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Politieonderzoek in open bronnen op internet

Strafvorderlijke aspecten*

Bert-Jaap Koops

Onderzoek in open bronnen op internet is een interessante methode voor de politie

om laagdrempelig gegevens te verzamelen. Maar publiek toegankelijke gegevens

zijn niet volledig vrij te onderzoeken: ook op internet gelden bepaalde juridische

beperkingen. Dit artikel onderzoekt de strafvorderlijke aspecten van politieel open-

brononderzoek: welke wettelijke basis is hiervoor bruikbaar? En hoe zit het met

buitenlandse bronnen? De conclusie is dat openbrononderzoek al snel verder gaat

dan wat artikel 2 Politiewet 1993 toestaat en dat opsporingsambtenaren dan een

bevel van de officier van justitie voor stelselmatige observatie of informatie-

inwinning nodig hebben, evenals goedgekeurde technische hulpmiddelen.

1 Inleiding

Het internet biedt een schat aan informatie die openbaar toegankelijk is. Veel

informatie is beschikbaar in geheel vrij toegankelijke bronnen, en daarnaast is

veel interessants te vinden in bronnen waarvoor een (gratis) registratie nodig is.

Om optimaal informatie in die schat aan informatie te vergaren, moet je wel goed

kunnen zoeken. Inmiddels zijn daarvoor uitstekende middelen beschikbaar, en in

diverse projecten worden technieken ontwikkeld om nog slimmer te zoeken en

gegevens met elkaar in verband te brengen. ‘People realize this is much more than

just doing a Google search’, zegt een medewerker van het Open Source Center,

een afdeling van de CIA die systematisch het internet over de hele wereld afzoekt

om tendensen en risico’s in kaart te brengen.1 In Nederland gebruikt de politie

het Internet Recherche (& Onderzoek) Netwerk, kortweg iRN, een systeem dat

toegang biedt tot het internet waarbij de afkomst (vanuit een politie-pc) afge-

schermd kan worden; inmiddels maken (bij de politie maar ook bij andere over-

heidsdiensten) al ruim 4500 mensen gebruik van dit systeem.2 Politiefunctiona-

rissen struinen over het internet, gericht of ongericht, om relevante informatie te

verzamelen. Het doel daarvan kan zijn algemeen surveilleren in het kader van de

* De auteur dankt Lonneke Stevens, Merel Koning en een anonieme referent voor hun waardevolle

commentaar op een eerdere versie van deze bijdrage.

1 R. Martin, CIA tracks public information for the private eye, 22 januari 2012, http://

www.npr.org/2012/01/22/145587161/cia-tracks-public-information-for-the-private-eye

(geraadpleegd 15 maart 2012).

2 Zie http://copsincyberspace.wordpress.com/2009/05/21/internet-recherche-netwerk-breidt-uit/

en http://www.forensischinstituut.nl/nieuws/2011/verzelfstandiging-internet-research-and-

investigation-network.aspx?cp=68&cs=18251 (geraadpleegd 15 maart 2012).
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handhaving van de openbare orde, of doelgerichte opsporing in het kader van een

concreet onderzoek.

Ook al gaat het om onderzoek in vrij toegankelijke bronnen, dit onderzoek speelt

zich niet af in een juridische vrijruimte. Ook op internet gelden spelregels. Door-

dat de juridische aspecten van openbrononderzoek op internet nog nauwelijks in

kaart zijn gebracht, is het niet mogelijk om een uitputtende analyse te geven van

alle juridische aandachtspunten. Ik beperk mij in deze vraag tot een deelaspect

dat voor de praktijk van justitie en veiligheid in elk geval relevant is: welke straf-

vorderlijke eisen worden gesteld aan het verzamelen van gegevens uit open inter-

netbronnen door de politie? De belangrijkste vraag daarbij is of er een expliciete

wettelijke grondslag nodig is, of dat de algemene bepaling van de taakomschrij-

ving van de politie in artikel 2 Politiewet 1993 (PolW ) volstaat. Ik begin met een

schets van de context van dit type onderzoek: open-source intelligence en het juri-

dische kader daarvoor (par. 2). Vervolgens ga ik in op de vraag naar de strafvor-

derlijke eisen die worden gesteld aan openbrononderzoek in Nederland (par. 3),

met een korte blik op onderzoek naar buitenlandse bronnen (par. 4). Ik sluit af

met een conclusie en enkele aanbevelingen voor de praktijk (par. 5).

2 D e context: open-source intelligence

2.1 Voorbeeld: het VIRTU OSO-project

Onderzoek in open bronnen wordt door allerlei organisaties gedaan. Voor instan-

ties in de sfeer van justitie en veiligheid is het een interessante aanvulling op hun

arsenaal aan mogelijkheden om ‘intelligence’ – informatie die helpt een onder-

zoek verder te brengen – te verkrijgen. Doordat open bronnen vrij toegankelijk

zijn, is het vergaren van gegevens laagdrempelig en vrijwel zonder risico’s. W el

bestaat het risico van detectie door degenen die onderwerp zijn van een zoekactie;

op internet laat je immers makkelijk sporen na, en IP-adressen zijn vrij eenvoudig

te herleiden tot een bepaalde plaats of instantie. Bovendien willen justitie- en vei-

ligheidsdiensten niet afhankelijk zijn van privaat aangeboden programma’s.

Daarom wordt veel geïnvesteerd in de ontwikkeling van eigen systemen voor

openbrononderzoek die zo weinig mogelijk sporen achterlaten, en die ook de

capaciteit hebben om uitgebreid te kunnen worden met allerlei functionaliteiten

om het zoeken in open bronnen te optimaliseren. Een voorbeeld van zo’n systeem

dat in ontwikkeling is, is het Europese VIRTU OSO, een KP7-project waarin

diverse bedrijven en wetenschappelijke instituten samenwerken. Hierin wordt

een technisch platform ontwikkeld voor openbrononderzoek voor veiligheidstoe-

passingen. De doelstelling van VIRTU OSO is het scheppen van:

’a technical framework for the integration of tools for collection, processing,

analysis and communication of open source information. This middleware

framework will enable “plug and play” functionalities that improve the ability

of border control, security and law enforcement professionals to use data

from across the source/format spectrum in support of the decision making

process.’ (Koops, Cuijpers & Schellekens 2011: 8)
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Binnen het platform kunnen allerlei modules worden ingeplugd om gegevens

geautomatiseerd te verzamelen uit verschillende typen bronnen, zoals YouTube,

nieuwswebpagina’s, RSS-feeds, socialenetwerkpagina’s, blogs en discussiefora. De

verzamelde gegevens kunnen vervolgens met andere modules worden aangepast

om ze beter te kunnen onderzoeken – denk aan vertaling (Google Translate) en

omzetting van beeld of spraak in tekst, en aan omzetting in gestandaardiseerde

formaten zoals XML. Vervolgens kunnen data-analysten, al dan niet geautomati-

seerd, de gegevens onderzoeken, waarbij ze relevante gegevens annoteren en in

een kennisdatabank plaatsen.

