijk recht,

Universiteit Leiden).

Datum: Vrijdag 28 januari 2005,

09.00-16.30 uur

Plaats: Kurhaus Scheveningen

Informatie: mr. Carine van Wijk

(Congresmanager, inhoudelijk),

tel.: 070-378 99 65,

c.v.wijk@sdu.nl; Marianne

Eijkenduijn (Congrescoördinator,

organisatorisch),

tel.: 070-378 99 68,

m.eijkenduijn@sdu.nl

International Institutional

Reform: 7th Hague Joint

Conference on Contemporary

Issues of International Law

The conference organized jointly

by the American Society of

International Law (ASIL) and the

Nederlandse Vereniging voor

Internationaal Recht (NVIR /

Netherlands Society of Inter-

national Law) in cooperation

with the Foundation The Hague

Joint Conferences on Inter-

national Law and T.M.C. Asser

Instituut will take stock of the

debates within the different

institutions and discuss the

JV_8_2004_7.qxd  01-12-2004  15:33  Pagina 100



101

options for reform that are

currently under consideration

from the vantage point of inter-

national law. The conference will

focus not just on issues of

specific institutions, but also on

‘horizontal’ (i.e., across

institutions) issues, such as: How

to deal with negative political/

economic attitudes towards

international institutions? What

are the limits of constitutional

change through established

practice? What new partnerships

have emerged between inter-

national institutions and civil

society and between inter-

national institutions and states?

Which new international

institutions ought to be created

and which existing ones should

be scrapped forthwith?

Organisatie: The American

Society of International Law

(ASIL), the Nederlandse

Vereniging voor Internationaal

Recht (NVIR / Netherlands

Society of International Law),

the Foundation The Hague Joint

Conferences on International

Law and T.M.C. Asser Instituut.

Datum: 30 juni 2005

Plaats: Kurhaus Scheveningen

Inlichtingen: Ms. Lyske de Vries

at the conference

secretariat, T.M.C. Asser

Instituut, tel.: +31 (70) 342 03 10,

e-mail: conferencemanager.

Journaal
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Literatuuroverzicht

Rubrieken
Algemeen

Strafrecht en strafrechtspleging

Criminologie

Gevangeniswezen/tbs

Reclassering

Jeugdbescherming en

-delinquentie

Politie

Slachtofferstudies

Literatuurinformatie
Van de artikelen die in deze

rubriek zijn samengevat, kunnen

medewerkers van het kerndepar-

tement en de uitvoeringsorgani-

saties van de Ministeries van

Justitie en BZK kopieën aanvra-

gen bij de documentatieafdeling

van het Wetenschappelijk

Onderzoek- en

Documentatiecentrum van het

Ministerie van Justitie. Wij atten-

deren u erop dat volgens art. 16b,

lid 1 van de Auteurswet 1912, de

kopieën uitsluitend mogen die-

nen tot eigen oefening, studie of

gebruik. U kunt zich wenden tot

de Informatiedesk van het

WODC, Postbus 20301, 2500 EH

Den Haag, tel.: 070-370 65 53

(09.00u.-13.00u.). Email: wodc-

informatiedesk@minjus.nl

Algemeen

1
Cohen, M.A., R.T. Rust e.a.
Willingness-to-pay for crime

control programs

Criminology, 42e jrg., nr. 1, 2004,

p. 89-109

In dit artikel wordt verslag

gedaan van een nieuwe methode

om de kosten van criminaliteit te

bepalen aan de hand van het

‘willingness-to-pay’-principe

(dat wil zeggen de bereidwillig-

heid om een geldelijke bijdrage

te leveren om criminaliteit terug

te dringen). Hierbij wordt

gebruikgemaakt van de ‘contin-

gent valuation’-methodologie,

afkomstig uit de economische

literatuur. Het gaat daarbij om de

bepaling van de waarde die

wordt toegekend aan niet-tastba-

re goederen. Hier betreft het de

bereidheid van mensen om te

betalen voor projecten voor cri-

minaliteitsbestrijding. De onder-

zoekers namen telefonische

interviews af bij een representa-

tieve steekproef van 1300

Amerikaanse burgers. Uit analyse

van de daaruit verkregen gege-

vens blijkt dat een gemiddeld

huishouden bereid is tussen de

$100 en $150 per jaar uit te trek-

ken voor het met 10% terugdrin-

gen van vijf specifieke vormen
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van criminaliteit in hun woon-

omgeving. Bij elkaar genomen

loopt deze bereidheid op tot

$25.000 per inbraak, $70.000 per

ernstig geweldsmisdrijf, $232.000

per gewapende overval, $237.000

per verkrachting of seksueel mis-

drijf en $9,7 miljoen per moord-

zaak. Deze nieuwe cijfers liggen

tussen de anderhalf en tien keer

hoger dan eerdere schattingen.

Dit komt doordat onderzoekers

zich in eerdere studies slechts

richtten op de kosten ten aan-

zien van slachtoffers van crimi-

naliteit en het justitieel systeem.

Overige sociale kosten werden

hierbij buiten beschouwing

gelaten.

Met literatuuropgave.

Strafrecht en strafrechts-
pleging

2
Lewis, R.
Making justice work

British journal of criminology,

44e jrg., nr. 2, 2004, p. 204-224

In dit artikel wordt verslag

gedaan van strafrechtelijke inter-

venties in gevallen van huiselijk

geweld die een positieve invloed

hebben gehad op de levenskwa-

liteit van vrouwen en hun gevoel

van veiligheid én op het geweld-

dadige gedrag en de gewelddadi-

ge houding van mannen. Hierbij

lijken drie aspecten van door-

slaggevend belang te zijn: de

resocialisatie van de mannelijke

daders is effectiever dan traditio-

nele straffen waarbij het geweld

van de mannen wordt gestopt en

vrouwen worden beschermd; de

wettelijke toepassing van dwang

en controle kan de resocialisatie

op lange termijn vergemakkelij-

ken en schrikt op korte termijn

af; wettelijke structuren die de

verantwoordelijkheid van vrou-

wen erkennen en ondersteunen

kunnen de veiligheid van vrou-

wen en hun weerstand tegen het

geweld van mannen versterken.

De auteur constateert dat deze

bevindingen veel positiever zijn

dan die uit eerder onderzoek zijn

gebleken. Zij denkt dat dat komt

doordat de strafrechtelijke inter-

venties in de loop der tijd zijn

verbeterd als gevolg van de vele

kritiek, de aanbevelingen tot her-

vorming die zijn gedaan en de

vernieuwende ontwikkelingen

die hebben plaatsgevonden.

Met literatuuropgave.

