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Het criterium van stelselmatigheid in het
gemoderniseerde Wetboek van Strafvordering:
redelijke voorzienbaarheid als voorwaarde voor
meer dan geringe en ingrijpende privacy-
inbreuken?
Mr. S.L.T.J. Ligthart*

1. Inleiding

Een van de doeleinden van het project Modernisering
Strafvordering is het tot stand brengen van een toekomst-
bestendig wetboek.1 Hierbij past als uitgangspunt om
bepalingen en bevoegdheden zo veel mogelijk techniekon-
afhankelijk te formuleren en rekening te houden met de
ontwikkeling en toepassing van nieuwe technologieën.2

In dit verband, en met het oog op de opsporing in een
steeds digitaler wordende omgeving, heeft de Commissie-
Koops enkele aanbevelingen gedaan voor een toekomst-
bestendig criterium voor bevoegdheidstoekenning dat
onderscheid maakt tussen opsporingsbevoegdheden die
een geringe, meer dan geringe of zeer ingrijpende inbreuk
maken op de persoonlijke levenssfeer.3 Voor dit criterium
is aansluiting gezocht bij het criterium van ‘stelselmatig-
heid’ zoals dat thans wordt gehanteerd in de Wet bijzon-
dere opsporingsbevoegdheden, die op 1 februari 2000 in
werking trad en is geïncorporeerd in het huidige Wetboek
van Strafvordering.4 Het aanbevolen criterium behelst
(beknopt) het volgende:

‘1. niet-stelselmatige uitoefening van een bevoegdheid is
mogelijk door een opsporingsambtenaar;
2. voor stelselmatige uitoefening van een bevoegdheid is
in de regel een bevel van de officier van justitie nodig;
stelselmatig betekent dat bij de uitoefening van een be-
voegdheid op voorhand redelijkerwijs voorzienbaar een
min of meer volledig beeld van bepaalde aspecten van
iemands privéleven kan ontstaan;
3. voor ingrijpend stelselmatige uitoefening van een be-
voegdheid is een machtiging van de rechter-commissaris
nodig; ingrijpend stelselmatig betekent dat bij de uitoefe-
ning van een bevoegdheid op voorhand redelijkerwijs

voorzienbaar een ingrijpend beeld van iemands privéleven
kan ontstaan.’5

Het criterium voorziet in een mechanisme om inbreuken
die huidige en toekomstige opsporingsbevoegdheden
maken op de privésfeer van de betrokkene, te classificeren.
De aanbevelingen hiertoe van de Commissie-Koops zijn
door de Minister van Justitie en Veiligheid overgenomen
in het gewijzigde conceptwetsvoorstel van het gemoder-
niseerde Boek 2 Sv (onderdeel opsporing in een digitale
omgeving).6 Op de inhoud en reikwijdte van het criterium
bestaat evenwel ook kritiek. Zo houdt het criterium vol-
gens Oerlemans onvoldoende rekening met het feit dat
opsporingshandelingen met betrekking tot geautomati-
seerde werken zoals smartphones, pc’s en laptops, in
principe altijd zeer privacyintrusief zijn.7 Stevens en
Hirsch Ballin vroegen tijdens de plenaire sessie van de
Landelijke strafrechtsdag 2019 aandacht voor het reeds
verouderde karakter van het criterium, omdat de in de
toekomst steeds belangrijker wordende opslag van gege-
vens er niet in is verdisconteerd.8

In deze bijdrage staat de vraag centraal of het genoemde
criterium van stelselmatigheid überhaupt in staat is om
de ernst van door opsporingshandelingen gemaakte in-
breuken op de privésfeer adequaat te classificeren. Deze
vraag wordt negatief beantwoord, hetgeen een derde
kritiekpunt op het voorgestelde criterium oplevert, dat
luidt als volgt: doordat volgens het criterium eerst sprake
is van (ingrijpende) stelselmatigheid als voorafgaand aan
de uitoefening van een bevoegdheid redelijkerwijs voor-
zienbaar is dat een min of meer volledig of ingrijpend
beeld van (bepaalde aspecten) van iemands privéleven
kan worden verkregen, is het criterium niet in staat om
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Kamerstukken II 2015/16, 29279, 278, p. 1.1.
Concept-MvT Boek 1 Sv, p. 41; Concept-MvT Boek 2, p. 10 en 40.2.
Commissie modernisering opsporingsonderzoek in het digitale tijdperk (Commissie-Koops), Regulering van opsporingsbevoegdheden in
een digitale omgeving, 2018, p. 36 en 38-39.
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Commissie-Koops 2018, p. 41.5.
Conceptwetsvoorstel en MvT Boek 2 Sv onderdeel opsporing in een digitale omgeving, artikel 2.7.3.2.2 en de toelichting daarop.6.
J.J. Oerlemans, ‘Beschouwing rapport Commissie-Koops: strafvordering in het digitale tijdperk’, Platform Modernisering Strafvordering
2018-18. Vgl. T. Kooijmans in zijn noot bij HR 18 december 2018, NJ 2019/84, onder 3.
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de ernst van de gemaakte inbreuk telkens adequaat te
classificeren (terwijl het criterium juist daartoe strekt9).
De opzet van deze bijdrage is als volgt. In paragraaf 2
volgt een nadere bespreking van het criterium van (ingrij-
pende) stelselmatigheid zoals dat door de Commissie-
Koops is voorgesteld en door de minister is overgenomen
in het gewijzigde conceptwetsvoorstel van het gemoder-
niseerde Boek 2 Sv. Vervolgens wordt in paragraaf 3 be-
toogd dat dit criterium niet in staat is om in elke situatie
adequaat onderscheid te maken tussen geringe, meer dan
geringe of ingrijpende privacyinbreuken. In paragraaf 4
volgen enkele afsluitende opmerkingen.

2. Het criterium van (ingrijpende) stelselmatigheid

In het strafprocesrecht geldt als uitgangspunt (van pro-
portionaliteit) dat naarmate opsporingsbevoegdheden
ingrijpender zijn, een hogere autoriteit bevoegd is om
over de toepassing ervan te beslissen.10 Dit wordt ook
wel aangeduid als de piramidale structuur van opsporings-
bevoegdheden.11 De gedachte is dat opsporingshandelin-
gen die zwaardere inbreuken maken op grondrechten
– veelal op het recht op privacy – zwaardere waarborgen
vergen. Een van de belangrijkste waarborgen in dit ver-
band is de bevoegde autoriteit die toestemming moet
verlenen voor de uitoefening van een bepaalde bevoegd-
heid.12 Zo is de Hoge Raad bijvoorbeeld van oordeel dat
indien het onderzoek aan een in beslag genomen smart-
phone slechts een beperkte inbreuk op de persoonlijke
levenssfeer oplevert, een opsporingsambtenaar hiertoe
zelfstandig bevoegd is op grond van artikel 94, 95 en 96
Sv. Brengt een dergelijk onderzoek een meer dan beperkte
of zeer ingrijpende inbreuk met zich, dan is tussenkomst
van de officier van justitie respectievelijk rechter-commis-
saris vereist.13