VIRTU OSO richt zich op het ontwikkelen van een flexibel technisch systeem

– zogeheten middleware – waarin eindgebruikers naar behoeften modules kunnen

inpluggen en het gebruik kunnen toespitsen op hun eigen situatie. Om te voorko-

men dat een systeem wordt ontwikkeld dat na oplevering niet blijkt te passen

binnen bestaande juridische kaders, kent het project ook een juridisch-ethische

component, waarin ik zelf met diverse collega’s de juridische en ethische aspecten

in kaart breng van openbrononderzoek.

2.2 Juridische aspecten van onderzoek in open bronnen

Mensen die zich in de praktijk bezighouden met openbrononderzoek zijn, zo is

mijn ervaring, vaak geneigd om te denken dat alles wat op internet staat zonder

enige beperking mag worden gebruikt. Het staat immers in de openbare ruimte,

en mensen hebben het toch zelf erop gezet? Nog los van ethische aspecten, die ik

hier buiten beschouwing laat, staan er toch enkele wetten in de weg aan het onge-

clausuleerd gegevens ‘stofzuigeren’ van het internet. Juridische beperkingen

worden gesteld door met name twee rechtsgebieden: bescherming van persoons-

gegevens, in Nederland geregeld in onder andere de W et bescherming persoons-

gegevens en de W et politiegegevens (W PolG), en intellectuele-eigendomsrecht,

zoals onder andere geregeld in de Auteurswet 1912 (Aw).

De verwerking van persoonsgegevens is gebonden aan diverse wettelijke eisen,

zoals rechtmatigheid, juistheid en nauwkeurigheid en doelbinding (art. 3-4

W PolG). Vooral doelbinding is een belangrijke randvoorwaarde voor openbronon-

derzoek, zeker nu de gewijzigde W et politiegegevens scherpere eisen stelt aan ver-

werking voor andere doeleinden dan waarvoor gegevens zijn verzameld.3 Dat

betekent dat politiediensten zorgvuldig vooraf het doel van openbrononderzoek

moeten overdenken en specificeren. Voor gevoelige persoonsgegevens, zoals gege-

vens betreffende ras of gezondheid – die bijvoorbeeld uit foto’s zijn af te leiden –

gelden verder striktere beperkingen; de politie mag dergelijke gegevens slechts

verzamelen als dit onvermijdelijk is voor het doel dat wordt beoogd (art. 5

W PolG). Gegevens die beschermd zijn door het auteursrecht, zoals sommige

nieuwsartikelen of foto’s die als werk ‘van letterkunde, wetenschap of kunst’ kun-

nen gelden (art. 10 Aw), mogen alleen worden verveelvoudigd met toestemming

van de rechthebbende; Nederland kent, anders dan sommige andere landen, geen

wettelijke exceptie voor publieke veiligheid. Het kopiëren en vervolgens bewerken

3 Zie wijziging van art. 3 lid 3 W PolG, Stb. 2011, 490 (inwerkingtreding op nader te bepalen tijd-

stip).
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(vertalen of standaardiseren, zoals in VIRTU OSO gebeurt) is een verveelvoudi-

ging (art. 13 Aw). De vraag is of het publiceren op internet een impliciete licentie

geeft voor zo’n verveelvoudiging. Hetzelfde geldt voor het systematisch uitlezen

van substantiële delen van databanken op internet die beschermd worden door de

Databankenwet.

In het bestek van dit artikel is het niet mogelijk dieper op deze vragen in te gaan

(zie voor een nadere analyse Koops, Cuijpers & Schellekens 2011); duidelijk is in

elk geval dat openbrononderzoek door de politie juridisch niet zo vrij is als gebrui-

kers in eerste instantie geneigd kunnen zijn te denken. W aar ik wel nader op in

wil gaan in dit artikel is de vraag of er, naast gegevensbescherming en intellec-

tuele eigendom, ook juridische beperkingen zijn aan openbrononderzoek vanuit

het W etboek van Strafvordering en de Politiewet 1993. Voor ik daaraan toekom,

is het echter nuttig eerst nog nader het concept van ‘open bron’ te onderzoeken.

2.3  Intermezzo: wat is een open bron?

De term ‘open bron’ kan op verschillende manieren worden geïnterpreteerd. Een

voor de hand liggende interpretatie is dat de bron volledig vrij toegankelijk is;

‘open’ staat dan tegenover ‘afgesloten’, in welke vorm dan ook. Dat impliceert dat

webpagina’s waarvoor een registratie nodig is, niet onderzocht worden. Deze

interpretatie wordt in de literatuur over politieel openbrononderzoek veelal

gehanteerd (W alden 2007: 318; Brunst & Sieber 2010).

Strikt genomen betekent deze interpretatie dat webpagina’s die zich afschermen

van zoekmachines – door in een bestandje robot.txt of in metadata een toegangs-

verbod voor automatische zoekrobotjes op te nemen – evenmin onderzocht

mogen worden.

‘Open bron’ kan echter ook anders worden gelezen. In artikel 32(a) van het Cybe-

rcrime-Verdrag wordt bijvoorbeeld de term ‘publiekelijk toegankelijke (open

bron) computergegevens’ gebruikt, waarbij open bronnen worden geassocieerd

met publieke toegankelijkheid. Hoewel dat ook geen eenduidige term is, lijkt wel

duidelijk dat het een bredere term is dan volledig vrij toegankelijke gegevens.

W ebpagina’s met registratie zijn immers ook publiek toegankelijk als in principe

iedereen zich kan registreren.

Men kan nog een stap verder gaan als de term ‘publiek toegankelijk’ als leidraad

wordt genomen, die in justitiële wetgeving een vrij brede strekking kent. Het

Kaderbesluit voor de oprichting van Europol spreekt bijvoorbeeld van ‘voor het

publiek beschikbare bronnen zoals media en openbare gegevens en commerciële

aanbieders van inlichtingen’ (art. 25 lid 4 Kaderbesluit 2009/371/JBZ). Dat laat-

ste suggereert dat ook gegevens die tegen betaling voor eenieder toegankelijk zijn,

publiek beschikbaar zijn en wellicht dus ook als open bron in de justitiecontext

kunnen gelden.

Feitelijk bestaat er dus een spectrum in toegankelijkheid van gegevens, lopend

van volledig vrij toegankelijk via registratie tot aan betaling. Afhankelijk van de

interpretatie die men geeft aan ‘open bron’, valt meer of minder van dit spectrum

te onderzoeken in het kader van ‘openbrononderzoek’.
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3 V erzam elen van gegevens uit N ederlandse bronnen

3.1 Open bronnen, artikel 2 PolW  en de mate van inbreuk op de privacy

De grondslag op basis waarvan internetonderzoek in open bronnen mogelijk is,

wordt veelal gezocht in artikel 2 PolW : ‘De politie heeft tot taak in ondergeschikt-

heid aan het bevoegde gezag en in overeenstemming met de geldende rechtsregels

te zorgen voor de daadwerkelijke handhaving van de rechtsorde en het verlenen

van hulp aan hen die deze behoeven.’ Op basis van dit artikel zijn geringe inbreu-

ken op grondrechten van burgers toegestaan.4 Voor zwaardere inbreuken op

grondrechten is echter een expliciete bevoegdheid nodig. Artikel 8 lid 2 EVRM

vereist immers dat privacyinbreuken ‘bij de wet’ zijn voorzien, zodat burgers

weten welke opsporingshandelingen door de politie ze kunnen verwachten.

