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blicatie van niet-openbare gegevens in bepaalde gevallen 
onwenselijk (bijvoorbeeld in geval van een publiek belang) 
is en tot een ‘chilling effect’ in het licht van informatievrij-
heid kan leiden. Ook twijfelt men aan de noodzaak van 
een dergelijk verbod. Zie uitgebreider: www.bof.nl/live/
wp-content/uploads/brandbrief.pdf.

De omvang van het aantal aanvallen op informatiesyste-
men met behulp van nieuwe vormen van ‘malware’ is de 
laatste jaren enorm toegenomen. Reden voor de Europe-
se Commissie om een uit 2005 stammend Kaderbesluit 
te vervangen door een Richtlijn die beter is afgestemd op 
nieuwe technologieën als BOTnets. In het voorstel wordt 
o.m. het gebruik van ‘malware’ alsmede illegale interceptie 
strafbaar gesteld. Ook worden maatregelen genomen om 
de samenwerking tussen politiediensten te verbeteren. Zie 
voor meer informatie over het voorstel en andere regelge-
ving: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?refer
ence=MEMO/10/463&format=HTML&aged=0&language
=EN&guiLanguage=en.

In oktober 2010 werd de voorgestelde richtlijn ter bestrij-
ding van kindermisbruik en kinderporno behandeld in de 
Europese Raad. De ontwerp-richtlijn heeft veel kritiek ont-
vangen van burgerrechtenorganisaties vanwege het voor-
stel voor een filterverplichting. Zie o.a. www.edri.org/ 
edrigram/number8.19/internet-blocking-hearing-libe. Het 
is de bedoeling websites waarop kinderporno wordt aan-
geboden te filteren en vervolgens de toegang te blokke-
ren. Om allerlei redenen zitten aan filteren echter prak-
tische en fundamentele bezwaren waardoor het middel 
ongeschikt is ter bestrijding van seksueel kindermis-
bruik en dus feitelijk het probleem laat bestaan. Zie voor 
meer informatie: http://mrtopf.de/blog/en/10-reasons-
against-access-blocking/. Na protest in Duitsland is een 
daar bestaande filterverplichting inmiddels dan ook buiten 
werking gesteld. Bovendien blijkt uit een onderzoek naar 
zwarte lijsten van websites in Denemarken en Zweden dat 
deze websites snel op verzoek werden verwijderd, wat ef-
fectiever is dan de toegang versperren. Zie: http://ak-zen-
sur.de/2010/09/29/analysis-blacklists.pdf. Een onderzoek 
van de European Financial Coalition laat zien dat kinder-
porno vaker in besloten online omgevingen wordt gedeeld 
in plaats van op beter toegankelijke commerciële websites. 
Het aantal van de laatste zou drastisch verminderd zijn. 
Dat suggereert dat daders ‘ondergronds’ gaan. Iets wat 
mogelijk ook kan worden geconcludeerd uit het onderzoek 
naar de zwarte lijsten. Veel websites op de zwarte lijst be-
stonden namelijk niet meer; ofwel deze zijn verplaatst 
naar een ander domein of er wordt op een andere, wellicht 
minder navolgbare manier kinderporno uitgewisseld.  
Zie voor het onderzoek van EFC: www.ceop.police.uk/ 
Documents/EFC%20Strat%20Asses2010_080910b%20 
FINAL.pdf. Voor het voorstel zie: www.europarl.europa.eu/
oeil/file.jsp?id=5849492.
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Beleid en regulering
In september 2010 konden burgers en organisaties in een 
internet-consultatie van het Ministerie van Justitie reage-
ren op het wetsvoorstel ter versterking van de bestrijding 
van computercriminaliteit. Met deze wet hoopt het Minis-
terie de burger beter te kunnen beschermen tegen mis-
bruik van computergegevens. Officieren van Justitie krij-
gen de zelfstandige bevoegdheid om illegale informatie 
van Internet te verwijderen. Heling van computergegevens 
wordt strafbaar, evenals de verspreiding van niet openba-
re gegevens zonder toestemming uit een computer waartoe 
iemand rechtmatig toegang heeft. Verder wordt het verbod 
op afluisteren, aftappen of opnemen van vertrouwelijke ge-
sprekken verruimd naar situaties waarin de dader stie-
kem een gesprek opneemt dat hij zelf bijwoont. Voor meer 
informatie over het wetsvoorstel: www.internetconsultatie.
nl/wetsvoorstel_versterking_bestrijding_computercrimina 
liteit. Het voorstel heeft tot kritiek en een brandbrief aan 
de minister geleid omdat het overheidscensuur in de hand 
werkt. De kritiek richt zich op het schrappen van de voor-
afgaande rechterlijke toets bij de beoordeling van online 
informatie. Ook is men van mening dat het verbod op pu-