De Commissie-Koops heeft gezocht naar een criterium
voor het toekennen van opsporingsbevoegdheden in een
digitale omgeving, welk criterium onderscheid maakt
tussen geringe, meer dan geringe en zeer ingrijpende in-
breuken op het recht op eerbiediging van de persoonlijke
levenssfeer.14 Hierbij is aansluiting gezocht bij het crite-

rium van ‘stelselmatigheid’ uit de huidige Wet bijzondere
opsporingsbevoegdheden. De commissie refereert in haar
rapport aan het algemeen aanvaarde idee dat een specifie-
ke wettelijke bepaling nodig is wanneer sprake is van een
meer dan geringe inbreuk op de persoonlijke levenssfeer,15

hetgeen wordt ingevuld met de formule van een ‘min of
meer compleet beeld van bepaalde aspecten van het per-
soonlijk leven’. Volgens de commissie loopt een ‘meer
dan geringe inbreuk’ feitelijk gelijk op aan het begrip
‘stelselmatig’.16 Zo is bij stelselmatige observatie en stel-
selmatige inwinning van informatie de term ‘stelselmatig’
het kerncriterium waarmee een geringe inbreuk wordt
onderscheiden van een meer dan geringe inbreuk.17

Hieruit concludeert de commissie het volgende:

‘Wanneer er sprake is van een meer dan geringe inbreuk
is er dan dus (voor wat betreft het grondrecht op bescher-
ming van de persoonlijke levenssfeer) bij de genoemde
bevoegdheden min of meer per definitie sprake van stel-
selmatigheid.’18

Het begrip ‘stelselmatig’ omvat in dit verband handelin-
gen die in het normale spraakgebruik niet altijd als stelsel-
matig (in de zin van systematisch) gezien zouden worden,
maar in juridische zin wel tot gevolg hebben dat een ‘meer
dan geringe inbreuk’ wordt gepleegd.19 Omdat het crite-
rium van stelselmatigheid niet alleen van betekenis is voor
de bijzondere of heimelijke opsporingsbevoegdheden,
maar ook (impliciet) door de Hoge Raad is aangelegd om
de ernst van de inbreuk die het doorzoeken van een
smartphone oplevert te bepalen, heeft het criterium vol-
gens de commissie de potentie getoond om breed toepas-
baar te zijn, niet alleen bij bijzondere of heimelijke be-
voegdheden, maar ook bij digitale doorzoekings- en be-
slagbevoegdheden.20

Volgens de minister zijn naar aanleiding van deze recht-
spraak op lager niveau al richtsnoeren opgesteld voor het
verrichten van onderzoek aan digitale-gegevensdragers
en geautomatiseerde werken. Het voorgestelde criterium
sluit volgens de minister dus goed aan bij de huidige
praktijk. De ervaring leert bovendien dat de opsporing

Conceptwetsvoorstel en MvT Boek 2 Sv onderdeel opsporing in een digitale omgeving, toelichting op artikel 2.7.3.2.2 lid 1; Commissie-
Koops 2018, p. 36 en 38-39.

9.

G.J.M. Corstens/M.J. Borgers & T. Kooijmans, Het Nederlands strafprocesrecht, Deventer: Wolters Kluwer 2018, p. 438; L. Stevens,
‘Onderzoek in een smartphone. Zoeken naar een redelijke verhouding tussen privacybescherming en werkbare opsporing’, AA 2017, afl. 9,
p. 730.

10.

J.B.H.M. Simmelink, ‘Normering van opsporingsbevoegdheden in het gemoderniseerd Wetboek van Strafvordering’, RMThemis (178)
2017, afl. 6, p. 324; Y.G.M. Baaijens-van Geloven & J.B.H.M. Simmelink, ‘Normering van de opsporing’, in: M.S. Groenhuijsen &

11.

G. Knigge (red.), Het vooronderzoek in strafzaken. Derde interimrapport onderzoeksproject Strafvordering 2001, Deventer: Kluwer 2002,
p. 538 e.v.
Commissie-Koops 2018, p. 33.12.
HR 4 april 2017, NJ 2017/229, m.nt. T. Kooijmans, r.o. 2.6 en 2.8; HR 4 april 2017, NJ 2017/230, m.nt. T. Kooijmans, r.o. 3.4-3.6; HR
6 november 2018 NJ 2018/446, r.o. 2.4-2.5; HR 18 december 2018, NJ 2019/84, m.nt. T. Kooijmans, r.o. 2.4.

13.

Commissie-Koops 2018, p. 36 en 38-39.14.
Of bij inbreuken op andere grondrechten, of wanneer de inzet een bijzonder risico oplevert voor de integriteit van de opsporing.15.
Commissie-Koops 2018, p. 37.16.
Commissie-Koops 2018, p. 37.17.
Commissie-Koops 2018, p. 37.18.
Conceptwetsvoorstel en MvT Boek 2 Sv onderdeel opsporing in een digitale omgeving, toelichting op artikel 2.7.3.2.2 lid 1; Commissie-
Koops 2018, p. 37. Het is overigens de vraag of een dergelijk, niet met het normale spraakgebruik corresponderend gebruik van het begrip

19.

‘stelselmatigheid’ tegemoetkomt aan de gedachte dat het nieuwe wetboek (ook) voor burgers toegankelijk moet zijn: Kamerstukken II
2015/16, 29279, 278, p. 1.
Commissie-Koops 2018, p. 38.20.
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hiermee goed uit de voeten kan en dat er voldoende aan-
dacht is voor rechtsbescherming in verband met mogelijke
privacyinbreuken.21

Waar niet-stelselmatige uitoefening van een bevoegdheid
(dus in geval van een geringe inbreuk) mogelijk is door
een (zelfstandige) opsporingsambtenaar, is voor stelsel-
matige uitoefening, dus met een meer dan geringe in-
breuk, in de regel een bevel van de officier van justitie
vereist. Een ingrijpend stelselmatige uitoefening van een
bevoegdheid, waarbij dus sprake is van een zeer ingrijpen-
de inbreuk, zou in de benadering van de Commissie-
Koops een machtiging van de rechter-commissaris ver-
gen.22