De eerste vraag is nu in welke mate politieonderzoek in open bronnen inbreuk

maakt op de privacy van burgers en of artikel 2 PolW  daarvoor als grondslag kan

gelden. Het verzamelen van persoonsgegevens van het internet raakt de privacy

van burgers. De verwerking van persoonsgegevens valt in het algemeen onder

artikel 8 EVRM (De Hert & Gutwirth 2009). Het feit dat gegevens zich in de open-

baarheid bevinden, doet daar niet aan af: ook in publieke ruimten bestaat tot op

zekere hoogte een redelijke privacyverwachting.5 Daar komt bij dat zoekopdrach-

ten in open bronnen veelal niet alleen gegevens opleveren die personen zelf op

het internet hebben geplaatst, maar ook gegevens die anderen over hen hebben

gepubliceerd – denk aan blogbijdragen, reacties op webfora en foto’s in sociale

netwerken. Het valt daarom niet vol te houden dat alles wat op internet vrijelijk

toegankelijk is, geen privékarakter kan hebben.

Belangrijker is de vraag hoe ernstig de inbreuk op de privacy is. Hier is wel rele-

vant dat gegevens publiekelijk toegankelijk zijn; men heeft wel een zekere aan-

spraak op privacy in openbare ruimten, maar deze is beperkter dan in afgesloten

ruimten. Dat betekent dat men mag aannemen dat zoekacties in open bronnen

over het algemeen een geringe inbreuk op de privacy maken, en dat artikel 2 PolW

daarvoor dus een toereikende wettelijke grondslag biedt.

Toch is dat niet het hele verhaal. W anneer systematisch en grootschalig gegevens

worden verzameld, zeker als het een gerichte zoekactie op een bepaalde persoon

betreft, dan kan een groot deel van de persoonlijke levenssfeer van die persoon in

kaart worden gebracht. Tegenwoordig staat immers zoveel op internet dat een bij-

zonder nauwkeurig profiel van iemand ontstaat: adresgegevens, interesses,

meningen, foto’s, lidmaatschap van verenigingen, en wat al niet meer. In zulke

gevallen kan het onderzoek het karakter krijgen van stelselmatige observatie.

Bij de W et bijzondere opsporingsbevoegdheden (W et BOB) uit 2000 is een bepa-

ling ingevoerd die de politie de volgende bevoegdheid geeft: ‘In geval van verden-

king van een misdrijf, kan de officier van justitie in het belang van het onderzoek

4 Zie HR 19 december 1995, N J 1996, 249 en recenter, bijvoorbeeld, HR 20 januari 2009, LJN

BF5603. Zie over de mate waarin privacyinbreuken op basis van art. 2 PolW  zijn toegestaan de

noot van Borgers bij HR 20 januari 2009, N J 2009, 225.

5 Vgl. EHRM 24 juni 2004 (Hannover t. Duitsland), App. nr. 59320/00, §77; EHRM 25 oktober

2007 (Van Vondel t. Nederland), App. nr. 38258/03, §48.
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bevelen dat een opsporingsambtenaar stelselmatig een persoon volgt of stelsel-

matig diens aanwezigheid of gedrag waarneemt’ (art. 126g Sv). Bepalend voor het

stelselmatige karakter van de observatie is of deze ‘tot resultaat [kan] hebben dat

een min of meer volledig beeld wordt verkregen van bepaalde aspecten van

iemands leven’.6 De Memorie van Toelichting geeft aan aantal aanknopingspun-

ten om dit verder in te vullen:

’de duur, de plaats, de intensiteit of frequentie en het al dan niet toepassen

van een technisch hulpmiddel dat méér biedt dan alleen versterking van de

zintuigen. Ieder voor zich, maar met name in combinatie, zijn deze elementen

bepalend voor de vraag of een min of meer volledig beeld van bepaalde aspec-

ten van iemands leven wordt verkregen. Naarmate de observatie langer

plaatsvindt, de plaats waar de te observeren persoon zich bevindt intiemer is,

de intensiteit of frequentie waarmee geobserveerd wordt groter is, dan wel

een technisch hulpmiddel dat wordt ingezet meer mogelijkheden biedt, is de

kans groter dat een dergelijk beeld wordt verkregen. (...) Een normale surveil-

lance zal geen vorm van stelselmatige observatie zijn. Ook het oppervlakkig

in de gaten houden van bijvoorbeeld een groep jongeren zal doorgaans geen

stelselmatige observatie zijn. W anneer echter een persoon intensief of fre-

quent wordt gevolgd, zal wel sprake zijn van stelselmatige observatie.’7

W anneer valt openbrononderzoek nu onder stelselmatige observatie? De ‘plaats’

van de observatie – open bronnen op internet – pleit over het algemeen tegen een

kwalificatie van stelselmatige observatie. In de rechtspraak wordt soms veel

nadruk gelegd op het feit dat observatie in een openbare ruimte plaatsvindt; dat

weegt dan – als het om ernstige strafbare feiten gaat – zwaarder dan een aanzien-

lijke duur, frequentie en intensiteit van de waarneming, zodat artikel 2 PolW  vol-

staat als grondslag.8

Daar komt bij dat de wetgever ten tijde van invoering van de W eb BOB heeft

gesteld dat ‘rondkijken’ op internet door de politie geen inbreuk op de privacy

maakt, wanneer dit ter uitoefening van de politietaak plaatsvindt.9 Rondkijken

impliceert echter ‘niet de bevoegdheid om stelselmatig voor de uitoefening van de

politietaak gegevens omtrent onverdachte personen van internet te downloaden

en in een politieregister op te slaan.’10 Kernwoorden om te bepalen of er sprake is

van een privacyinbreuk, lijken hier te zijn: stelselmatigheid van de observatie en

het opslaan van gegevens.