3
Ulmer, J.T., B. Johnson
Sentencing in context;

a multilevel analysis

Criminology, 42e jrg., nr. 1, 2004,

p. 137-177

De auteurs menen dat de ont-

wikkeling van theorieën over de

determinanten van de gerechte-

lijke besluitvorming zeer gebaat

is met een analyse van factoren

Literatuuroverzicht
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die liggen op zowel macro- als

microniveau. De meeste studies

echter beperken zich tot één

niveau en behandelen deze con-

textuele en individuele invloeden

niet simultaan. De auteurs doen

dit wel en toetsen met hiërarchi-

cal modeling een twaalftal hypo-

thesen aan de hand van gegevens

met betrekking tot vonniswijzing

van rechtbanken in Pennsylvanië

en gegevens uit Uniform Crime

Reports tijdens de periode 1997-

1999. Deze staat vertoont een

rijke variatie in demografische en

politieke kenmerken en justitiële

systemen. Het blijkt dat de ken-

merken van de individuele geval-

len waarover de rechter zich een

oordeel moet vormen het meeste

gewicht in de schaal leggen. Van

minder belang zijn lokale contex-

tuele invloeden, bijvoorbeeld de

organisatiecultuur van de recht-

bank en de daar heersende werk-

last of de raciale samenstelling

van het district. Toch zijn contex-

tuele invloeden voor de theorie

relevant, ze kunnen direct of

indirect meespelen. De auteurs

menen verder dat hun bevindin-

gen interessant zijn voor burger-

rechtactivisten: de rechtzaal staat

symbool voor de situatie waarin

de kernprincipes van de

Amerikaanse democratie een

voedingsbodem kunnen vormen

voor ongelijke behandeling.

Met literatuuropgave.

Criminologie

4
Bernasco, W., F. Luykx
Effects of attractiveness, opportu-

nity and accesssibility to burglars

on residential burglary rates of

urban neighbourhoods

Criminology, 41e jrg., nr. 3, 2003,

p. 981-1001

Individuen die geneigd zijn ver-

mogensdelicten te plegen en die

in de stedelijke omgeving op

zoek gaan naar geschikte gebie-

den voor hun criminele activitei-

ten, moeten rekening houden

met een drietal relevante aspec-

ten. Zij dienen tegelijkertijd te

bepalen wat de aantrekkelijkheid

van het gebied is voor wat betreft

de waarde van de goederen die er

gestolen kunnen worden, wat de

mogelijkheden zijn ten aanzien

van het succesvol uitvoeren van

het misdrijf en hoe toegankelijk

het gebied is in termen van de

bekendheid met de sociale infra-

structuur en de afstand tot de

eigen woonomgeving. In dit

onderzoek worden de effecten

van deze drie aspecten nader

bestudeerd. Hierbij worden twee

onderzoekslijnen uit de crimino-

logische literatuur gecombi-

neerd: die naar de bereikbaar-

heid van het doelwit én de ecolo-

gische benadering, waarbij

attractiviteit van en mogelijk-

heden binnen bepaalde gebieden

in verband worden gebracht met
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inbraakcijfers. De onderzoekers

maken gebruik van gegevens ten

aanzien van 25.000 (pogingen

tot) woninginbraken, die plaats-

vonden in de periode tussen

1996 en 2001 in Den Haag,

Nederland. Zij bestuderen daar-

bij de verschillen in aantallen

inbraken in de 89 door hen

onderscheiden woonwijken en

concluderen dat alle drie boven-

genoemde factoren ertoe leiden

dat inbrekers naar de wijken toe-

trekken waar zij hun slag kunnen

slaan.

Met literatuuropgave.

5
Eggleston, E.P., J.H. Laub e.a.
Methodological sensitivities to

latent class analysis of long-term

criminal trajectories

Journal of quantative criminolo-

gy, 20e jrg., nr. 1, 2004, p. 1-26

‘Semiparametric mixture models’

zijn longitudinale modellen die

criminologen vaak gebruiken bij

empirisch onderzoek over crimi-

nele loopbanen. De auteurs

plaatsen echter vraagtekens bij

deze latente-klasse-analyse-

modellen, zoals ze ook worden

genoemd. Het onderzoek is

gebaseerd op gegevens van 500

jongens die geboren zijn tussen

1925 en 1932. Bij deze groep

werd nagegaan hoe hun delin-

quentie zich had ontwikkeld tus-

sen hun zevende tot en met hun

zeventigste jaar. De auteurs zijn

vooral geïnteresseerd in de vraag

in welke mate drie factoren – met

welke tussenpozen de follow-ups

worden gedaan, de periode van

eventuele detentie en gegevens

over sterfte – een stempel druk-

ken op de uitkomsten van

latente-klasse-analysemodellen.

Geconcludeerd wordt dat de drie

genoemde factoren uitkomsten

significant kunnen beïnvloeden.

Gegevens met betrekking tot

detentie en sterfte worden door

onderzoekers die de modellen

hanteren vaak onderschat of zelfs

genegeerd, hetgeen de auteurs

afkeuren omdat hun studie dui-

delijk maakt dat dit vooral bij

onderzoek over personen met

een regelmatige en aanhoudende

delinquentie vertekende uitkom-

sten oplevert.

Met literatuuropgave.

6
Estrada, F., A. Nilsson
Exposure to threatening and

violent behavior among single

mothers

British journal of criminology,

44e jrg., nr. 2, 2004, p. 168-187

Eerdere studies tonen aan dat

alleenstaande moeders vaker

slachtoffer zijn van criminaliteit

dan andere sociale groeperingen.

Tot nu toe beperkten onderzoe-

kers zich hierbij tot het opsporen

en vergelijken van verschillende

demografische groepen. Analyse

gericht op verschillen binnen één

Literatuuroverzicht
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bepaalde groep vond tot nog toe

niet plaats. Toch kan dit belang-

rijke gegevens opleveren ten aan-

zien van de vraag waarom som-

mige mensen kwetsbaarder zijn

voor criminaliteit dan anderen.

In dit onderzoek wordt daarom

tevens gekeken naar de verschil-

len binnen de groep alleenstaan-

de moeders voor wat betreft risi-

cofactoren gerelateerd aan de

sociaal-economische situatie en

aan de stijl van leven (activiteiten

die worden ondernomen) van

verschillende demografische

subgroepen. De studie is geba-

seerd op gegevens uit het jaarlijk-

se onderzoek naar de levensom-

standigheden, dat door het

Bureau voor de Statistiek in

Zweden wordt verricht. Eén van

de centrale onderwerpen is het

bepalen van de significantie van

factoren die samenhangen met

het deelnemen aan het uitgaans-

leven, de woonomstandigheden

en het gebrek aan financiële

middelen, op individueel niveau.

Analyse van de gegevens ten aan-

zien van 1713 alleenstaande

moeders leidt tot de conclusie

dat verschillen in de mate van

blootstelling aan geweldsdelic-

ten, zowel binnen de groep van

alleenstaande moeders als tussen

deze groep en andere vrouwen,

hoofdzakelijk gerelateerd zijn

aan de persoonlijke welvaart.

Met literatuuropgave.