De uitoefening van een bevoegdheid is volgens de
minister (en de commissie) stelselmatig als ‘daarbij op
voorhand redelijkerwijs voorzienbaar een min of meer
volledig beeld van bepaalde aspecten van iemands privé-
leven kan ontstaan’.23 ‘Stelselmatigheid’ definieert hier
het omslagpunt tussen geringe en meer dan geringe in-
breuken op de persoonlijke levenssfeer.24 Voor de inter-
pretatie van het begrip kan deels aansluiting worden ge-
zocht bij de factoren die in de rechtspraak over stelselma-
tige observatie en onderzoek in een smartphone zijn
ontwikkeld: het gebruik van een technisch hulpmiddel,
de plaats, frequentie, intensiteit, duur en gerichtheid van
het onderzoek, alsmede de hoeveelheid verkregen gege-
vens. Deze factoren zijn evenwel niet allemaal even rele-
vant voor andere bevoegdheden dan stelselmatige obser-
vatie, vooral als het gaat om digitaal onderzoek.25 Zo is
de plaats weinig relevant voor het onderzoek in een
smartphone en kan in enkele seconden een grote hoeveel-
heid data worden overgenomen van geautomatiseerde
werken. Voor interpretatie van het begrip ‘stelselmatig-
heid’ in andere contexten dan stelselmatige observatie,
moeten daarom volgens de minister nieuwe factoren
worden ontwikkeld, die (ook) toepasbaar zijn op digitaal
onderzoek.26 Net zoals de Commissie-Koops, denkt de
minister hierbij aan een samenstel van factoren zoals de
hoeveelheid, aard en geautomatiseerde onderzoekbaarheid
van gegevens, het type drager, de wijze van opslag en
automatisering van het onderzoek.27

Voor beantwoording van de vraag wanneer een inbreuk
op de persoonlijke levenssfeer zeer ingrijpend is, stelt de
minister, op advies van de Commissie-Koops, het crite-
rium van ‘ingrijpende stelselmatigheid’ voor. Van ingrij-
pende stelselmatigheid is sprake als op voorhand redelij-

kerwijs voorzienbaar is dat met toepassing van de be-
voegdheid een min of meer volledig beeld van een wezen-
lijk en/of aanzienlijk deel van iemands privéleven ont-
staat.28

De criteria voor (ingrijpende) stelselmatigheid bevatten
de zinsnede ‘op voorhand redelijkerwijs voorzienbaar’,
hetgeen aanduidt dat de vraag of de uitoefening van een
bepaalde bevoegdheid (ingrijpende) stelmatigheid oplevert
(waarmee in de benadering van de minister en commissie
duidelijk wordt welke functionaris de bevoegdheid kan
uitoefenen), gesteld en beantwoord wordt voorafgaand
aan de daadwerkelijke inzet van die bevoegdheid:

‘Indien de uitoefening van een bevoegdheid leidt tot een
min of meer volledig beeld van bepaalde aspecten van
iemands privéleven, terwijl dat niet op voorhand redelij-
kerwijs voorzienbaar was, maakt dat die uitoefening niet
met terugwerkende kracht stelselmatig, en is het dus ook
niet met terugwerkende kracht onrechtmatig als niet was
voldaan aan de desbetreffende vereisten bij stelselmatig-
heid. Onvoorzienbaar aangetroffen gegevens gelden als
bijvangst en kunnen onder de bestaande regels voor de
omgang met bijvangst worden gebruikt voor het bewijs.’29

In lijn hiermee stelt de minister in de gewijzigde concept-
memorie van toelichting bij het gemoderniseerde Boek
2 Sv:

‘[a]ls na het verrichten van het onderzoek van gegevens
blijkt dat het onderzoek een meer dan geringe inbreuk
op privacy heeft gemaakt, maar dit op het moment van
de start van het onderzoek niet redelijkerwijs voorzien-
baar was, maakt dit het onderzoek niet “met terugwer-
kende kracht” onrechtmatig.’30

In dit verband is het volgens de minister ‘zeker niet de
bedoeling dat uit voorzorg in veel gevallen een machtiging
van de rechter-commissaris zal worden aangevraagd om
te voorkomen dat eventuele toevallig in beeld komende
gegevens een onderzoek met terugwerkende kracht on-
rechtmatig zouden maken’.31

De eis van redelijke voorzienbaarheid is een geobjecti-
veerd criterium. Wat redelijkerwijs voorzienbaar is dient
volgens de minister te worden gebaseerd op het voorge-
nomen onderzoek en alle overige omstandigheden van
het geval, waaronder ook de reeds uit het dossier bekende

Conceptwetsvoorstel en MvT Boek 2 Sv onderdeel opsporing in een digitale omgeving, toelichting op artikel 2.7.3.2.2.21.
Conceptwetsvoorstel en MvT Boek 2 Sv onderdeel opsporing in een digitale omgeving, toelichting op artikel 2.7.3.2.2 lid 1 en 2; Commissie-
Koops 2018, p. 38-39 en 41.

22.

Conceptwetsvoorstel en MvT Boek 2 Sv onderdeel opsporing in een digitale omgeving, Afdeling 7.3.1, Algemene bepalingen; Commissie-
Koops 2018, p. 38 en 41.

23.

Conceptwetsvoorstel en MvT Boek 2 Sv onderdeel opsporing in een digitale omgeving, toelichting op artikel 2.7.3.2.2 lid 1; Commissie-
Koops 2018, p. 38. Commissie-Koops 2018, p. 38.

24.

Zie ook Stevens 2017, p. 733.25.
Conceptwetsvoorstel en MvT Boek 2 Sv onderdeel opsporing in een digitale omgeving, toelichting op artikel 2.7.3.2.2 lid 1.26.
Conceptwetsvoorstel en MvT Boek 2 Sv onderdeel opsporing in een digitale omgeving, toelichting op artikel 2.7.3.2.2 lid 1; Commissie-
Koops 2018, p. 38 en 41.

27.

Conceptwetsvoorstel en MvT Boek 2 Sv onderdeel opsporing in een digitale omgeving, Afdeling 7.3.1, Algemene bepalingen en de toelichting
op artikel 2.7.3.2.2 lid 2; Commissie-Koops 2018, p. 39 en 40. Bij een min of meer volledig beeld van een wezenlijk deel denken de minister
en de commissie aan een diepe inkijk in iemands privéleven; van een aanzienlijk deel aan een brede inkijk.

28.

Commissie-Koops 2018, p. 38.29.
Conceptwetsvoorstel en MvT Boek 2 Sv onderdeel opsporing in een digitale omgeving, toelichting op artikel 2.7.3.2.2 lid 1.30.
Conceptwetsvoorstel en MvT Boek 2 Sv onderdeel opsporing in een digitale omgeving, toelichting op artikel 2.7.3.2.2 lid 2.31.
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informatie omtrent de betrokkene. Het gaat om wat de
opsporingsambtenaar in het specifieke geval, aan de hand
van algemene en contextspecifieke ervaringsregels, rede-
lijkerwijs zou moeten voorzien.32 In dit verband wijst de
Commissie-Koops op het belang van het beeld dat ande-
ren van de betrokken persoon hebben. Als voorbeeld
noemt de commissie dat op de smartphone van een beken-
de christelijke politicus, die bekendstaat om zijn pleidooi-
en voor monogamie, een foto wordt aangetroffen waarop
hij zoenend is te zien met een vrouw die niet zijn echtge-
note is. Een dergelijke foto levert een (ingrijpend) beeld
van betrokkenes privéleven op, omdat het een wezenlijk
deel van zijn (buitenechtelijke seksuele) privéleven
blootlegt dat nog niet bekend was. Volgens de commissie
is evenwel geen sprake van (ingrijpende) stelselmatigheid,
omdat niet was ‘te voorzien dat foto’s naar boven zouden
komen van seksuele contacten met andere vrouwen dan
zijn echtgenote (men verwacht immers dat hij zelf ook
monogaam is); het vinden van een dergelijke foto op de
smartphone maakt het onderzoek daarom niet met terug-
werkende kracht ingrijpend stelselmatig, en maakt het
onderzoek dus ook niet met terugwerkende kracht on-
rechtmatig als er geen rechterlijke machtiging was – de
foto is bijvangst en kan als zodanig worden gebruikt voor
het bewijs, onder de bestaande regels voor de omgang
met bijvangst’.33

