
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-
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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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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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