Het gebruik van technische hulpmiddelen is een argument vóór kwalificatie als

stelselmatige observatie. Bij de W et BOB is gesteld:

6 Kamerstukken II 1996/97, 25 403, nr. 3, p. 26-27.

7 Kamerstukken II 1996/97, 25 403, nr. 3, p. 27.

8 HR 29 maart 2005, LJN  AS2752.

9 Kamerstukken II 1998/99, 26 671, nr. 3, p. 35.

10 Ibid.
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’Voor het gebruik van andere technische hulpmiddelen (in de toekomst ook

satellieten) dan verrekijkers en handmatig bediende fototoestellen of appara-

tuur die naar bereik en werking daarmee te vergelijken is, is altijd toestem-

ming vereist van de officier van justitie. (… ) Al heel snel zal bij gebruik van

technische hulpmiddelen sprake zijn van stelselmatige observatie, maar er

zijn situaties denkbaar dat dat niet het geval is’.11

Dat laatste slaat dan vooral op verrekijkers of handmatig bediende camera’s die

alleen een versterking van de zintuigen bieden. Bij zoekacties op internet zijn

aanzienlijk meer gegevens te verzamelen dan met menselijk oog en oor zijn waar

te nemen. Zeker wanneer de gegevensverzameling geautomatiseerd plaatsvindt

en wanneer modules worden gebruikt, zoals in VIRTU OSO, om gegevens in stan-

daardformaat om te zetten ten behoeve van automatische gegevensvergelijking, is

er sprake van een ‘technisch hulpmiddel dat (… ) meer mogelijkheden biedt’. Dit

gaat immers aanzienlijk verder dan het handmatig surfen op internet waar de

wetgever in 1999 aan refereerde bij het rondkijken op internet.

Bovendien is het van belang dat gegevens niet alleen worden geobserveerd, maar

ook opgeslagen (en mogelijk voor langere tijd worden bewaard). Deze opslag van

verzamelde gegevens versterkt de inbreuk op de persoonlijke levenssfeer

(Buruma 2001: 34).12

Daarnaast kan het nog van de frequentie en intensiteit afhangen of daadwerkelijk

sprake is van stelselmatige observatie. Een eenmalige zoekactie die niet al te diep

in de gegevens duikt zal over het algemeen niet onder stelselmatige observatie

vallen, maar wanneer langdurig, hoogfrequent en/of op uiteenlopende plaatsen

op het internet op dezelfde persoon wordt gezocht, dan gaat de observatie het

karakter van een geringe inbreuk op de privacy te boven. Een belangrijk verschil

met jurisprudentie over observatie, waarbij vaak statische camera’s gedurende

langere tijd een bepaalde (openbare) plaats observeren, is dat bij openbrononder-

zoek op internet veel (openbare) plaatsen tegelijk of na elkaar worden geobser-

veerd; daarbij is de kans veel groter dat een min of meer volledig beeld van een

bepaald aspect van iemands persoonlijke leven in kaart wordt gebracht. Daarom

is de jurisprudentie dat het langere tijd observeren van bijvoorbeeld de deur van

een woning of een voetbalkooi op het plein geen stelselmatige observatie ople-

vert,13 niet zomaar van toepassing op internetonderzoek als daarbij veel verschil-

lende plaatsen worden bekeken.

Verder speelt mogelijk nog een rol de aard en ernst van de verdenking. De Hoge

Raad betrekt ook de proportionaliteit van observatie in het oordeel of deze is toe-

gestaan op basis van artikel 2 PolW . W anneer iemand wordt verdacht van (meer-

dere) ernstige misdrijven, maakt observatie kennelijk minder inbreuk op zijn pri-

vacy dan wanneer de verdenking minder ernstige feiten betreft.14 Hoewel de

11 Kamerstukken II 1996/97, 25 403, nr. 3, p. 110 (cursivering toegevoegd).

12 Vgl. EHRM 28 oktober 1994, NJ 1995, 509 (Murray t. Verenigd Koninkrijk); EHRM 4 december

2008, App.nrs. 30562/04 en 30566/04 (S. en Marper t. Verenigd Koninkrijk).

13 HR 29 maart 2005, LJN  AS2752; HR 26 oktober 2010, LJN  BN0004.

14 Zie bijvoorbeeld Hoge Raad 12 februari 2002, LJN  AD7804.
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ernst van de verdenking als zodanig mijns inziens niet van invloed kan zijn op de

(al dan niet) stelselmatigheid van observatie, speelt hier wel het criterium van de

redelijke privacyverwachting een rol: iemand die vermoedelijk betrokken is bij

zware misdrijven, heeft een lagere privacyverwachting ten aanzien van opspo-

ringsmethoden.15

Alles overziend concludeer ik evenwel dat openbrononderzoek op internet toch al

snel een meer dan geringe inbreuk op de privacy zal maken. Voor mij weegt zwaar

dat er technische hulpmiddelen worden gebruikt en dat het zoeken in uiteenlo-

pende internetbronnen een intensieve zoekactie is die niet te vergelijken is met

rondkijken op straat. Openbrononderzoek lijkt mij alleen toegestaan op basis van

artikel 2 PolW  wanneer er slechts op één of enkele specifieke webpagina’s gedu-

rende een korte periode over concrete personen informatie wordt verzameld, of

eventueel ook wanneer in veel open bronnen tegelijk – maar niet langdurig –

wordt gezocht naar iemand tegen wie een sterke verdenking bestaat van ernstige

misdrijven.

3.2  H andhaving rechtsorde, stelselmatige observatie en technische hulpmiddelen

De conclusie dat openbrononderzoek al snel de drempel van artikel 2 PolW  over-

schrijdt, heeft een aantal gevolgen voor doel en wijze waarop de politie systemen

als VIRTU OSO en iRN kan inzetten.

Vanwege de inbreuk op de persoonlijke levenssfeer die verder gaat dan wat artikel

2 PolW  toestaat, mag openbrononderzoek niet worden ingezet voor handhaving

van de openbare orde, zoals surveilleren op internet door middel van iRN. Er

bestaat immers geen expliciete wettelijke bevoegdheid die dit regelt. De werkvloer

zal dat misschien als problematisch ervaren, maar die kan zich troosten met Stols

theorie van de technologische handhaving. Deze theorie suggereert dat de politie

‘vastplakt’ als ze te veel internet gaat gebruiken:

‘Internetsurveillance is een middel dat schaars moet worden ingezet (… )

[namelijk alleen als]de politie bijvoorbeeld gericht op zoek is naar een

bepaalde persoon of naar informatie over een bepaald incident. Ik zou dan

niet willen spreken over internetsurveillance maar over opsporing.’

(Stol 2010: 69)

Openbrononderzoek in het kader van de opsporing is mogelijk op basis van de

bevoegdheid tot stelselmatige observatie. De officier van justitie kan daartoe een

bevel geven bij redelijk vermoeden van schuld aan een misdrijf (art. 126g Sv), bij

een redelijk vermoeden dat ernstige misdrijven in georganiseerd verband worden

beraamd of gepleegd (art. 126o Sv) of bij aanwijzingen van een terroristisch mis-

drijf (art. 126zd Sv). Onderzoek naar overtredingen is niet toegestaan. Onderzoek

in de voorfase van de opsporing – dus wanneer er nog geen sprake is van een

redelijk vermoeden van een misdrijf (of aanwijzingen van terrorisme) – lijkt mij

evenmin toegestaan, bij gebreke van een expliciete wettelijke basis. De enige uit-

zondering daarop is het verkennend onderzoek (art. 126gg Sv), dat mogelijk is bij

15 Vgl. EHRM 15 juni 1992, App. nr. 12433/86 (Lüdi t. Zwitserland).
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aanwijzingen dat er binnen ‘verzamelingen van personen’ ernstige misdrijven

worden beraamd of gepleegd; ook daarvoor is een bevel van de officier van justitie

nodig.