Een ander voorbeeld, dat niet alleen de commissie maar
ook de minister geeft, betreft het bekijken van de meest
recente video’s op een in beslag genomen smartphone
van een getuige van een vechtpartij (op welk moment de
camerafunctie van de telefoon actief was). Het handmatig
bekijken van de recentste video’s door een opsporings-
ambtenaar is volgens de minister (en de commissie) niet
stelselmatig: ‘[dit] betreft het handmatig bekijken van
enkele bestanden, waarbij het niet redelijkerwijs voorzien-
baar is dat een bepaald aspect van het privéleven van de
gebruiker min of meer volledig in beeld komt.’34 Aan de
hand van deze en andere voorbeelden wordt in de volgen-
de paragraaf evenwel betoogd dat de eis van ‘redelijke
voorzienbaarheid’, als voorwaarde voor (ingrijpende)
stelselmatigheid, in de weg kan staan aan het adequaat
onderscheiden van geringe, meer dan geringe en ingrijpen-
de inbreuken op het recht op privacy.

3. Redelijkerwijs voorzienbaar als criterium voor
een meer dan geringe en ingrijpende privacy-
inbreuk?

Uit de voorgaande bespreking van het voorgestelde crite-
rium van (ingrijpende) stelselmatigheid, blijkt dat (volgens
dit criterium) enkel opsporingshandelingen die zijn aan
te merken als ‘stelselmatig’ een meer dan geringe inbreuk
op de privésfeer vormen (en daarom een bevel van de
officier van justitie vergen). Een inbreuk op de persoon-
lijke levenssfeer is zeer ingrijpend, waardoor een machti-
ging van de rechter-commissaris is vereist, als deze vol-
doet aan de eisen van ‘ingrijpende stelselmatigheid’.35 Het
begrip ‘(ingrijpende) stelselmatigheid’ fungeert als crite-
rium dat onderscheid moet maken tussen geringe, meer
dan geringe en zeer ingrijpende inbreuken.36 Dat het be-
grip ‘stelselmatigheid’ het omslagpunt tussen geringe en
meer dan geringe inbreuken daadwerkelijk adequaat de-
finieert, is evenwel voor discussie vatbaar. Dit wordt
hieronder nader geïllustreerd.
Stel, je bent een bekende christelijke politicus en staat
bekend om je pleidooien voor monogamie. Je partner is
de gehele maand van huis in verband met een wandeltocht
naar Santiago de Compostela, hetgeen bekend is bij de
buurvrouw. Het gehele jaar door komt de buurvrouw af
en toe langs om een doosje eieren te lenen – dit doet ze
altijd net vóór het avondeten, rond een uur of 16:30,
omdat ze jou en je partner niet wil storen in de avond-
uren. Op dinsdagavond, om 20:30 uur, bemerkt de
buurvrouw dat haar eieren op zijn. Nu je partner toch
van huis is en ze nog licht ziet branden in jouw woon-
kamer, besluit de buurvrouw om nog snel even binnen
te lopen voor een doosje. Ze betreedt zoals gewoonlijk
via de achterdeur je woning en opent na twee keer beschei-
den kloppen de deur van de hal. Op dat moment bedrijf
je de liefde op de sofa – met iemand anders dan je partner.
Je bent betrapt door de buurvrouw. Is hier sprake van
een meer dan geringe inbreuk op je privacy?
Stel nu dat je niet bent betrapt door de buurvouw en je
met je smartphone een filmpje hebt gemaakt van je bui-
tenechtelijk avontuurtje. Als je ’s avonds in je eentje nog
een wandeling maakt, word je onverhoopt één van de
zeven getuigen van een vechtpartij. Om te voorkomen
dat mogelijk bewijsmateriaal verloren gaat, neemt een ter
plaatse gekomen politieagent, zonder jouw toestemming,
je smartphone in beslag. Ondanks dat je de vechtpartij
niet hebt gefilmd, blijkt op dat moment je camerafunctie
toevallig actief. De opsporingsambtenaar bekijkt de re-
centst gemaakte video’s, voor het geval er een video bij

Conceptwetsvoorstel en MvT Boek 2 Sv onderdeel opsporing in een digitale omgeving, toelichting op artikel 2.7.3.2.2 lid 1. Zie ook
Commissie-Koops 2018, p. 38.

32.

Commissie-Koops 2018, p. 42-43.33.
Conceptwetsvoorstel en MvT Boek 2 Sv onderdeel opsporing in een digitale omgeving, toelichting op artikel 2.7.3.2.2. Zie ook Commissie-
Koops 2018, p. 45.

34.

Conceptwetsvoorstel en MvT Boek 2 Sv onderdeel opsporing in een digitale omgeving, toelichting op artikel 2.7.3.2.2 lid 1 en 2; Commissie-
Koops 2018, p. 39 en 41.

35.

Conceptwetsvoorstel en MvT Boek 2 Sv onderdeel opsporing in een digitale omgeving, toelichting op artikel 2.7.3.2.2 lid 1 en 2; Commissie-
Koops 2018, p. 36.

36.

Rechtsgeleerd Magazijn THEMIS 2019-5198

Het criterium van stelselmatigheid in het gemoderniseerde Wetboek van Strafvordering



zit waarop de vechtpartij zichtbaar is. In plaats van de
vechtpartij, vindt de agent je vrijpartij. Is hier sprake van
een meer dan geringe inbreuk op je privacy?
Ik vermoed dat velen, ook niet (christelijke) politici, beide
gebeurtenissen – waarbij een ander zonder toestemming
een (ingrijpend) beeld verkrijgt van een wezenlijk deel
van je privéleven37 – op zijn minst ervaren als een meer
dan geringe inbreuk op de privacy. Volgens de minister
en de Commissie-Koops is in beide situaties evenwel geen
sprake van ‘stelselmatigheid’ – en dus geen sprake van
een meer dan geringe inbreuk. Voor de buurvrouw was
het immers niet redelijkerwijs voorzienbaar dat jij als
voorvechter van monogamie op dit moment, nu je partner
van huis is, met een ander de lakens zou delen in de
huiskamer. Hetzelfde geldt mutatis mutandis voor de
opsporingsambtenaar:

‘(…) het valt bij de christelijke politicus niet te voorzien
dat foto’s [of video’s – SL] naar boven zouden komen
van seksuele contacten met andere vrouwen dan zijn
echtgenote (men verwacht immers dat hij zelf ook mono-
gaam is).’38