7
Laub, J.
The life course of criminology in

the United States; the American

society of criminology 2003 presi-

dential address

Criminology, 42e jrg., nr. 1, 2004,

p. 1-26

In zijn toespraak tot de ASC zegt

de voorzitter van die vereniging,

John Laub, dat de criminologie

een zinvol verhaal moet ontwik-

kelen over haar eigen geschiede-

nis om zodoende de koers uit te

zetten voor de toekomst. In dat

verhaal moeten de aspecten

theorie en praktijk verbonden

zijn. Het moet weliswaar bepaald

zijn door het verleden, maar daar

niet aan gebonden zijn. Om een

aanzet te geven voor een derge-

lijk historisch verhaal past Laub

de concepten en het kader van

zijn eigen levensloopperspectief

toe op de ontwikkeling van de

criminologie als academische

discipline. Hij bespreekt drie tijd-

perken – of fasen in de levens-

loop – in de afgelopen honderd

jaar criminologie, hij gaat in op

de intellectuele voortgang en op

de keerpunten. Zijn stelling is dat

als de criminologen hun geschie-

denis kenden, ze zich zouden

realiseren dat denkbeelden over

misdaad ertoe doen. Laub besluit

met een eigen visie op de crimi-

nologie en sluit daarmee aan bij

het thema van de jaarlijkse bij-

eenkomst van de ASC in 2003:
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‘De uitdagingen van de praktijk,

de voordelen van de theorie.’

Met literatuuropgave.

8
Peelo, M., B. Francis e.a.
Newspaper reporting and the

public construction of homicide

Britisch journal of criminology,

44e jrg., nr. 2, 2004, p. 256-275

De auteurs onderzoeken hoe

kranten bijdragen aan de publie-

ke beeldvorming over de mis-

daad. Daartoe gaan zij na hoe

drie kranten – de Times, de Mail

en de Mirror – moorden hebben

verslagen die in de periode van

1993 t/m 1996 hebben plaatsge-

vonden in het Verenigd

Koninkrijk. Volgens de door de

auteurs geraadpleegde database

van de Homicide Index waren er

in deze periode 2685 moorden.

Bij elk van deze moorden bestu-

deerden ze talrijke factoren,

onder meer leeftijd, etniciteit,

beroep en geslacht van dader en

slachtoffer, in welke regio de

moord plaatsvond, hoe die werd

gepleegd en de omstandigheden

waaronder die plaatsvond. Voor

elke krant werd vervolgens een

logistieke regressie uitgevoerd.

Het blijkt dat vooral de omstan-

digheden van de moord en het

aantal slachtoffers de twee

belangrijkste selectiecriteria zijn.

Conclusie van de auteurs is dat

elk van de kranten op zodanige

wijze rapporteren dat er sprake is

van verdraaiing van de realiteit.

Bepaalde soorten moorden blij-

ken in de kranten oververtegen-

woordigd te zijn, terwijl aan

andere – die in werkelijkheid

relatief vaker voorkomen – min-

der aandacht wordt gegeven. Elk

van de drie kranten verdraait ook

op een eigen manier waardoor

verschillende lezersgroepen een

verschillend beeld van de rea-

liteit wordt voorgeschoteld. De

door de kranten geleverde bijdra-

ge aan de maatschappelijke de-

finiëring van criminaliteit berust

derhalve op vervalsing van de

werkelijkheid, terwijl juist de

politieke en maatschappelijke

respons op criminaliteit uit moet

gaan van de realiteit zoals die in

statistieken naar voren komt.

Met literatuuropgave.

9
Spelman, W.
Optimal targeting of incivility-

reduction strategies

Journal of quantitative crimino-

logy, 20e jrg., nr. 1, 2004, p. 63-88

Tekenen van onfatsoen in buur-

ten – bijvoorbeeld vandalisme,

leegstaande woningen en rotzooi

op straat – zijn een belangrijke

oorzaak van angst voor misdaad

en ontevredenheid met de woon-

omgeving. Maar het is niet

bekend wat voor verschillend

belang wordt gehecht aan ver-

schillende kenmerken van wan-

orde. In dit artikel wordt verslag

Literatuuroverzicht
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gedaan van een onderzoek onder

bewoners van 30 buurten in

Baltimore. Uit de resultaten blij-

ken verschillende vormen van

onfatsoen invloed te hebben op

de perceptie van de hoeveelheid

misdaad in de buurt, op de angst

voor misdaad en op de mate van

tevredenheid met de buurt. De

aard van die invloed verschilt per

buurt. De onderzoeker komt tot

de conclusie dat reacties op mis-

daad, angst voor misdaad en

ontevredenheid met de woon-

omgeving, die van bovenaf wor-

den opgelegd en voor de hele

stad gelden waarschijnlijk min-

der effectief zijn dan reacties die

zijn toegesneden op omstandig-

heden die voor elke buurt

verschillend zijn.

Met literatuuropgave.

10
Steen, S., M. A. Cohen
Assessing the public demand for

hate crime penalties

Justice quarterly, 21e jrg., nr. 1,

2004, p. 92-124

Wetgeving met betrekking tot

haatmisdrijven verschaffen de

juridische basis om mensen te

bestraffen met manifeste voor-

oordelen tegen minderheids-

groepen, wat bijvoorbeeld kan

leiden tot racistische of antisemi-

tische gedragingen. De auteurs

zijn van mening dat opiniepeilin-

gen als die van de NBC/Wall

Street Journal en Gallup, waaruit

veel steun voor zowel deze wet-

ten als zwaar straffen naar voren

komt, deze steun overschatten

onder meer vanwege de manier

waarop vragen worden gesteld

en informatie over haatmisdrij-

ven wordt gegeven. Daarom

deden ze bij 1300 volwassen

Amerikanen een hypothesetoet-

send onderzoek waarin de man-

co’s van de gangbare peilingen

niet voorkomen en waarbij gedif-

ferentieerd wordt tussen haat-

misdrijven en niet-haatmisdrij-

ven. De onafhankelijke variabe-

len waren kenmerken van dader,

misdrijf en respondent alsmede

de kosten van bestraffing; de

afhankelijke variabelen waren de

opvattingen van de respondent

over soort en hoogte van de

sanctie. Op grond van hun t-toet-

sen en regressieanalyse conclu-

deren de auteurs dat er minimale

publieke steun is voor het stren-

ger straffen van haatmisdrijven.

Ook blijkt dat de opvattingen van

de respondent erg afhangen van

de minderheidsgroep waar het

om gaat. Zo is er bijvoorbeeld

enige steun voor strenger straffen

als het antisemitisme betreft.

Verder blijkt dat de attitudes van

de respondent over bestraffing,

behandeling en burgerrechten

bepalend zijn. Gezien hun

onderzoeksbevindingen distan-

tiëren de auteurs zich van de

strafverzwaringen die onlangs op

statelijk en federaal niveau op
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basis van onder meer opinie-

peilingen zijn ingevoerd.

Met literatuuropgave.

