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Technologie en recht 1836

Kroniek technologie  
en recht
Remy Chavannes en Niels van der Laan1

Tijdens de verslagperiode brachten de onthullingen van Edward Snowden over de digitale spionage- 

programma’s van de Amerikaanse en Britse veiligheidsdiensten een maatschappelijk debat teweeg over de 

verhouding tussen veiligheid en (digitale) grondrechten. De kritische aandacht voor de al dan niet vrijwillige 

medewerking van grote Amerikaanse technologiebedrijven aan surveillance en hun eigen omgang met  

persoonsgegevens,2 was onderdeel van een bredere tegenreactie onder de noemer ‘de Oude Wereld laat zich 

niet langer koloniseren door Silicon Valley’. Nederlandse internetaanbieders werden massaal bevolen de  

toegang tot de file sharing website The Pirate Bay te blokkeren, maar toen dat geen effect bleek te hebben  

op inbreukmakende bestandsuitwisseling werd de blokkade weer opgeheven. Het auteursrecht spoelde  

ondertussen nog iets verder weg door het elektronisch vergiet.3

1. Inleiding
De grootste ontwikkeling van de afgelopen twee jaar is 
echter misschien wel de toegenomen invloed op de 
rechtsontwikkeling van het Hof van Justitie. Het Hof bena-
dert juridische problemen in het technologie- en informa-
tierecht al langer als botsingen van conflicterende grond-
rechten, waaronder met name vrijheid van meningsuiting, 
privacy, intellectuele eigendom en vrijheid van onderne-
ming. Waar het Hof zich in het verleden vaak beperkte tot 
de opdracht dat nationale wetgevers en rechters een juist 
evenwicht moesten verzekeren,4 is het in toenemende 
mate geneigd om zelf knopen door te hakken. Alleen al in 
de eerste helft van 2014 heeft het Hof privé-downloaden 
uit illegale bron verboden,5 hyperlinken toegestaan,6 de 
Richtlijn bewaarplicht telecommunicatiegegevens vernie-
tigd7 en in de bestaande Privacyrichtlijn uit 1995 een 
recht om door zoekmachines ‘vergeten te worden’ gelezen 
waarvan de mogelijke invoering in een toekomstige Priva-

cyverordening nog voorwerp was van verhit debat.8 
In onze vorige kroniek hebben wij ‘technologie en 

recht’ omschreven als een tijdelijke wachtkamer voor ont-
wikkelingen die nog niet door hun eigen rechtsgebied zijn 
opgehaald,9 en ook de in deze kroniek beschreven ontwik-
kelingen laten zich weer voor een groot deel kwalificeren 
als in wezen commune kwesties met toevallig technische 
casuïstiek. Wij blijven dus sceptisch over de waarde van 
‘technologie en recht’ als ordenend thema. In het NJB en 
andere bladen verschenen tijdens de kroniekperiode regel-
matig artikelen over de juridische status van een bepaalde 
nieuwe dienst, product of ontwikkeling, zoals de auteurs-
rechtelijke aspecten van online massacursussen,10 de priva-
cyrechtelijke aspecten van drones,11 strafrechtelijke aan-
sprakelijkheid voor handelen onder invloed van een 
gehackt hersenimplantaat12 en een NJB-themanummer 
over neurolaw,13 zonder dat daarmee een beeld ontstaat 
van een samenhangend, objectief af te bakenen rechtsge-
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bied. Technologische ontwikkelingen raken alle onderdelen 
van maatschappij en recht, van televisie14 tot toezicht,15 
maar niet op een dermate eenvormige snelheid of wijze 
dat een horizontale benadering voor de hand ligt. Zelfs een 
beperkter deelgebied zoals ‘internetrecht’ omvat vooral ont-
wikkelingen die ook aan de orde komen in de traditionele 
kronieken van onder meer het vermogensrecht, strafrecht, 
procesrecht, bestuursrecht, intellectuele eigendom en 
grondrechten. De ‘internetjurist’ zou dus van al die mark-
ten thuis moeten zijn; aangezien geen jurist dat kan zijn, 
heeft ieder zijn eigen internetrecht. Het is niet evident dat 
de rechtsvraag of bitcoin moet worden aangemerkt als geld 
of als ruilmiddel,16 behoort tot hetzelfde rechtsgebied als 
de auteursrechtelijke kwalificatie van een embedded hyper-
link.17 Het diffuse en onzelfstandige karakter van het inter-
netrecht blijkt, om dezelfde redenen, uit de uiteenlopende 
afbakening die in verschillende kronieken wordt gehan-
teerd: waar sommigen de nadruk leggen op ontwikkelingen 
op het gebied van IT-, contracten- en consumentenrecht, 
concentreren anderen zich op ontwikkelingen op het 
gebied van auteurs-, media- en privacyrecht.18