Stel nu dat je geen christelijke politicus bent, maar een
bekende Nederlander uit de showbizzwereld. Je pleit niet
voor monogamie en staat bekend om je veelzijdig seksle-
ven. Onlangs is een door jou gemaakt filmpje uitgelekt
waarop te zien is dat je seks hebt met persoon X. Je bent
getuige van een vechtpartij: levert het door een opspo-
ringsambtenaar handmatig bekijken van je meest recente
video’s, waarvan er één een seksfilmpje bevat van jou en
persoon X, een ingrijpende inbreuk op je privacy op, nu
het aantreffen van dergelijke beelden die een wezenlijk
deel van je privéleven blootleggen redelijkerwijs voorzien-
baar was? Ook dat is in de opvatting van de Commissie-
Koops nog maar de vraag. Immers, nu vergelijkbaar
beeldmateriaal reeds beschikbaar was, bevestigen de
aangetroffen gevoelige gegevens slechts een bestaand
beeld, en doen geen ingrijpend beeld van het privéleven
ontstaan.39 Het is evenwel de vraag of een dergelijke re-
denering (altijd) recht doet aan de privacybelangen van
de betrokkene. Het lijkt mij bijvoorbeeld goed voorstel-
baar dat slachtoffers van wraakporno van oordeel zijn
dat het wederom zonder toestemming zichtbaar worden
van (andere) naaktfoto’s voor derden, zoals een opspo-
ringsambtenaar, een ingrijpende inbreuk op hun privacy
oplevert – ondanks dat die foto’s slechts een reeds be-
staand beeld bevestigen.
Een ander voorbeeld dat de Commissie-Koops geeft ter
verduidelijking van het toepassingsbereik van het stelsel-
matigheidscriterium, betreft het door een opsporingsamb-
tenaar bekijken van een op het internet beschikbare
realtime stream van een gehackte webcam. Het betreft

een webcam in de slaapkamer van een verdachte, die een
baan heeft met reguliere werktijden. Indien een opspo-
ringsambtenaar midden op de dag, gedurende tien secon-
den, deze beelden bekijkt teneinde vast te stellen of een
bepaalde kinderpornovideo in deze slaapkamer is opge-
nomen, is dit volgens de commissie niet stelselmatig:

‘(…) het is niet te verwachten dat gedurende deze tien
seconden de verdachte of een huisgenoot in beeld komt
op een manier waarbij een min of meer volledig beeld
ontstaat van een bepaald aspect van diens privéleven.’40

Echter, betekent het enkele feit dat niet te verwachten is
dat je op een reguliere werkdag aanwezig bent in je
slaapkamer, dat het (kortstondig) bespieden van die kamer
geen stelselmatigheid – dus geen meer dan geringe inbreuk
op je privacy – kan opleveren? Wat als je toevallig een
vrije dag hebt, thuiswerkt of ziek bent, en je na het dou-
chen naakt je slaapkamer inloopt om jezelf aan te kleden.
Vormt het heimelijk waarnemen van die beelden door
een opsporingsambtenaar dan geen meer dan beperkte
inbreuk op jouw privacy, door de enkele omstandigheid
dat dit nu eenmaal niet redelijkerwijs te verwachten viel?
En als dat zo is, hoe kunnen we dan nog onbevangen
onszelf zijn, als we daarbij constant rekening moeten
houden met de verwachtingen van een ander omtrent ons
eigen gedrag? Moeten we onszelf op een vrije dag voor
de zekerheid maar in de douche aankleden, omdat het
voor de glurende opsporingsambtenaar niet redelijkerwijs
voorzienbaar is dat we naakt onze slaapkamer in lopen?
En moeten we religieuze boeken of een uitslag van een
oncologisch onderzoek voor de zekerheid opbergen in
laden, omdat het voor de opsporingsambtenaar die kort-
stondig via onze webcam de woonkamer in kijkt niet re-
delijkerwijs voorzienbaar hoeft te zijn dat hij dergelijke
geschriften aantreft?
Deze retorische vragen maken mijns inziens duidelijk dat
het antwoord op de vraag of een opsporingsbevoegdheid
een meer dan geringe inbreuk op het privéleven heeft
gemaakt, niet zou moeten afhangen van de redelijke ver-
wachting van degene die de bevoegdheid uitoefent, maar
van het beeld dat daarmee daadwerkelijk verkregen
wordt. Immers, ook al is het voor de glurende opsporings-
ambtenaar niet redelijkerwijs voorzienbaar dat hij jou
waarneemt als je na het douchen je slaapkamer inloopt,
of dat hij bekend wordt met jouw religieuze overtuiging
of met een uitslag van medisch onderzoek; als dit alles
(onverhoopt) toch plaatsvindt, maakt die opsporingsamb-
tenaar daarmee een meer dan geringe inbreuk op je
privésfeer. De opsporingsambtenaar is dan bekend gewor-
den met zeer privacygevoelige informatie, zonder jouw
toestemming.

Terwijl dit voor jou, voor zover relevant, niet redelijkerwijs voorzienbaar was. De buurvrouw komt immers nooit zo laat op de avond
langs om eieren te lenen; je mocht ervan uitgaan dat je op dat moment onbevangen jezelf kon zijn in je eigen woning. Ook voor wat betreft

37.

de opgeslagen video’s op je telefoon mocht je een redelijke verwachting van privacy koesteren; het was voor jou niet te verwachten dat de
avondwandeling zou resulteren in een handmatige doorzoeking van jouw filmrol door een opsporingsambtenaar, helemaal niet nu je de
vechtpartij niet eens hebt gefilmd.
Commissie-Koops 2018, p. 42.38.
Commissie-Koops 2018, p. 43. Uit de gewijzigde concept-memorie van toelichting blijkt niet dat de minister deze opvatting heeft overge-
nomen. De minister doet hiervan evenwel ook niet expliciet afstand.

39.

Commissie-Koops 2018, p. 48. Voor deze redenering maakt het niet uit of de opsporingsambtenaar een bestaande livestream bekijkt of
de webcam zelf voor tien seconden hackt: in beide gevallen bestaan dezelfde verwachtingen.

40.