11
Walters, R.
Criminology and genetically

modified food

Britisch journal of criminology,

44e jrg., nr. 2, 2004, p. 151-167

Criminologen laten zich steeds

vaker horen in het internationale

debat over genetische gemanipu-

leerd voedsel vanwege de daar-

aan verbonden aspecten van risi-

co, schade en regulering. Met dit

artikel probeert de auteur het

debat een plaats te geven in de

criminologische arena. Hij analy-

seert de bevindingen en aanbe-

velingen van het op 27 juli 2001

gepubliceerde rapport van de

Royal Commission on Genetic

Modification over ontwikkelin-

gen en gevolgen van genetische

modificatie voor de Nieuw-

Zeelandse samenleving. Het rap-

port concludeert dat genetische

manipulatie zekere risico’s ople-

vert voor consumenten en ont-

wikkelingslanden, maar ook dat

deze technieken een groot

potentieel hebben. De auteur is

van mening dat ‘de emergente

landschappen van criminaliteit’

– zoals Loader en Sparks het eens

hebben uitgedrukt – ruime aan-

dacht verdienen in de socio-poli-

tieke analyse van overheden en

de globalisering van nationale

economieën. Hij meent daarom

dat dergelijke analyses zich

onder meer moeten richten op

biotechnologieën en de produc-

tie van genetisch gemanipuleerd

voedsel. Hij meent ook dat de

gevaren van genetische manipu-

latie voor mens en milieu gecom-

bineerd met de economische

exploitatie van ontwikkelingslan-

den geduid moeten worden in de

politieke context van de vrije

markt. Binnen deze internationa-

le en gedereguleerde context

namelijk kunnen makkelijk

maatschappelijke onrecht-

vaardigheden en ongelijkheden

ontstaan. De auteur pleit ervoor

de biotechnologie snel op de cri-

minologische agenda te plaatsen.

Met literatuuropgave.

12
Wright, J.P., F.T. Cullen
Employment, peers, and

life-course transitions

Justice quarterly, 21e jrg., nr. 1,

2004, p. 183-201

In dit artikel wordt verslag

gedaan van een onderzoek dat

voortbouwt op het bekende

levenslooponderzoek van

Sampson en Laub (Crime in the

making, 1993). Een van de

belangrijkste bevindingen van

Sampson en Laub was dat het

hebben van een langdurige baan

samengaat met reducties in het

criminele gedrag van volwasse-

nen. Ter ondersteuning van hun

Literatuuroverzicht

JV_8_2004_7.qxd  01-12-2004  15:33  Pagina 109



110 Justitiële verkenningen, jrg. 30, nr. 8 2004

theorie van informele sociale

controle veronderstelden

Samson en Laub dat een stabiele

baan zorgt voor de opbouw van

‘sociaal kapitaal’ dat, op zijn

beurt, jonge volwassenen bindt

aan sociale instituties. In het

onderhavige onderzoek is

gebruikgemaakt van gegevens

ontleend aan de National Youth

Survey. Hiermee is de veronder-

stelling getoetst dat het omgaan

met prosociale medewerkers

invloed heeft op de samenhang

van delinquente netwerken, op

crimineel gedrag en op drugge-

bruik. Uit de resultaten blijkt dat

prosociale medewerkers een ver-

nietigende uitwerking hebben op

voorheen sterk gevestigde delin-

quente netwerken en samengaan

met reducties in crimineel

gedrag.

Met literatuuropgave.

Gevangeniswezen/tbs

13
Holleran, D., C. Spohn
On the use of the total

incarceration variable in

sentencing research

Criminology, 42e jrg., nr. 1, 2004,

p. 211-240

In de vele studies die de afge-

lopen dertig jaar gewijd zijn aan

het straftoemetingsproces bij

verschillende groepen delin-

quenten, ligt de focus voorname-

lijk op onafhankelijke variabelen

als ras, herkomst enzovoort. Een

minderheid van de studies richt

zich op de afhankelijke variabele

‘zwaarte van de straf’. In studies

naar de zwaarte van de straf

wordt in het algemeen gesproken

over ‘opsluiting’ en niet gediffe-

rentieerd naar voorwaardelijke

veroordeling danwel plaatsing in

een huis van bewaring of een

gevangenis. De auteurs pleiten in

dit artikel voor onderzoek, waar-

in de variabele ‘opsluiting’ wel

wordt onderverdeeld in derge-

lijke categorieën. Ze tonen de

wenselijkheid hiervan aan door

een uitgebreide beschrijving van

hun onderzoek op populatiedata

afkomstig van de Pennsylvania

Commission of Sentencing uit

1998 (N=4026). Met behulp van

uitgevoerde regressieanalyses

laat men zien dat differentiatie in

de drie strafmaatregelen aanmer-

kelijk meer inzicht geeft in het

verloop van en de beslissingen in

het straftoemetingsproces, dan

het hanteren van de gebruike-

lijke, enkele variabele ‘opsluiting’.

Met literatuuropgave.

14
O’Donnell, I.
Prison rape in context

British journal of criminology,

44e jrg., nr. 2, 2004, p. 241-255

In de beleving van de gedetineer-

denpopulatie in gevangenissen

in de Verenigde Staten is de angst
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voor seksueel geweld een bepa-

lend kenmerk. Verkrachting is al

sinds de jaren dertig een centraal

thema in de literatuur over

gevangenschap. En nog altijd is

het fenomeen in de gevangenis-

sen in de States wijd verbreid.

Toch is er, zeker op grond van

inside-verhalen en van

epidemiologische studies op dit

vlak, reden om aan te nemen dat

het probleem in het Verenigd

Koninkrijk veel minder diep is

geworteld. Natuurlijk is ook hier

meer aan de hand dan alleen

seksuele deprivatie en de last van

de gevangenschap, maar hiermee

vergeleken is in de Amerikaanse

gevangenissen sprake van een

echte verkrachtingscultuur. De

auteur van dit artikel wijdt een

uitvoerige beschouwing aan dit

fenomeen en zoekt in de litera-

tuur naar verklaringen. Hij geeft

aan dat een antwoord tenminste

tot op zekere hoogte te vinden is

in de verderfelijke slavernijge-

schiedenis van de States. De uit-

zonderlijke situatie zou verder

deels kunnen worden verklaard

vanuit het hoge niveau van

geweld in de Amerikaanse

samenleving en de cynische

houding van de kant van het

gevangenispersoneel.

Met literatuuropgave.

Reclassering

15
Morgan, R.
Thinking about the future of

probation inspection

The Howard journal, 43e jrg.,

nr. 1, 2004, p. 79-92

Dit artikel gaat in op de wijzigin-

gen in de toezichtsrelatie op de

reclassering in het Verenigd

Koninkrijk als gevolg van een

omvangrijke reorganisatie, waar-

bij 54 lokale reclasseringsorgani-

saties zijn samengevoegd tot een

landelijke reclasseringsorganisa-

tie. De auteur geeft aan dat de

focus van de inspectie op de

reclassering verschoven is, van

toezicht op het proces van het

reclasseringstraject naar toezicht

op de doelstellingen en het resul-

taat van de inspanningen van de

reclassering. Dit betekent dat

veel meer gekeken wordt in hoe-

verre de interventies van de

reclassering, hetzij als organisa-

tor of als bemiddelaar, bijdragen

aan een goed resultaat, gedefi-

nieerd in termen van het neutra-

liseren van de criminogene

risicofactoren van de dader, zoals

die zijn vastgesteld op basis van

een risicoanalyse. Een andere

verschuiving betreft meer aan-

dacht voor de reacties van de

gebruikers (‘klanten’) van de

reclassering, met name ook als

middel om de kwaliteit te verbe-

teren. De auteur pleit ten slotte

Literatuuroverzicht
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voor één landelijke inspectie-

organisatie die niet alleen werkt

voor de reclassering, maar ook

voor de politie, het OM, de recht-

banken en het gevangeniswezen.