W anneer openbrononderzoek het karakter heeft van stelselmatige observatie,

heeft dat ook als consequentie dat het gebruik van de technische hulpmiddelen

– zoals de VIRTU OSO- of iRN-programmatuur – moet voldoen aan de eisen van

het Besluit technische hulpmiddelen strafvordering,16 dat volgens art. 126ee Sv

van toepassing is op technische hulpmiddelen voor stelselmatige observatie.

Vooral van belang zijn (art. 126ee Sv):

‘a. de opslag, verstrekking en plaatsing van de technische hulpmiddelen,

bedoeld in de artikelen 126g, derde lid (… );

b. de technische eisen waaraan de hulpmiddelen voldoen, onder meer met

het oog op de onschendbaarheid van de vastgelegde waarnemingen;

c. de controle op de naleving van de eisen, bedoeld onder b;

d. de instellingen die de registratie van signalen aan een technische bewer-

king onderwerpen;

e. de wijze waarop de bewerking, bedoeld onder d, plaatsvindt met het oog

op de controleerbaarheid achteraf, dan wel de waarborgen waarmee deze

is omgeven en de mogelijkheden voor een tegenonderzoek.’

U it een keuringsrapport moet blijken dat de technische hulpmiddelen voldoen

aan eisen van automatische registratie van datum/tijd, beveiliging en niet-mani-

puleerbare opslag.17

3.3 Afscherming van IP-adres

Er is nog een ander aspect van openbrononderzoek dat aandacht verdient. Bij de

W et BOB is een andere bevoegdheid ingevoerd, het stelselmatig inwinnen van

informatie over de verdachte door een opsporingsambtenaar ‘zonder dat kenbaar

is dat hij optreedt als opsporingsambtenaar’ (art. 126j Sv). Deze bevoegdheid

betreft vooral politiële informanten, die (in burger) gesprekken voeren met ver-

dachte en zijn omgeving om informatie in te winnen. Dat is minder direct toepas-

baar op openbrononderzoek op internet dan stelselmatige observatie, aangezien

er alleen bestaande gegevens worden verzameld en niet naar gegevens wordt

gevraagd. Maar de toelichting bij deze bepaling is wel relevant: met het element

‘zonder dat kenbaar is dat hij optreedt als opsporingsambtenaar’

‘is duidelijker aangegeven welk aspect van deze opsporingsmethode met zich

meebrengt dat een wettelijke basis vereist is: het aspect van misleiding. Die

misleiding is belastend voor de verdachte waarmee gesprekken gevoerd wor-

den; ook het stelselmatig inwinnen van informatie bij mensen in de omgeving

16 Stb. 2006, 524.

17 Art. 18 jo art. 10, 12, 13 en 14 Besluit technische hulpmiddelen strafvordering.
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van de verdachte, terwijl de opsporingsambtenaar niet als zodanig herken-

baar is, is echter misleidend en behoeft een wettelijke grondslag.’18

Aangezien systemen als iRN en VIRTU OSO de functionaliteit kennen om IP-

informatie af te schermen, zodat beheerders van webpagina’s niet kunnen zien

dat een bezoeker afkomstig is van een met de politie geassocieerd IP-adres, zou er

sprake kunnen zijn van een vergelijkbare vorm van misleiding als bij politiële

informanten. De verdachte en personen in diens omgeving zien immers niet dat

de politie bij hen gegevens aan het vergaren is. Een belangrijk verschil is dat bij

politiële informanten aan de personen actief informatie wordt ontlokt, terwijl bij

openbrononderzoek de personen uit zichzelf informatie beschikbaar stellen.19 Bij

stelselmatige informatie-inwinning gaat het

‘alleen om het door de ambtenaar actief deelnemen aan de nieuwsgroep, door-

dat hij of zij zelf berichten post en aldus tracht van anderen informatie los te

krijgen; het slechts rondkijken in een nieuwsgroep en lezen wat voor een

ieder toegankelijk is, is (… ) zonder meer geoorloofd.’20

De reden daarvoor is dat internetgebruikers over het algemeen (behoren te)

weten dat in een forum mensen onder pseudoniem deelnemen, waaronder moge-

lijk politieambtenaren.

‘De overige deelnemers kunnen er in die gevallen op bedacht zijn dat ze in

werkelijkheid met iemand anders van doen hebben. Alleen wanneer het onder

pseudoniem opereren van een opsporingsambtenaar als misleiding van

andere gebruikers van Internet moet worden aangemerkt (bijvoorbeeld in

bepaalde wetenschappelijke nieuwsgroepen waarin dat als onfatsoenlijk

wordt beschouwd), moet het hanteren van een pseudoniem door een opspo-

ringsambtenaar in het algemeen ongeoorloofd worden geacht. Verder geldt

dat wanneer het onderzoek een stelselmatig karakter krijgt, het een aparte

juridische legitimatie behoeft’.21

De vraag is nu of gebruik van VIRTU OSO- of iRN-achtige systemen vergelijkbaar

is met (niet-stelselmatige) deelname in een discussieforum. Bij politieel open-

brononderzoek wordt de afkomst van de zoekactie bewust en stelselmatig afge-

schermd, juist om te voorkomen dat verdachten of personen in hun omgeving

merken dat de politie naar informatie over hen op zoek is. Voor politiële infor-

manten heeft de wetgever gesteld: ‘De verdachte zal niet verwachten dat de infor-

matie die hij prijsgeeft, wordt gebruikt voor opsporingsdoeleinden. De opspo-

18 Kamerstukken II 1996/97, 25 403, nr. 3, p. 62.

19 ‘De opsporingsambtenaar observeert dus niet alleen, maar interfereert actief in het leven van de

verdachte. Hij gaat daarbij verder dan alleen waarnemen of luisteren.’ (Kamerstukken II 1996/97,

25 403, nr. 3, p. 35)

20 Kamerstukken II 1998/99, 26 671, nr. 3, p. 37.

21 Kamerstukken II 1998/99, 26 671, nr. 3, p. 35.

Tijdschrift voor Veiligheid 2012 (11) 2 39



Bert-Jaap Koops

ringsambtenaar misleidt de verdachte.’22 Je kunt je afvragen of hetzelfde niet ook

geldt wanneer mensen informatie op internet plaatsen; weliswaar is algemeen

bekend dat de politie internet raadpleegt, maar in de meeste gevallen zullen men-

sen – in elk geval niet-verdachten – niet verwachten dat de informatie die zij op

internet publiceren wordt gebruikt voor opsporingsdoeleinden. Voor bepaalde

fora, zoals Marktplaats of de Anti-W ilders Hyves, kan men redelijkerwijs ver-

wachten dat de politie daar regelmatig rondkijkt, maar dat geldt niet voor bijvoor-

beeld je persoonlijke vakantieblog of de Gekke Bekken Hyves. Daarbij speelt ook

schaal een rol: als internetgebruiker verwacht je niet dat alle informatie die je op

verschillende plaatsen en tijdstippen op internet plaatst, geautomatiseerd door de

politie via zoekvragen bij elkaar wordt gebracht. Om die reden lijkt het afscher-

men van IP-informatie door de politie bij systematische zoekacties via iRN-

achtige systemen misleidend, in de zin dat burgers de mogelijkheid wordt ont-

houden om te kunnen zien dat de politie informatie over hen aan het verzamelen

is.