199Rechtsgeleerd Magazijn THEMIS 2019-5

Het criterium van stelselmatigheid in het gemoderniseerde Wetboek van Strafvordering



Dit sluit ook aan bij de (casuïstische) wijze waarop het
EHRM de ernst van privacyinbreuken beoordeelt. Zo
overwoog het Hof in Uzun/Germany dat in het onder-
zoek tegen klager, die werd verdacht van betrokkenheid
bij terroristische misdrijven, niet alleen diens auto werd
gevolgd met gps, maar dat klager ook visueel geobser-
veerd werd, telefoongesprekken werden afgetapt en zijn
woning door middel van videocamera’s in de gaten werd
gehouden. Dit leidde er volgens het Hof toe dat onder
deze omstandigheden:

‘(…) the applicant’s surveillance via GPS had led to a
quite extensive observation of his conduct by two differ-
ent State authorities. In particular, the fact that the appli-
cant had been subjected to the same surveillance measures
by different authorities had led to a more serious interfer-
ence with his private life, in that the number of persons
to whom information on his conduct had become known
had been increased.’41

Mede omdat de wijze waarop de inzet van gps in dit
specifieke geval (daadwerkelijk) leidde tot een vrij uitge-
breide observatie, waarbij het aantal personen die bekend
werden met informatie over klagers gedrag was toegeno-
men, is volgens het EHRM sprake van een ernstigere in-
breuk op het recht op privacy dan normaliter het geval
is. Hierdoor achtte het Hof dwingendere redenen nood-
zakelijk om de inzet ervan te kunnen rechtvaardigen.
Daaraan voegt het Hof vervolgens evenwel weer toe, dat
de observatie middels gps van relatief korte duur was
(zo’n drie maanden) en dat de visuele observatie enkel in
het weekend plaatsvond: ‘[t]herefore, he cannot be said
to have been subjected to total and comprehensive sur-
veillance.’42 Kortom, bij de beoordeling van de ernst van
de gemaakte privacyinbreuk betrekt het Hof hier alle re-
levante feiten en omstandigheden zoals die zich in dit
specifieke geval daadwerkelijk hebben voorgedaan. Mede
aan de hand van de duur van de gps-observatie, de infor-
matie die deze observatie opleverde, de personen die met
die informatie bekend raakten en gelet op de overige
toegepaste opsporingshandelingen, komt het Hof tot een
gewogen oordeel over de ernst van de privacyinbreuk die
de inzet van gps in deze zaak achteraf, daadwerkelijk
heeft opgeleverd. In dit verband slaat het EHRM geen
acht op de vraag of de ernst van de gemaakte inbreuk
voor de autoriteiten redelijkerwijs voorzienbaar was
voorafgaand aan de inzet van het opsporingsmiddel.
Anders dan bij het plaatsen van een peilbaken hoeft bij
het doorzoeken van bijvoorbeeld een smartphone geen
sprake te zijn van een quite extensive observation. Dit
neemt evenwel niet weg dat het EHRM vooral oog blijkt
te hebben voor de (ingrijpendheid van de) daadwerkelijk
gemaakte privacyinbreuk, ongeacht of deze voorzienbaar
was.
Een vergelijkbare benadering, waarin privacyinbreuken
bepaald worden aan de hand van de feiten en omstandig-
heden zoals die zich in een specifiek geval daadwerkelijk

hebben voorgegaan, blijkt ook uit Gillan and Quinton/
UK. Centraal in deze zaak stond de bevoegdheid tot
preventief fouilleren in daartoe aangewezen gebieden,
gebaseerd op de Terrorism Act 2000. Het EHRM ver-
werpt in deze zaak (onder meer) het verweer van de Staat
dat eenvoudige fouilleringen (superficial searches), waarbij
geen sprake is van het lezen van een adresboek, dagboek
of correspondentie, geen inmenging vormen in het recht
op respect voor het privéleven. Volgens het Hof bestaat
geen discussie over het feit dat preventieve fouillering,
waarbij de betrokkene zich onder dwang moet laten on-
derzoeken aan zijn lichaam, kleding en persoonlijke
voorwerpen, een inmenging in het recht op privacy ople-
vert.43 Daaraan voegt het vervolgens toe dat:

‘(…) the public nature of the search may, in certain cases,
compound the seriousness of the interference because of
an element of humiliation and embarrassment. Items such
as bags, wallets, notebooks and diaries may, moreover,
contain personal information which the owner may feel
uncomfortable about having exposed to the view of his
companions or the wider public.’44

Waar een fouillering op zichzelf reeds een inmenging
vormt in het recht op respect voor het privéleven, kan de
ernst van die inmenging in een specifiek geval toenemen
als bepaalde voorwerpen uit iemands tas of portemonnee
worden gevist, die men liever niet aan een metgezel of
het bredere publiek tentoonstelt. Hierbij stelt het Hof
niet de eis dat het aantreffen van dergelijke voorwerpen
voor de fouillerende ambtenaar op voorhand redelijker-
wijs voorzienbaar moet zijn.
Kortom, bij het bepalen van de ernst van privacyinbreu-
ken lijkt de redelijke voorzienbaarheid, (ook) in de bena-
dering van het EHRM, geen rol te spelen. De (vermoede-
lijke) gedachte achter de opvatting van de minister en de
Commissie-Koops dat opsporingshandelingen slechts
(ingrijpend) stelselmatig zijn – en alleen dan een bevel of
machtiging vergen – indien op voorhand redelijkerwijs
voorzienbaar is dat die handeling een meer dan geringe
of ingrijpende privacyinbreuk oplevert, is op zichzelf
overigens begrijpelijk. Immers, zonder de eis van redelijke
voorzienbaarheid, zou het feit dat een opsporingshande-
ling achteraf een (niet voorzienbare) meer dan geringe,
of ingrijpende privacyinbreuk heeft gemaakt, die opspo-
ringshandeling ‘met terugwerkende kracht’ onrechtmatig
maken. Teneinde dergelijke vormverzuimen te voorko-
men zou dan voor elke doorzoeking van een geautomati-
seerd werk voor de zekerheid een bevel van de officier
van justitie of een machtiging van de rechter-commissaris
moeten worden verzocht, hetgeen een omvangrijke admi-
nistratieve rompslomp en dus ook een vertraging van het
onderzoek met zich kan brengen45 – terwijl zo’n bevel
of machtiging achteraf niet altijd noodzakelijk blijkt,
omdat de gemaakte privacyinbreuk slechts gering, of niet
ingrijpend is geweest. Echter, als een opsporingsambte-
naar met de uitoefening van een bevoegdheid zonder

EHRM 2 september 2010, 35623/05, punt 81 (Uzun/Germany).41.
EHRM 2 september 2010, 35623/05, punt 81 (Uzun/Germany).42.
EHRM 12 januari 2010, 4158/05, punt 63 (Gillan and Quinton/UK).43.
EHRM 12 januari 2010, 4158/05, punt 63 (Gillan and Quinton/UK).44.
Vgl. T. Kooijmans in zijn noot bij HR 18 december 2018, NJ 2019/84, onder 3.45.
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toestemming een min of meer compleet beeld van een
bepaald aspect van iemands privéleven verkrijgt, bijvoor-
beeld door zonder toestemming een paar (intieme of reli-
gieuze) filmpjes op een in beslag genomen smartphone
te bekijken, of door kortstondig via de webcam een
slaapkamer te bespieden waar onverwachts intieme of
anderszins privacygevoelige beelden waarneembaar zijn,
maakt die opsporingsambtenaar daarmee nu eenmaal een
meer dan geringe inbreuk op de privacy van de betrokke-
ne – ongeacht het feit dat zulks niet redelijkerwijs voor-
zienbaar was. Als we van oordeel zijn dat de bevoegde
autoriteit voor opsporingshandelingen wordt bepaald
aan de hand de ernst van de privacyinbreuk van die han-
deling, is het zuiver om voor dergelijke opsporingshande-
lingen tussenkomst van de officier van justitie, en bij in-
grijpende inbreuken van de rechter-commissaris vergen.
Als die tussenkomst niet heeft plaatsgevonden, levert dat
in principe een onherstelbaar vormverzuim op in het
voorbereidend onderzoek.46, 47