Jeugdbescherming en
-delinquentie

16
Cook, P.J., J. Ludwig
Does gun prevalance affect teen

gun carrying after all?

Criminology, 42e jrg., nr. 1, 2004,

p. 27-54

In Amerika is de minimumleef-

tijd voor vuurwapenbezit acht-

tien jaar, maar het vermoeden

bestaat dat jongeren makkelijk

aan een vuurwapen kunnen

komen en dat wetgeving weinig

effect heeft. Echt goed getoetst is

dit vermoeden nooit. De auteurs

maken gebruik van gegevens van

1151 jongeren uit de National

Survey of Adolescent Males uit

1995 en gebruiken daarbij een

multivariate analyse om te

onderzoeken welke factoren van

invloed zijn op wapenbezit. Twee

vragen uit de vragenlijst waren

van primair belang: ‘Op hoeveel

dagen tijdens de afgelopen dertig

dagen, droeg je een vuurwapen

bij je?’ en ‘op hoeveel dagen

tijdens de afgelopen dertig

dagen, droeg je een ander wapen

bij je (een mes, een scheermes of

een knuppel)?’ Als maatstaf voor

het vóórkomen van vuurwapen-

bezit werd het aantal met een

vuurwapen gepleegde zelfmoor-

den gebruikt. Uit de survey-

gegevens komt allereerst naar

voren dat in 1995 één op de tien

jongeren minstens een keer per

maand een vuurwapen droeg.

Verder blijkt dat voor de onder-

zochte regio’s geldt dat naarmate

vuurwapenbezit vaker voorkomt,

jongeren eerder een vuurwapen

zullen dragen. De auteurs con-

cluderen dat er veel aanwijzin-

gen zijn dat er een direct causaal

verband bestaat tussen algemeen

vuurwapenbezit en vuurwapen-

bezit bij jongeren. Kern van dit

verband is dat waar vuurwapens

veel voorkomen jongeren er

makkelijk in slagen een wapen te

lenen, te stelen of te kopen. De

auteurs menen daarom dat inter-

venties aan de vraagzijde zeker

niet onbelangrijk zijn.

Met literatuuropgave.

17
Gordon, R.A., B.B. Lahey e.a.
Antisocial behavior and youth

gang membership; selection and

socialization

Criminology, 42e jrg., nr. 1, 2004,

p. 55-87

In dit artikel gaan de auteurs in

op de vraag in hoeverre lidmaat-

schap van een jeugdbende

gepaard gaat met een hoger

niveau van criminaliteit. Op basis

van de resultaten van een longi-

JV_8_2004_7.qxd  01-12-2004  15:33  Pagina 112



113

tudinaal onderzoek komen de

auteurs tot de conclusie dat jon-

gens die lid worden van een

jeugdbende daaraan vooraf-

gaand meer criminaliteit

gepleegd hebben dan jongeren

die niet lid worden van een

jeugdbende. Daarnaast blijkt dat

als jongeren eenmaal lid zijn van

een jeugdbende, hun criminele

gedrag in de vorm van drugshan-

del, vandalisme en geweldsmis-

drijven aanzienlijk en significant

toeneemt. Deze resultaten vor-

men empirisch bewijs voor de

stelling dat jeugdbendes een

socialiserende werking hebben,

in de richting van meer en ernsti-

ger crimineel gedrag. De auteurs

illustreren dit ook met gegevens

uit selfreport onderzoek, waaruit

blijkt dat het criminele gedrag

vermindert zodra de jongens de

jeugdbende verlaten, veelal tot

het niveau voordat ze lid werden

van de jeugdbende.

18
Little, M., J. Kogan e.a.
ISSP; an experiment in

multi-systemic responses to

persistent young offenders known

to children’s services

British journal of criminology,

44e jrg., nr. 2, 2004, p. 225-240

De onderzoekers beschrijven in

dit artikel een vorm van samen-

werking tussen politie, maat-

schappelijk werk en onderwijsin-

stellingen, gericht op het vermin-

deren van het aantal gemelde

delicten dat toegeschreven kan

worden aan hen, waarbij het aso-

ciale gedrag heeft geleid tot

meerdere arrestaties, vrijlating

op borgtocht en gerechtelijke

vervolging. Dit project is bekend

onder de naam Intensive

Supervision and Support

Programme (ISSP) en werd aller-

eerst uitgevoerd in Kent,

Engeland. Een variant van dit

programma wordt nu toegepast

in heel Engeland en Wales. Het

bestaat uit zeven componenten,

waaronder streng politietoezicht,

gezinstherapie, beoordeling van

de situatie door verschillende

instanties, mogelijkheden tot het

bieden van schadevergoeding en

begeleiding door mentoren. Om

aan het programma te kunnen

deelnemen, moeten de jongeren

aan strikte voorwaarden voldoen.

Geschikte onderzoekskandidaten

werden willekeurig onderver-

deeld in een groep die deel

mocht nemen aan het program-

ma of in één van de twee contro-

legroepen. Zoals al werd ver-

ondersteld werden de cijfers ten

aanzien van herveroordeling niet

beïnvloed door het interventie-

programma. Wél was er sprake

van een afname met 30 tot 50

procent ten aanzien van het aan-

tal delicten dat door de ISSP-

deelnemers werd gepleegd. Maar

geen enkel onderdeel van het

programma kon significant in

Literatuuroverzicht
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verband worden gebracht met

succes. Dit lijkt te duiden op een

algemeen placebo-effect.

Met literatuuropgave.

Politie

19
Cope, N.
Intelligence led policing or

policing led intelligence?

Integrating volume crime analysis

into policing

British journal of criminology,

44e jrg., nr. 2, 2004, p. 188-203

Misdaadanalyse houdt in het

identificeren en analyseren van

patronen en relaties tussen cri-

minaliteitsgegevens en andere

gegevens. In haar onderzoek bij

twee politieorganisaties in het

Verenigd Koninkrijk onderzoekt

de auteur met behulp van parti-

ciperende observatie en inter-

views hoe daar misdaadanalyse

is geïntegreerd in het beleid.

Beide organisaties kennen een

hoge prioriteit toe aan misdaad-

analyse, althans op papier, in de

praktijk blijkt daar weinig van

terecht te komen. De mensen die

met de aangeleverde gegevens en

informatie moeten werken

– zoals rechercheurs – blijken

weinig te begrijpen van het werk

van de analisten, wat vaak leidt

tot onrealistische verwachtingen.