Omgekeerd roepen belangrijke technologische ont-
wikkelingen doorgaans (rechts)vragen op die zich niks 
aantrekken van bestaande grenzen tussen rechtsgebieden, 
zodat een multidisciplinaire analyse vereist is. En wat er 
ook zij van het bestaansrecht, het nut of de reikwijdte van 
technologierecht, internetrecht e.d. als zelfstandig vakge-
bied, ‘nieuwe technologie’ is op zich een instructieve lens 
voor de beschouwing van ontwikkelingen in de verschil-
lende rechtsgebieden. Juist waar de casuïstiek door tech-
nologische innovatie razendsnel verandert, moeten 
rechtsbeoefenaren steeds terug naar de basis van hun 
vakgebied. Iedere nieuwe digitale distributietechniek 
roept opnieuw de vraag op: waar is het auteursrecht voor 
bedoeld? Iedere nieuwe opsporingstechniek roept 
opnieuw de vraag op: hoe verhoudt de vrijheid van het 
individu zich tot de veiligheid van het collectief? Terugke-
rende vragen over de medewerkings- en informatieplich-
ten van internetaanbieders roepen de klassieke civielrech-
telijke vraag op: in hoeverre is men rechtens verplicht 
behulpzaam te zijn? Het is geen toeval dat het Hof van 
Justitie steeds de belangenafweging vooropstelt. En juist 
waar conflicterende belangen moeten worden afgewogen, 
komt het veelal aan op proportionaliteit en waarborgen; 
in alle gevallen valt een verstandige en duurzame beslis-
sing daarom alleen te nemen met verstand van de wer-
king en consequenties van de desbetreffende techniek.

Om overlap met andere kronieken enigszins te 
beperken hebben wij in deze kroniek de nadruk gelegd op 
technische ontwikkelingen die wezenlijke rechtsvragen 
oproepen en juridische ontwikkelingen die een interes-
sant licht werpen op de receptie van technologische  
innovatie in het gewone recht. Dat betekent relatief veel 
aandacht voor rechtsgebieden waarin de huidige rechts-
ontwikkeling grotendeels wordt bepaald door technologi-
sche ontwikkelingen, zoals auteursrecht en privacyrecht, 
en nagenoeg geen aandacht voor rechtsgebieden die naar 
hun aard bestaan uit de regulering van techniek, zoals 
octrooirecht en telecommunicatierecht. Ook overigens 
hebben wij noodgedwongen vele onderwerpen onbespro-
ken gelaten die onder enige definitie van ‘technologie en 
recht’ behandeld hadden kunnen worden.