De vervolgvraag is dan of en, zo ja, welk rechtsgevolg
aan dat verzuim verbonden zou moeten worden.48 In het
kader van de doorzoeking van een in beslag genomen
smartphone merkt Kooijmans hierover op dat, als de
verdediging koerst op bewijsuitsluiting,49 het voor de
hand ligt dat zij dan ‘alle door de opsporingsambtenaar
verrichte onderzoekhandelingen ten aanzien van alle in
de smartphone onderzochte opgeslagen of beschikbare
gegevens in onderlinge samenhang ter discussie stelt en
inzichtelijk maakt in hoeverre een inbreuk op het persoon-
lijk leven van de verdachte is gemaakt door het onder-
zoek’.50

In het kader van het al dan niet verbinden van rechtsge-
volgen aan vormverzuimen, kan het wel degelijk relevant
zijn of de uiteindelijke implicaties van een opsporingshan-
deling voorafgaand aan die handeling voor de opsporings-
ambtenaar redelijkerwijs voorzienbaar waren. Immers,
een van de in artikel 359a lid 2 Sv genoemde gezichtspun-
ten die relevant zijn bij het bepalen of een vormverzuim
moet worden gesanctioneerd, is de ernst van het verzuim.

In dit verband kan de goede trouw van de opsporingsamb-
tenaar die het vormverzuim heeft veroorzaakt een rol
spelen.51 Zo overwoog de Hoge Raad dat wanneer een
opsporingsambtenaar zonder Awbi-machtiging een be-
woond pand betreedt, er geen ruimte is voor bewijsuit-
sluiting indien men rederlijkwijs mocht aannemen dat
van een woning geen sprake was.52 In een dergelijk geval,
waarin de daadwerkelijke consequenties van de uitoefe-
ning van een opsporingsbevoegdheid niet redelijkerwijs
voorzienbaar waren, waardoor het vormverzuim veront-
schuldigbaar is, raakt niet-ontvankelijkheid eveneens
buiten beeld.53 In een dergelijk geval van goede trouw
wordt immers niet doelbewust, of met grove veronacht-
zaming van de belangen van de verdachte, tekortgedaan
aan diens recht op een eerlijk proces. Strafvermindering
kan in zo’n situatie bijvoorbeeld meer op haar plaats
zijn.54

Naast de ernst van het verzuim, is volgens artikel 359a
lid 2 Sv ook het nadeel dat door het verzuim is veroor-
zaakt een relevant gezichtspunt bij het al dan niet verbin-
den van rechtsgevolgen aan vormverzuimen. In dit ver-
band heeft de Hoge Raad bepaald dat louter het belang
van de verdachte dat het door hem gepleegde feit niet
wordt ontdekt, niet kan worden aangemerkt als een
rechtens te respecteren belang en dus geen nadeel oplevert
in de zin van artikel 359a lid 2 Sv.55 Indien het vormver-
zuim tevens in concreto, daadwerkelijk een inbreuk heeft
gemaakt op de persoonlijke levenssfeer van de verdachte,
kán dat onder omstandigheden wel voldoende nadeel
opleveren in de zin van artikel 359a Sv.56 Overigens, ook
als een vormverzuim niet heeft geleid tot concreet nadeel
voor de verdachte, is het door de feitenrechter verbinden
van rechtsgevolgen aan het vormverzuim, in het bijzonder
strafvermindering, niet per definitie uitgesloten. Dit zal
dan wel duidelijk en stevig moeten worden gemotiveerd.57

Kortom, als een opsporingsambtenaar door (bijvoorbeeld)
het handmatig doorzoeken van een inbeslaggenomen
smartphone een meer dan geringe inbreuk heeft gemaakt

Vgl. bijv. Rb. Amsterdam 21 oktober 2014, ECLI:NL:RBAMS:2014:7707, r.o. 3.3: ‘De informatieverschaffing door de buurman aan de
politie in de periode 23 februari tot 26 maart 2014 is verkregen met medeweten van de politie. (…) Er is in genoemde periode echter

46.

langdurig en tamelijk permanent gebruik gemaakt van de welwillende diensten van de buurman, waardoor een min of meer volledig beeld
is verkregen van het komen en gaan van verdachte en van het bezoek dat verdachte kreeg. Bovendien heeft de wijkagent zo nu en dan in-
structies gegeven over de informatie die was gewenst. Gezien de aard en omvang van de observatie door de buurman, was daar een bevel
van de officier van justitie tot het sluiten van een overeenkomst met de buurman ingevolge artikel 126v Sv vereist. Nu dat niet is gebeurd,
is dan ook sprake van een vormverzuim.’
Omdat een bevel of machtiging voor doorzoeking voorafgaand aan de doorzoeking moet worden verleend, kan achteraf geen herstel van
het vormverzuim meer plaatsvinden: Corstens/Borgers & Kooijmans 2018, p. 868.

47.

HR 4 april 2017, NJ 2017/229, m.nt. T. Kooijmans, r.o. 2.7.2. Vgl. HR 15 mei 2009, NJ 2009/390; HR 19 juni 2001, NJ 2001/574, m.nt.
J.M. Reijntjes.

48.

Hetgeen volgens de Hoge Raad niet is uitgesloten indien een meer dan beperkte inbreuk op de persoonlijke levenssfeer is gemaakt zonder
dat hiervoor een bevel van de officier van justitie bestond: HR 4 april 2017, NJ 2017/229, m.nt. T. Kooijmans, r.o. 2.7.2.

49.

T. Kooijmans in zijn noot bij HR 18 april 2018, NJ 2019/84, onder 4 (cursivering toegevoegd).50.
Corstens/Borgers & Kooijmans 2018, p. 871-872; R. Kuiper, Vormfouten. Juridische consequenties van vormverzuimen in strafzaken
(diss. Nijmegen), Deventer: Kluwer 2014, p. 333; Y.G.M. Baaijens-van Geloven, ‘De rechtsgevolgen (sanctionering) van onrechtmatigheden

51.

in het opsporingsonderzoek’, in: M.S. Groenhuijsen & G. Knigge (red.), Afronding en verantwoording. Onderzoeksproject strafvordering
2001: Eindrapport, Deventer: Kluwer 2004, p. 383; A-G G. Knigge in de conclusie voor HR 15 mei 2009, NJ 2009/390, onder 40.
HR 19 juni 2001, NJ 2001/574, m.nt. J.M. Reijntjes. Vgl. Hof Amsterdam 23 april 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:1435; HR 19 februari
2013, NJ 2013/308, m.nt. B.F. Keulen, r.o. 2.7.4.

52.