Voor de analisten zijn de data-

bases de belangrijkste informa-

tiebronnen, maar het zijn bron-

nen met kwalitatief slechte gege-

vens. Hun analytische inzichten

zijn daarom beperkt. Het resul-

taat is een situatie waarin mis-

daadanalyse niet tot zijn recht

komt en er een organisatiecul-

tuur is ontstaan waarin beide

groepen fundamenteel anders

staan tegenover het begrijpen en

het aanpakken van criminaliteits-

problemen. Integratie van mis-

daadanalyse in het politiewerk is

niet onmogelijk, maar dan moe-

ten de twee groepen wel eerst

duidelijkheid hebben over elkaars

rol, inbreng vaardigheden en

expertises. Pas bij wederzijds

begrip ontstaat een productieve

werkrelatie.

Met literatuuropgave.

20
Engel, R., J. Calnon
Examining the influence of dri-

vers’ characteristics during traffic

stops with police; results from a

national survey

Justice quarterly, 21e jrg., nr. 1,

2004, p. 49-90

Naar de vraag welke kenmerken

van automobilisten het beslis-

singsproces van de politieman of

-vrouw bij een staandehouding

van automobilisten tijdens ver-

keerscontroles beïnvloeden, is

veel onderzoek verricht. Na een

uitgebreide positionering van

deze studies op het vlak van poli-

tiegedrag en -attitudes, met

onder andere aandacht voor de

veronderstelde invloed van de
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‘war on drugs’ op politieattitu-

des, beschrijven de auteurs in dit

artikel de betekenis van hun stu-

die binnen de bestaande litera-

tuur. Auteurs hebben data gege-

nereerd uit de Police-Public

Contact Survey (PPCS) van 1999,

afkomstig van respondenten die

in dat jaar politiecontact ver-

meldden bij verkeerscontroles

(N=80.543). Men keek naar de

toepassing van vier soorten

dwangmiddelen door politie-

agenten: uitreiken van een dag-

vaarding, onderzoek aan lijf

en/of voertuig, arrestatie of (drei-

ging met) geweld. Daarnaast

heeft men binnen de gegeven

beperkingen van de PPCS-data

getracht te onderscheiden naar

kenmerken van de gecontroleer-

de burgers, kenmerken van de

verkeerscontroles, redenen tot

staandehouding en gebieds-

context. De analyses wijzen uit

dat jongere, zwarte mannen en

etnisch-Spaanse jonge mannen

het meeste risico lopen om bij

politiecontroles met deze dwang-

middelen geconfronteerd te wor-

den. Aanvullende analyses laten

echter zien dat chauffeurs uit

etnische minderheidsgroeperin-

gen niet méér geneigd zijn om

illegale goederen te vervoeren

dan blanke chauffeurs. Auteurs

besluiten met een discussie over

de betekenis van hun studie voor

beleid en toekomstig onderzoek.

Met literatuuropgave.

Slachtofferstudies

21
Schreck, C.J., B. Fisher e.a.
The social context of violent

victimization; a study of the

delinquent peer effect

Justice quarterly, 21e jrg., nr. 1,

2004, p. 23-47

In dit artikel wordt verslag

gedaan van een onderzoek dat

voortbouwt op het werk van D.L.

Haynie (2001) over de structurele

dimensies van netwerken van

jongeren. Haynie heeft aange-

toond dat de dichtheid van het

netwerk, de mate waarin iemand

in het centrum van het netwerk

opereert en de populariteit van

iemand binnen het netwerk van

invloed zijn op het delinquente

gedrag van het individu. In dit

onderzoek worden deze dimen-

sies gebruikt om voorspellingen

te doen over de kans om slacht-

offer te worden van gewelddadig

gedrag. Uit de resultaten blijkt

dat centrale en populaire figuren

in dichte conventionele groepen

naar verhouding weinig het

slachtoffer worden van geweld.

Volgens de onderzoekers is de

reden hiervan dat zulke indivi-

duen vrienden hebben die niet

gauw misbruik van hen zullen

maken, maar hen juist zullen

beschermen. Bovendien biedt

hun conventionaliteit hun

bescherming, omdat er geen

wraakmotieven zijn voor geweld.

Centrale en populaire figuren in

Literatuuroverzicht

JV_8_2004_7.qxd  01-12-2004  15:33  Pagina 115



116 Justitiële verkenningen, jrg. 30, nr. 8 2004

dichte delinquente netwerken

lopen juist een groter risico

slachtoffer te worden van geweld.

Zij bevinden zich dichtbij men-

sen die geneigd zijn tot crimineel

gedrag.

Met literatuuropgave.
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Boeken en rapporten

Onderstaande publicaties kunnen door justitiemedewerkers (departe-

ment en veld) te leen worden aangevraagd bij het Wetenschappelijk

Onderzoek- en Documentatiecentrum, Koninginnegracht 19, Den

Haag, email: a.eind@minjus.nl, tel.: 070-3706554/3.

Aromaa, K., S. Nevala (red.)
Crime and crime control in an

integrating Europe; plenary

presentations held at the Third

Annual Conference of the

European Society of Criminology,

Helsinki 2003

Helsinki, HEUNI, 2004

Britt, C.L., M.R. Gottfredson
(red.)
Control theories of crime and

delinquency

New Brunswick, Transaction

Publishers, 2003

Christie, C.A. (red.)
The practice-theory relationship

in evaluation

San Francisco, Jossey-Bass, 2003

D’Onofrio, L., K. Munk
Understanding the stranger;

final report

Londen, ICAR, 2004

Downes, D., P. Rock
Understanding deviance; a guide

to the sociology of crime and

rule-breaking

Oxford, Oxford University press,

2003

Fijnaut, C.
De samenwerking tussen de lid-

staten van de Europese Unie bij

de bestrijding van het internatio-

nale islamitische terrorisme

Leuven, Universitaire Pers

Leuven, 2004

Gruppo Abele
Synthetic drugs trafficking in

three European cities; major

trends and the involvement of

organised crime; final report

Turijn, Gruppo Abele, 2003

Hendriks, J., C. Bijleveld
Recidive van jeugdige zedendelin-

quenten; een onderzoek naar de

algemene-, zeden- en gewelds-

recidive van in JJI Harreveld

behandelde jeugdige zedendelin-

quenten

Leiden, Nederlands

Studiecentrum Criminaliteit en

Rechtshandhaving, 2004

Hoogsteder, M., R. Boomstra
Overheid en migrantengroepen

bij crises in herkomstlanden; een

verkennend onderzoek

Utrecht, Trimbosinstituut,

Nederlands Centrum

Buitenlanders, 2004

Laan, A.M. van der
Weerspannigheid en delinquen-

tie; een toetsing van Shermans

‘defiance’-theorie als een algeme-

ne verklaring voor de averechtse

werking van sanctioneren
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Nijmegen, Wolf Legal Publishers,

2004 (diss.)