Daarom zou men kunnen stellen dat, analoog aan de regeling van politiële infor-

manten, ook een expliciete wettelijke grondslag nodig is voor het zoeken in open

bronnen op internet door een politieambtenaar ‘zonder dat kenbaar is dat hij

optreedt als opsporingsambtenaar’. Die grondslag zou dan gevonden kunnen wor-

den in stelselmatige observatie (art. 126g Sv) of in stelselmatig inwinnen van

informatie (art. 126j Sv), waarbij steeds een bevel van de officier van justitie

nodig is.

3.4 Onderzoek in afgesloten bronnen

Zoals in paragraaf 2.3 is gesteld, kan, afhankelijk van de interpretatie, het onder-

zoek in ‘open bronnen’ ook onderzoek in webpagina’s omvatten die zijn afge-

schermd, bijvoorbeeld pagina’s waarvoor een registratie nodig is of socialenet-

werkpagina’s die alleen voor (vrienden van) vrienden toegankelijk zijn. Zolang er

geen dwangmiddel wordt ingezet, zou openbrononderzoek mogelijk ook derge-

lijke pagina’s kunnen omvatten. De opsporingsambtenaar kan zich registreren,

onder eigen naam of onder pseudoniem, en vervolgens de gegevens verzamelen.

Een handige methode is bijvoorbeeld om een simpel, neutraal profiel aan te

maken op Hyves en Facebook, vrienden te worden met een populaire popster of

voetballer (die tienduizenden vrienden heeft en makkelijk nieuwe ‘vrienden’

accepteert) en dan te kijken op de pagina’s van ‘interessante personen’ die hun

profiel voor vrienden van vrienden toegankelijk hebben gemaakt.

Voor dergelijk onderzoek geldt min of meer hetzelfde als in de vorige paragraaf is

gesteld ten aanzien van onderzoek in vrij toegankelijke bronnen. Aangezien het

gaat om afgeschermde pagina’s, is echter de inbreuk op de privacy in principe gro-

ter – de gebruikers hebben allicht een hogere privacyverwachting omdat de gege-

vens alleen na registratie toegankelijk zijn, wat onder andere ook betekent dat ze

veelal niet direct via zoekmachines te vinden zijn. Daardoor zal onderzoek in

afgeschermde bronnen vrijwel altijd verder gaan dan wat toegestaan is op basis

van artikel 2 PolW .

22 Kamerstukken II 1996/97, 25 403, nr. 3, p. 30.
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Daar komt bij dat wanneer een opsporingsambtenaar bij de registratie een pseu-

doniem gebruikt, hij mogelijk ook de gebruikers van het afgeschermde forum mis-

leidt, in de zin dat hij informatie verzamelt zonder dat hij als opsporingsambte-

naar kenbaar is. W anneer het profiel duidelijk een onzinprofiel is, bijvoorbeeld

met naam en foto van Daffy Duck, is de misleiding in zichzelf duidelijk kenbaar.

Ook een neutraal pseudoniem levert als zodanig volgens de wetgever echter geen

misleiding op. W el is een expliciete grondslag nodig als er stelselmatig in de afge-

sloten bron wordt gezocht.23

Dat laatste lijkt mij het geval als er gedurende een zekere periode herhaaldelijk

geautomatiseerd informatie uit de bron wordt verzameld, en zeker als er informa-

tie uit verschillende bronnen geautomatiseerd met elkaar in verband worden

gebracht. Dat betekent dat het aanmaken van een profielpagina op bijvoorbeeld

Hyves of Facebook onder een andere naam en zonder verwijzing naar de rol van

opsporingsambtenaar, alleen is toegestaan op basis van artikel 2 PolW  wanneer

via dat profiel niet stelselmatig informatie wordt verzameld, maar bijvoorbeeld

eenmalig wordt gekeken op via dat profiel toegankelijke pagina’s. Stelselmatig

gebruik is alleen toegestaan in het kader van de opsporing, met een bevel van de

officier ex artikel 126g (stelselmatige observatie) of artikel 126j (stelselmatig

inwinnen van informatie).

3.5 Intermezzo: is de W et BOB toegesneden op het internet?

De analyse in voorgaande paragrafen is scherp ingestoken. De jurisprudentie over

stelselmatige observatie is tamelijk ruimhartig om frequente observaties over een

langere periode op basis van artikel 2 PolW  toe te staan, terwijl de Hoge Raad ook

wel andere opsporingsmethoden die niet expliciet bij de W et BOB zijn geregeld

toelaat op basis van artikel 2 PolW  als die geen ‘disproportionele inbreuk maakt

op grondrechten van burgers’.24 W aarom dan niet ook het afstruinen van open

bronnen op het internet op die voet toestaan?

Voor mij weegt zwaar dat bij de invoering van de W et BOB weinig rekening is

gehouden met het internet zoals we dat nu kennen. W eliswaar heeft de wetgever

destijds gezegd dat de bijzondere opsporingsbevoegdheden ook toepasbaar zijn

op openbare netwerken en dat de politie zonder meer mag rondkijken op inter-

net,25 maar hij ging daarbij uit van handmatig surfen door de individuele agent.

Systemen zoals die nu worden ontwikkeld voor systematische zoekacties en data-

vergelijking kunnen volgens mij niet op deze uitspraken van eind jaren negentig

worden gebaseerd.

Daar komt bij dat de schaal en intensiteit van internetonderzoek inmiddels fun-

damenteel anders zijn dan in de vorige eeuw. Op internet is potentieel zoveel over

iemand te vinden dat een ongerichte zoekactie al snel een substantieel deel van

iemands leven in kaart kan brengen, anders dan bij observatie in de openbare

fysieke ruimte het geval is.

23 Zie noot 22 en bijbehorend citaat.

24 HR 20 december 2011, LJN  BP0199.

25 Zie noot 10 en bijbehorende tekst.

Tijdschrift voor Veiligheid 2012 (11) 2 41



Bert-Jaap Koops

Verder zijn de voorbeelden van observatie in de toelichting op de W et BOB, die

meestal gaan over observatieteams of camera’s op de openbare weg, niet goed

transponeerbaar naar een internetomgeving. Ten eerste ligt de drempel lager

voor internetonderzoek – het kan van achter het bureau en het kan voor een

belangrijk deel worden geautomatiseerd. Ten tweede is de kenbaarheid voor bur-

gers anders; men weet dat men op straat kan worden geobserveerd, ook door poli-

tie in burger. Bij hun internetactiviteiten houden veel mensen er echter geen

rekening mee dat de politie overal meekijkt. In elk geval bestaat er geen verwach-

ting bij burgers dat de politie op grotere schaal gegevens verzamelt en met slimme

technische middelen met elkaar in verband brengt.