J.M. Reijntjes in zijn noot bij HR 19 juni 2001, NJ 2001/574, onder 4.53.
Baaijens-van Geloven 2004, p. 384-385.54.
HR 4 januari 2011, NJ 2012/145, m.nt. M.J. Borgers, r.o. 3.2.2. Zie hierover T. Kooijmans, ‘Elk nadeel heb z’n voordeel? Artikel 359a Sv
en de ontdekking van het strafbare feit’, DD 2011/78, p. 1091-1108.

55.

Kooijmans 2011, p. 1107.56.
M.J. Borgers in zijn noot bij HR 30 maart 2010, NJ 2011/603, onder 4; Kooijmans 2011, p. 1107-1108.57.
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op de privésfeer van de verdachte, maar dit voor de op-
sporingsambtenaar voorafgaand aan de doorzoeking,
gelet op de feiten en omstandigheden van het specifieke
geval, niet redelijkerwijs voorzienbaar was, behoeft dit
vormverzuim niet per se te leiden tot bewijsuitsluiting.
Het feit dat een meer dan geringe inbreuk op verdachtes
privacy is gemaakt zonder dat daarvoor de vereiste tus-
senkomst van de officier van justitie of rechter-commis-
saris heeft plaatsgevonden, kán onder omstandigheden
worden verdisconteerd in de uiteindelijk op te leggen
straf.
Het kunnen inschatten van de mogelijke consequenties
van opsporingshandelingen – en de daarmee samenhan-
gende mate van privacyinbreuken – voorafgaand aan de
uitoefening van een opsporingsbevoegdheid, is niet alleen
relevant voor het al dan niet sanctioneren van vormver-
zuimen door de rechter, maar is ook van belang voor
opsporingsambtenaren om mogelijke vormverzuimen te
voorkomen. Net zoals het EHRM, beoordeelt de straf-
rechter (eventuele verweren over) de ernst van privacyin-
breuken en de rechtmatigheid van opsporingshandelingen
achteraf, als die handelingen reeds hebben plaatsgevon-
den. Met het oog op die posterieure beoordeling, zal de
opsporingsambtenaar voorafgaand aan het uitvoeren van
opsporingshandelingen, zoals stelselmatige observatie,
het doorzoeken van een smartphone en het meekijken
via een gehackte webcam, telkens een (anterieure) inschat-
ting moeten maken: zal door deze opsporingshandeling
een min of meer volledig beeld van bepaalde aspecten van
het leven van de betrokkene worden verkregen?58 Zo ja,
dan is daarvoor een bevel van de officier van justitie nodig
– dus dan kan men dat bevel ook maar beter afwachten,
teneinde een vormverzuim te voorkomen. Was vooraf-
gaand aan de opsporingshandeling redelijkerwijs niet
voorzienbaar dat daarmee een meer dan geringe inbreuk
op de persoonlijke levenssfeer zou ontstaan, hetgeen
uiteindelijk wel is gebeurd en tussenkomst van de officier
van justitie niet heeft plaatsgevonden, dan is in principe
sprake van een vormverzuim. Als de rechter voorts aan-
nemelijk acht dat de opsporingsambtenaar rederlijkwijs
mocht aannemen dat zijn handelen niet een meer dan
geringe inbreuk op de privésfeer van de betrokkene zou
opleveren, dan hoeft het vormverzuim evenwel niet per
definitie (streng) te worden gesanctioneerd. Een dergelijke
benadering van opsporingsbevoegdheden maakt (1) zuiver
onderscheid tussen geringe, meer dan geringe en ingrij-
pende privacyinbreuken die de uitoefening van een speci-
fieke bevoegdheid heeft gemaakt, terwijl ook (2) in
strafprocessuele zin rekening gehouden kan worden met
het feit dat een ogenschijnlijk legitieme uitoefening van
een bevoegdheid onvoorzienbaar tot een meer dan geringe
inbreuk op de privésfeer heeft geleid.
Opsporingshandelingen die evident slechts een geringe
inbreuk maken op de privésfeer, kunnen rustig door de
zelfstandige opsporingsambtenaar worden uitgevoerd.
Gelet op de inhoud van een gemiddelde smartphone en
de daadwerkelijke privacyinbreuk die het doorzoeken
daarvan in de regel kan opleveren,59 zal het in de praktijk

evenwel vaak verstandig zijn om (in ieder geval) de offi-
cier van justitie in te schakelen. Dit verschaft de verdachte
de gewenste waarborgen en voorkomt dat de (redelijker-
wijs voorzienbare) meer dan geringe privacyinbreuk uit-
eindelijk een vormverzuim oplevert.60 De inbeslagneming
van de smartphone zal dan, zoals Kooijmans opmerkt,61

in feite fungeren als bevriezingsbevoegdheid: in afwach-
ting van het bevel van de officier van justitie of machtiging
van de rechter-commissaris neemt de opsporingsambte-
naar de smartphone in beslag, zodat de verdachte geen
invloed meer kan uitoefenen op de in die smartphone
opgeslagen gegevens.

4. Tot besluit

Technologische ontwikkelingen in een veranderende sa-
menleving bieden het opsporingsapparaat nieuwe moge-
lijkheden en stellen het recht voor nieuwe uitdagingen.
Een van die uitdagingen is de ontwikkeling van een
duurzaam en werkbaar mechanisme dat bepaalt welke
autoriteit bevoegd is om specifieke opsporingshandelin-
gen uit te (doen) oefenen. Het door de minister overge-
nomen criterium van de Commissie-Koops voorziet in
zo’n mechanisme. Afhankelijk van de ernst van de in-
breuk op de persoonlijke levenssfeer die samenhangt met
een bepaalde opsporingshandeling, kent dit criterium
bevoegdheden toe aan de (zelfstandige) opsporingsamb-
tenaar, de officier van justitie respectievelijk de rechter-
commissaris. Van een meer dan geringe of ingrijpende
inbreuk is in dit verband slechts sprake, indien vooraf-
gaand aan de uitoefening van een bevoegdheid redelijker-
wijs voorzienbaar is dat die uitoefening een min of meer
volledig, respectievelijk ingrijpend beeld van (een deel
van) iemands leven oplevert. In deze bijdrage is betoogd
dat het zuiverder zou zijn om de ernst van privacyinbreu-
ken te bepalen aan de hand van de informatie die een
opsporingsbevoegdheid daadwerkelijk heeft opgeleverd.
Het feit dat op voorhand niet redelijkerwijs voorzienbaar
was dat een opsporingshandeling een meer dan geringe
of ingrijpende inbreuk op de privésfeer zou maken
(waardoor de benodigde tussenkomst van de officier van
justitie of rechter-commissaris niet is verzocht), kan uit-
eindelijk worden verdisconteerd in het al dan niet verbin-
den van rechtsgevolgen aan het vormverzuim dat hierdoor
is ingetreden.

Vgl. M.J. Borgers in zijn noot bij HR 20 januari 2009, NJ 2009/225, onder 10.58.
Vgl. Oerlemans 2018.59.
Zie ook T. Kooijmans in zijn noot bij HR 18 december 2018, NJ 2019/84, onder 3.60.
T. Kooijmans in zijn noot bij HR 18 december 2018, NJ 2019/84, onder 3.61.
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