Lankhorst, F., J.M. Nelen
Professionele dienstverlening en

georganiseerde criminaliteit;

hedendaagse integriteitsdilem-

ma’s van advocaten en notarissen

Amsterdam, Apeldoorn, VU,

Politie & Wetenschap, 2004

Matravers, A. (red.)
Sex offenders in the community;

managing and reducing the risks

Uffculme, Willan, 2003

Matrix Research and
Consultancy
Evaluation of drug testing in the

criminal justice system

London, Home Office Research,

Development and Statistics

Directorate, 2004

Maxfield, M.G., R.V. Clarke
(red.)
Understanding and preventing

car theft

Monsey; Cullompton, Criminal

Justice Press; Willan Publishing,

2004

McConville, S. (red.)
The use of punishment

Uffculme, Willan, 2003

OECD
Trends in international

migration; annual report 2003

edition

Parijs, OECD, 2004

Raad voor Maatschappelijke
Ontwikkeling
Europa als sociale ruimte; open

coördinatie van sociaal beleid in

de Europese Unie

Den Haag, RMO, 2004

Roberts, J.V., L. Stalans e.a.
Penal populism and public opi-

nion; lessons from five countries

New york, Oxford University

Press, 2003

Tonry, M. (red.)
Youth crime and youth justice;

comparative and cross-national

perspectives

Chigago, Londen, The University

of Chicago press, 2004

Vijver, K. van der, J. Terpstra
(red.)
Urban safety; problems,

governance and strategies

Enschede, IPIT, 2004

Wittebrood, K., M. van Beem
Sociale veiligheid vergroten door

gelegenheidsbeperking; wat werkt

en wat niet (werkdocument 2)

Den Haag, RMO, 2004

Witteveen, W., J. Verschuuren
(red.)
De fascinatie; wat wetgevings-

onderzoekers bezighoudt; berich-

ten uit het centrum voor wet-

gevingsvraagstukken

Den Haag, Boom Juridische uit-

gevers, 2004
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De WODC-rapporten
Om zo veel mogelijk belanghebbenden te informeren over de onder-

zoekresultaten van het WODC wordt een beperkte oplage van de

rapporten kosteloos verspreid onder functionarissen, werkgroepen en

instellingen binnen en buiten het ministerie van Justitie. Dit gebeurt

aan de hand van een verzendlijst die afhankelijk van het onderwerp

van het rapport opgesteld wordt. Overige belangstellenden kunnen

tegen betaling rapporten bestellen bij Boom Juridische uitgevers,

Boom Distributiecentrum te Meppel, tel.: 0522-23 75 55,

fax: 0522-25 38 64, e-mail: bdc@bdc.boom.nl. 

Een complete lijst van de WODC-rapporten is te vinden op de WODC-

internetsite (www.wodc.nl). Daar is tevens de integrale tekst van de

rapporten gratis te downloaden. Hieronder volgen de titelbeschrijvin-

gen van de in 2004, 2003 en 2002 verschenen rapporten.

Boeken en rapporten

Onderzoek en beleid

Moors, J.A., M.Y.W. von Bergh,
S. Bogaerts, J.W.M.J. van Poppel
en A.M. van Kalmthout
Kiezen voor delen? Evaluatie van

de eerste fase van de invoering

van meerpersoonscelgebruik

2004, O&B 223

Leertouwer, E.C. en G.L.A.M.
Huijbregts
Sanctiecapaciteit 2008

2004, O&B 221

Leuw, Ed., R.V. Bijl en A. Daalder
Pedoseksuele delinquentie; een

onderzoek naar prevalentie, toe-

dracht en strafrechtelijke inter-

venties

2004, O&B 220

Velthoven, B.C.J. van, M.J. ter
Voert
Geschilbeslechtingsdelta 2003;

over verloop en afloop van

(potentieel) juridische problemen

van burgers

2004, O&B 219

Faber, W., A.A.A. van Nunen
Uit onverdachte bron; evaluatie

van de keten ongebruikelijke

transacties

2004, O&B 218

Moolenaar, D.E.G., P.P.J. Groen,
A.G. Mein, B.S.J. Wartna en M.
Blom
Wegenverkeerswet 1994; evaluatie

van de wijzigingen 1998

2004, O&B 217

Wartna, B.S.J., N. Tollenaar
Bekenden van Justitie; een ver-

kennend onderzoek naar de ‘veel-

plegers’ in de populatie van ver-

volgde daders

2004, O&B 216

Bunt, H.G. van de, C.R.A. van de
Schoot (eds.)
Prevention of organised crime; a

situational approach

2004, O&B 215

Dijksterhuis, B.M., M.J.G. Jacobs
en W.M. de Jongste
De competentiegrens van enkel-

voudige kamers in strafzaken

2003, O&B 214
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Smit, P.R., F.P. van Tulder,
R.F. Meijer en P.P.J. Groen
Het ophelderingspercentage

nader beschouwd

2003, O&B 213
The European Sourcebook of

Crime and Criminal Justice

Statistics – 2003 (second edition)

Den Haag, Boom Juridische

uitgevers, 2003, O&B 212

Heide, W. van der, A.Th.J. Eggen
(eindred.)
Criminaliteit en rechtshand-

having 2001; ontwikkelingen en

samenhangen

2003, O&B 211

Combrink-Kuiter, C.J.M.,
E. Niemeijer, J.M.M. Kuppens en
M.J. ter Voert
Ruimte voor mediation

2003, O&B 210

Eshuis, R.J.J.
Claims bij de rechtbank

2003, O&B 209

Kogel, C.H. de, C. Verwers
De longstay afdeling van

Veldzicht; een evaluatie

2003, O&B 208

Molenaar, D.E.G., G.L.A.M.
Huijbregts
Sanctiecapaciteit 2007; een

beleidsneutrale prognose

2003, O&B 207

Kromhout, M., M. van San
Schimmige werelden; nieuwe

etnische groepen en jeugd-

criminaliteit

2003, O&B 206

Tak, P.J.J.
The Dutch Criminal Justice

System – Organization and

operation – Second revized

edition

2003, O&B 205

Meijer, R.F., M. Grapendaal,
M.M.J. van Ooyen, B.S.J. Wartna,
M. Brouwers en A.A.M. Essers
Geregistreerde drugcriminaliteit

in cijfers; achtergrondstudie bij

het Justitieonderdeel van de

Nationale Drugmonitor;

Jaarbericht 2002

2002, O&B 204

Eshuis, R.J.J.
Van rechtbank naar kanton;

evaluatie van de competentie-

grensverhoging voor civiele

handelszaken in 1999

2002, O&B 203

Kruissink, M., C. Verwers
Jeugdreclassering in de praktijk

2002, O&B 202

Klijn, A., G. Beijers
De gekozen achternaam; beteke-

nis van de wijziging van artikel 5

van het Burgerlijk Wetboek

2002, O&B 201

Daalder, A.L.
Het bordeelverbod opgeheven;

prostitutie in 2000-2001

2002, O&B 200

Voert, M.J. ter, J.M.M. Kuppens
Schijn van partijdigheid rechters

2002, O&B 199
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Kleemans, E.R., M.E.I. Brienen,
H.G. van de Bunt, m.m.v.
R.F. Kouwenberg, G. Paulides en
J. Barensen
Georganiseerde criminaliteit in