Daardoor is geautomatiseerd openbrononderzoek niet vergelijkbaar met observa-

tie in de openbare fysieke ruimte en kan het niet, zoals veel cameraobservatie op

straat, worden gebaseerd op de algemene taakstelling van de politie in artikel 2

PolW . Het legaliteitsbeginsel van artikel 1 Sv en artikel 8 lid 2 EVRM vereisen een

expliciete basis in de wet voor dit type onderzoek, dat in potentie een fundamen-

teel diepere kijk biedt in iemands persoonlijke leven dan een dynamische camera

of warmtebeeldkijker26 ooit kunnen bieden.

In het verlengde hiervan kan ook worden opgemerkt dat de W et BOB inmiddels

ruim twaalf jaar oud is en dat dat in termen van internetontwikkeling een enorme

periode is. Een ontwikkeling zoals geautomatiseerd openbrononderzoek in com-

binatie met de exabytes aan informatie die inmiddels op internet te vinden zijn, is

nooit voorzien door de wetgever. Is het niet tijd voor een stelselmatige analyse en

regeling van online opsporingsbevoegdheden (vgl. ook Koning 2012; Scher-

mer 2012)?27

4 V erzam elen van gegevens uit buitenlandse bronnen

Het bestek van dit artikel laat niet toe om uitgebreid in te gaan op jurisdictie-

vraagstukken. Omdat onderzoek in open bronnen zich echter nauwelijks tot

Nederlands grondgebied kan beperken, is het nodig om toch kort in te gaan op de

vraag onder welke voorwaarden de politie in buitenlandse bronnen op het inter-

net mag zoeken. Hiervoor is vooral artikel 32 van het Cybercrime-Verdrag (CCV)

van belang:

‘Een Partij kan, zonder de toestemming van een andere Partij:

a. zich toegang verschaffen tot opgeslagen publiekelijk toegankelijke (open

bron) computergegevens, ongeacht waar deze zich in geografisch opzicht

bevinden; of

b. via een computersysteem dat zich op haar grondgebied bevindt, zich toe-

gang verschaffen tot of de beschikking krijgen over opgeslagen computer-

gegevens die zich bevinden in een andere Staat, indien de Partij de recht-

26 HR 20 januari 2009, N J 2009, 225 m.nt. Borgers.

27 Vgl. ook Bart Schermer, ‘Digitale IRT-affaire of nieuwe opsporing?’, 14 maart 2012, http://

nationaalprivacydebat.nl/article/ww/109837/digitale-irt-affaire-of-nieuwe-opsporing-opinie

(geraadpleegd 15 maart 2012).
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matige en vrijwillige instemming verkrijgt van de persoon die gerechtigd

is de gegevens via dat computersysteem aan de Partij te verstrekken.’

Voor openbrononderzoek is vooral artikel 32(a) relevant. Zoals in paragraaf 2.3 al

is gesteld, wordt de term ‘publiekelijk toegankelijke (open bron) computergege-

vens’ niet gedefinieerd noch uitgelegd in de toelichting. Nationale implementaties

– voor zover beschikbaar, want de meeste landen hebben deze bepaling niet

omgezet in eigen wetgeving – hanteren verschillende termen: ‘public, open Kos-

ovar sources’, ‘data stored in a computer system located in Portugal, where publi-

cly available’, ‘public Romanian sources of public computer data’.28 De nadruk lijkt

hierbij te liggen op de beschikbaarheid voor het publiek, wat ook webpagina’s met

registratie zou kunnen omvatten. In elk geval maakt art. 32(a) CCV duidelijk dat

het voor verdragspartijen mogelijk is om zonder autorisatie openbrononderzoek

te doen naar data opgeslagen op computers in andere verdragspartijen.29 Een

complicatie hierbij is wel dat de verdragstekst alleen spreekt van ‘toegang ver-

schaffen’ maar niet van ‘kopiëren’ of ‘zekerstellen’, terwijl in andere bepalingen

veelal een onderscheid wordt gemaakt tussen toegang verschaffen en zekerstel-

len. Dit suggereert dat de politie op basis van artikel 32(a) CCV alleen de bevoegd-

heid zou hebben om gegevens te bekijken, maar niet om ze vervolgens over te

nemen. Dat maakt de bevoegdheid echter tamelijk zinloos, zodat ik om teleologi-

sche redenen de bepaling interpreteer als de bevoegdheid insluitend om gegevens

uit buitenlandse open bronnen over te nemen.

Volgens sommigen (Seitz 2004) is het zonder toestemming onderzoek doen in

buitenlandse open bronnen zelfs onderdeel van het ongeschreven internationale

recht, maar dat lijkt mij een aanvechtbaar oordeel, vanwege de nog steeds grote

gevoeligheid van nationale soevereiniteit. Die gevoeligheid blijkt uit de menings-

verschillen over artikel 32(b) CCV, waarbij de politie, zonder gebruik van dwang-

middelen, buitenlandse gegevens kan opvragen met toestemming van een recht-

hebbende. De toelichting geeft aan dat toestemming gegeven kan worden

door private partijen, zoals dienstaanbieders (denk aan netpost- en cloud-

aanbieders).30 Dit is echter omstreden: Rusland heeft aangegeven deze bepaling

schadelijk te achten voor haar soevereiniteit; dat is de belangrijkste reden waarom

Rusland weigert het Cybercrime-Verdrag te ondertekenen (T-CY 2008: 28). Ook

Slowakije en Oekraïne, die wel partij zijn bij het Cybercrime-Verdrag, vinden dat

alleen staten toestemming kunnen geven om gegevens beschikbaar te stellen aan

buitenlandse (opsporings)autoriteiten (PC-OC 2009: 6).

28 Art. 25(2) Kosovo Law No. 03/L – 166 On prevention and fight of cybercrime (2010); art. 25(a)

Portugal Cybercrime Law – Law No. 109/2009; art. 65(1) Romania Law No. 161/2003, Official

G azette No. 279 of 1 April 2003. De vertalingen zijn te vinden in landenrapporten beschikbaar op

http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/economiccrime/cybercrime/Documents/Country

Profiles/ (geraadpleegd 31 januari 2012).

29 Zie http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=185&CM=&DF=&CL=ENG

(geraadpleegd 31 januari 2012) voor een overzicht van de momenteel 32 verdragspartijen.