Nederland; tweede rapportage op

basis van de WODC-monitor

2002, O&B 198

Bokhorst, R.J., C.H. de Kogel en
C.F.M. van der Meij
Evaluatie van de wet BOB; fase 1:

de eerste praktijkervaringen met

de Wet Bijzondere opsporings-

bevoegdheden

2002, O&B 197

Moolenaar, D.E.G., F.P. van
Tulder, G.L.A.M. Huijbregtsen en
W. van der Heide
Prognose van de sanctiecapaciteit

tot en met 2006

2002, O&B 196

Kamphorst, P.A., G.J. Terlouw
Van vast naar mobiel; een evalua-

tie van het experiment met

elektronisch huisarrest voor

minderjarigen als modaliteit voor

de voorlopige hechtenis

2002, O&B 195

Onderzoeksnotities

Ginkel, E.C. van
Telling beslag op zeeschepen in

Nederland en de omringende

landen

WODC, Onderzoeksnotitie nr. 1,

2002

Jacobs, M.J.G., A.A.M. Essers en
R.F. Meijer
Daderprofielen van autodiefstal;

een vooronderzoek met behulp

van de WODC–Strafrechtmonitor

en het Herkenningsdienstsysteem

WODC, Onderzoeksnotitie nr. 2,

2002

Verrest, P.A.M., 
E.M.Th. Beenakkers
Evaluatie Wet Herziening gerech-

telijk vooronderzoek; eerste fase

van het onderzoek

WODC, Onderzoeksnotitie nr. 3,

2002

Bol, M.W.
Jeugdcriminaliteit over de grens;

een literatuurstudie naar ontwik-

keling, wetgeving, beleid, effectie-

ve preventie en aanpak (ten aan-

zien) van jeugdcriminaliteit bui-

ten Nederland

WODC, Onderzoeksnotitie nr. 4,

2002

Baas, N.J.
Mediation in civiele en bestuurs-

rechtelijke zaken: een internatio-

naal literatuuronderzoek

WODC, Onderzoeksnotitie nr. 5,

2002

Winter, J., U. Noack, P. Bissara,
D. Trevisan, J. Bates, J.S.
Christensen en M. van Ginneken
Cross border voting in Europe; the

expert group on cross-border

voting in Europe: final report

WODC, Onderzoeksnotitie nr. 6,

2002

Boeken en rapporten
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Siepermann, M., M. van Ooyen-
Houben
Gebruik en aanschaf van canna-

bis door 16- en 17-jarigen

WODC, Onderzoeksnotitie nr. 7,

2002

Berg, E.A.I.M. van den, m.m.v.
R. Aidala en E.M.Th. Beenakkers
Organisatiecriminaliteit; aard,

achtergronden en aanpak

WODC, Onderzoeksnotities,

nr. 8, 2002
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Tijdschriftenlijst WODC-
documentatie 2004

Onderstaande tijdschriften werden in 2004 geraadpleegd ten behoeve

van de selectie van artikelen voor het literatuuroverzicht van Justitiële

verkenningen.

Adolescence

Algemeen politieblad

American journal of orthopsychiatry

American journal of sociology

Ars aequi

Australian and New Zealand journal of criminology

Balans

British journal of criminology

Canadian journal of criminology and criminal justice

Child welfare

Corrections compendium

Crime and delinquency

Crime, law and social change

Criminal behaviour and mental health

Criminal justice

Criminal justice and behavior

Criminal justice ethics

Criminal justice review

Criminal law review

Criminologie

Criminology

Delikt en delinkwent

Deviant behavior

European journal of crime, criminal law and criminal justice

Evaluation review

Facta

Federal probation

Howard journal of criminal justice

International journal of drug policy

International journal of offender therapy and comparative

criminology
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International journal of the sociology of law

International migration

International migration review

International review of victimology

Intersec

Journal of contemporary criminal justice

Journal of criminal justice

Journal of criminal law and criminology

Journal of ethic and migration studies

Journal of family violence

Journal of law and society

Journal of quantitative criminology

Journal of research in crime and delinquency

Journal of Scandinavian studies in criminology and crime prevention

Jurimetrics journal

Justice quarterly

Kriminologisches Journal

Maandblad geestelijke volksgezondheid

Migrantenrecht

Migrantenstudies

Nederlands juristenblad

Nederlands tijdschrift voor de psychologie en haar grensgebieden

Neue Kriminalpolitik

New England journal on criminal and civil confinement

Nul tot 25

Opportuun

Panopticon

Perspectief

Police journal

Policing & society

Polizei, die

Prison journal

Prison service journal

Proces

Recherchemagazine

Recht der werkelijkheid

Rechtsgeleerd magazijn Themis

Rechtshulp

Reclassering

Revue de droit pénal et de criminologie
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Revue de science criminelle et de droit pénal comparé

Sancties

SEC; kwartaalblad voor samenleving en criminaliteit

Security journal

Social and legal studies

Social justice

Theoretical criminology

Tijdschrift voor criminologie

Tijdschrift voor de politie

Tijdschrift voor herstelrecht

Tijdschrift voor mediation

Tijdschrift voor psychiatrie

Trema

Vigiles

Violence and victims

Zeitschrift für Rechtssoziologie

Zeitschrift für Strafvollzug und Straffälligenhilfe
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Register Justitiële verkenningen

Jaargang 2004 Nr. pag.

Aarts, L.T., Ch. Goldenbeld en I.N.L.G. van Schagen
Politietoezicht en snelheidsovertredingen; evaluatie van

een handhavingsprogramma 5 93

Abels, P.H.A.M. en R. Willemse
Veiligheidsdienst in verandering; de BVD/AIVD sinds

het einde van de Koude Oorlog 3 83

Alberdingk Thijm, Chr.A.
Peer-to-peer vs. auteursrecht 8 48

Amelsvoort, A.G. van, H. Groenendal en J. van Manen
Werkwijze bij het onderzoek op de Plaats Delict (PD) 4 72

Battjes, H.
Het Europese asielrecht 6 85

Body-Gendrot, S.
Stedelijk geweld in Frankrijk 7 69

Boerwinkel, A.M.C. en P.M.M. van der Grinten
Wederzijdse erkenning van rechterlijke beslissingen 6 51

Bokhorst, R.J.
De telefoontap in grote opsporingsonderzoeken 4 84

Broeders, A.P.A.
Vormen van forensisch onderzoek van A tot Z 1 20

Bruinsma, G.J.N.
Misdaaddreigingen uit de nieuwe lidstaten van de EU 6 36

Bunt, H.G. van de
Evalueren met beleid 5 64

Buuren, H. van, W. de Wit en B. ter Kuile
Voedselkeuring door de eeuwen heen 2 54

Dagevos, J.C.
Consumentenkijk op voedselveiligheid in Nederland 2 30

Fijnaut, C.
Inlichtingendiensten in Europa en Amerika;

een heroriëntatie sinds de val van de Muur en

11 september 2001 3 10

Graaff, B. de
Wie wint de ‘war on terrorism’? 3 56
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