30 Explanatory Report, §294, beschikbaar op http://conventions.coe.int/Treaty/en/Reports/Html/

185.htm (geraadpleegd 31 januari 2012).
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De implicatie hiervan lijkt mij dat onderzoek in buitenlandse, publiek toeganke-

lijke bronnen (waarbij geen dwangmiddel of medewerking van derde partijen

nodig is) toegestaan is in landen die partij zijn bij het Cybercrime-Verdrag. Of het

ook toegestaan is voor niet-verdragstaten is een vraag die nog niet beantwoord is

in het internationale recht. Sommige landen zouden het binnenhalen door bui-

tenlandse politie van gegevens opgeslagen op hun territorium, ook al zijn deze

publiek beschikbaar, als een inbreuk op hun soevereiniteit kunnen beschouwen

waarvoor toestemming van de staat nodig is. Dat is echter wel een vergaande stel-

lingname, die een aanzienlijke inperking van openbrononderzoek op internet zou

opleveren. Het lijkt mij ook onwaarschijnlijk dat een buitenlandse staat proble-

men gaat maken indien de politie zonder verdragsbasis en zonder toestemming

van de staat publiek toegankelijke gegevens verzamelt die in die staat liggen opge-

slagen. Praktisch gesproken hoeft de politie zich daarom niet te beperken tot

openbrononderzoek in verdragsstaten, al valt er theoretisch gesproken iets te

zeggen voor zo’n beperking, totdat het internationale recht zich expliciet heeft

uitgesproken over politieel openbrononderzoek.

5 Conclusies en aanbevelingen

Onderzoek in open bronnen op internet is een interessante nieuwe mogelijkheid

om laagdrempelig veel gegevens te vergaren. Het is dan ook logisch dat opspo-

ringsinstanties hiervan gebruik willen maken, bij de handhaving van de openbare

orde of bij de opsporing van strafbare feiten. Het feit dat gegevens op internet

staan, wil echter niet zeggen dat ze ongeclausuleerd mogen worden verzameld. In

deze bijdrage heb ik gekeken of er, naast wetgeving ter bescherming van per-

soonsgegevens en intellectuele eigendom, ook beperkingen zijn voor openbronon-

derzoek vanuit de strafvorderlijke wetgeving.

Hoewel men geneigd kan zijn om het algemene artikel 2 PolW  als een toereikende

grondslag te zien voor politieel openbrononderzoek, omdat het om publiek

beschikbare gegevens gaat, kom ik tot de conclusie dat dit artikel onvoldoende

voorzienbaarheid biedt voor burgers om de inbreuk op hun privacy te rechtvaar-

digen. Vanwege het gebruik van technische hulpmiddelen, zoals programmatuur

en modules die binnen VIRTU OSO en iRN worden ontwikkeld, en vanwege de

intensiteit van het zoeken in uiteenlopende internetbronnen, is openbrononder-

zoek op internet al snel als stelselmatige observatie aan te merken, hetgeen alleen

in het kader van de opsporing (of een verkennend onderzoek) met bevel van de

officier van justitie mogelijk is. Artikel2 PolW  staat slechts toe te zoeken naar

concrete personen op enkele specifieke webpagina’s (of, bij sterke verdenking van

ernstige misdrijven, ook in veel bronnen tegelijk) gedurende een beperkte

periode.

Verder bestaat er in theorie een territoriale beperking tot landen waarbij er een

verdragsrechtelijke basis is (met name het Cybercrime-Verdrag) om op elkaars

grondgebied internetbronnen te onderzoeken, maar in de praktijk hoeft de politie

zich van deze theoretische beperking denk ik niet veel aan te trekken.
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W anneer men bij openbrononderzoek de identiteit afschermt, zoals het afscher-

men van het IP-adres, is er bovendien mogelijk sprake van misleiding: burgers

verwachten niet dat de informatie die zij prijsgeven op internet, wordt gebruikt

voor opsporingsdoeleinden. Daarom zou men kunnen stellen dat, analoog aan de

regeling van politiële informanten, ook een expliciete wettelijke grondslag nodig

is voor het zoeken in open bronnen op internet door een politieambtenaar ‘zon-

der dat kenbaar is dat hij optreedt als opsporingsambtenaar’. Dat kan dan op

basis van stelselmatige observatie of het stelselmatig inwinnen van informatie

(art. 126j Sv) met een bevel van de officier van justitie. Het aanmaken van een

profielpagina op bijvoorbeeld Hyves of Facebook onder een andere naam en zon-

der verwijzing naar de rol van opsporingsambtenaar, is alleen toegestaan op basis

van artikel 2 PolW  wanneer via dat profiel niet stelselmatig informatie wordt ver-

zameld, maar bijvoorbeeld eenmalig wordt gekeken op via dat profiel toeganke-

lijke pagina’s. Voor stelselmatig gebruik is wederom een bevel van de officier ex

artikel 126g/o/zd of 126j/qa/zd Sv vereist.

Dat er bij openbrononderzoek op internet snel sprake is van een inbreuk op de

persoonlijke levenssfeer die verder gaat dan wat artikel 2 PolW  toestaat, heeft

twee belangrijke implicaties voor de praktijk. Dergelijk (verdergaand) openbron-

onderzoek mag alleen worden ingezet voor opsporing (of een verkennend onder-

zoek) met bevel van de officier van justitie, maar niet voor handhaving van de

openbare orde, zoals surveilleren op internet, noch voor onderzoek in de voorfase

van de opsporing, omdat daarvoor geen expliciete wettelijke bevoegdheden

bestaan. Verder is het gebruik van technische hulpmiddelen – zoals de VIRTU -

OSO- of iRN-programmatuur – gebonden aan de eisen van het Besluit technische

hulpmiddelen strafvordering.

U it de analyse blijkt ook dat politieel openbrononderzoek zich niet goed laat van-

gen in termen van het stelsel van de W et BOB. De voorbeelden van observatie en

de opmerkingen over rondkijken op internet in de toelichting op de W et BOB zijn

verouderd en niet goed transponeerbaar naar een internetomgeving. Het is dan

ook wenselijk dat de wetgever zich uitspreekt over de mogelijkheden en grenzen

van politieel openbrononderzoek.31 Dat kan via een nieuwe wettelijke bepaling in

de 126-serie in het W etboek van Strafvordering, maar ook via een richtlijn die uit-

legt hoe openbrononderzoek zich verhoudt tot stelselmatige observatie (art. 126g

Sv) en stelselmatige inwinning van informatie (art. 126j Sv). Daarbij kan dan ook

eenheid worden geschapen in de interpretatie van wat precies onder ‘open bron-

nen’ moet worden verstaan, binnen het spectrum van ‘volledig vrij toegankelijk’

via registratie tot aan ‘tegen betaling’.

Totdat er een duidelijke richtlijn van de wetgever ligt, lijkt het mij wenselijk dat

de politie in de praktijk het zekere voor het onzekere neemt. De opsporingsamb-

tenaar die open bronnen op het internet wil onderzoeken en daarbij zijn identi-

teit of IP-adres afschermt, kan beter een bevel van de officier vragen en zeker

31 Een uitspraak kan natuurlijk ook van de rechter komen, maar we kunnen niet een paar jaar wach-

ten tot er een of meer uitspraken van de Hoge Raad zijn die voldoende breed en expliciet uitleg-

gen wat wel en niet mag in openbrononderzoek.
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stellen dat de programmatuur voor openbrononderzoek voldoet aan de eisen van

het Besluit technische hulpmiddelen strafvordering.
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