2. Auteursrecht
Hoe om te gaan met nieuwe reproductie- en distributie-
technieken is een terugkerend thema in de geschiedenis 
van het auteursrecht.19 Op het jubileumcongres van het 
Instituut voor Informatierecht (IvIR) in juli 2014 analyseer-
de Google-auteursrechtjurist Fred von Lohmann de discre-
pantie in auteursrechtelijke behandeling van bepaalde 
functionaliteiten (zoals dataopslag of tv-opname), al naar 
gelang die wordt geleverd als fysiek product (harde schijf, 
videorecorder) of als clouddienst (online opslagdienst, net-
werk-PVR).20 De volgende dag citeerde prof. James Boyle 
(Duke Law) uit verhitte toespraken over de auteursrechtelijk 
status van een nieuwe reproductietechniek.21 Ze bleken te 
komen uit debatten over de fonogram uit 1906, maar zowel 
de toon als de inhoud hadden naadloos gepast in heden-
daagse debatten over het ‘downloadverbod’ of de auteurs-
rechtelijke status van clouddiensten. Volgens Boyle was het 
huidige internet er niet geweest als de VS en de EU in de 
jaren negentig niet op het laatste moment hadden afgezien 
van het plan om internettussenpersonen rechtstreeks aan-
sprakelijk te houden voor alle openbaarmakingen en ver-
veelvoudigingen via hun netwerken. Min of meer toevallig 
zijn zij toen uitgekomen op de nu nog vigerende aanpak, 
zoals verankerd in de Richtlijn Elektronische handel, waar-
bij neutrale tussenpersonen worden gevrijwaard van aan-
sprakelijkheid en technische beschermingsmaatregelen een 
extra juridische bescherming krijgen. Volgens Boyle laat de 
huidige strijd over auteursrecht en auteursrechthandha-
ving op internet zich begrijpen als een poging van de recht-
hebbenden om een nieuw evenwicht te forceren.

Het Europese auteursrechtbeleid is er al geruime tijd 
op gericht om zowel ‘digitale creatie’ als ‘de digitale econo-
mie’ te stimuleren, maar ondertussen brokkelt het gezag 
van het auteursrecht verder af, zeker onder jongere inter-
netgebruikers die het auteursrecht steeds meer zien als een 
archaïsche hindernis. Eurocommissaris Kroes heeft in ver-
schillende speeches, waaronder tijdens hetzelfde IvIR-con-
gres,22 gewezen op de dreigende irrelevantie van het 
auteursrecht, maar heeft geringe concrete vooruitgang 
kunnen boeken. De ruim 9500 reacties op een Commissie-
consultatie over de Europese auteursrechtwetgeving bieden 
ook weinig uitzicht op spontane consensus tussen makers, 
gebruikers en tussenpersonen.23 De nieuwe Commissievoor-
zitter Jean-Claude Juncker heeft zijn vicevoorzitter voor de 
Digitale Interne Markt, Andrus Ansip, in zijn mission letter 
de ambitieuze en in potentie revolutionaire opdracht mee-
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gegeven om nationale silo’s in telecomregulering, auteurs-
recht- en privacywetgeving te doorbreken. Tegelijkertijd 
blijkt de gevoeligheid en tweeslachtigheid van Ansips taak 
uit zijn opdracht op auteursrechtgebied: ‘modernising 
copyright rules in the light of the ongoing digital revoluti-
on – taking full account of Europe’s rich cultural diversity.’24

2.1 Reikwijdte van het digitale openbaarmakingsrecht 
Een van de vragen in de Commissie-consultatie betrof de 
auteursrechtelijke status van hyperlinken en ook op dit 
punt antwoordden de verschillende categorieën van res-
pondenten in overeenstemming met hun eigen belang: 
individuele en institutionele gebruikers en tussenpersonen 
vinden dat hyperlinken (vrijwel) altijd moet kunnen, indivi-
duele en collectieve rechtenhouders menen dat het (in elk 
geval in sommige gevallen) onder hun verbodsrecht valt. 
De Nederlandse rechtspraak worstelde ondertussen met de 
relevantie en toepassing van de criteria ‘interventie’, ‘nieuw 
publiek’ en ‘winstoogmerk’, die het Hof van Justitie had 
geïntroduceerd in een reeks arresten over het concept 
‘mededeling aan het publiek’. De Haagse voorzieningen-
rechter oordeelde eind 2012 dat een webportal met embed-
ded links naar de audiostreams van alle Nederlandse radio-
zenders een inbreukmakende openbaarmaking opleverde.25 
Dat de browser van de gebruiker na het aanklikken van een 
link de desbetreffende radiostreams zelf ophaalde bij de 
mediaservers van de omroepen maakte volgens de recht-
bank niet uit, omdat de website Nederland.FM zo was inge-
richt dat de radiostreams vervolgens werden beluisterd ‘in 
het kader van’ die website en dus door die website aan het 
publiek werden ‘gepresenteerd’.

In 2013 oordeelde het Hof Amsterdam in twee ver-
schillende zaken dat het aanbrengen van een hyperlink 
naar inbreukmakend materiaal elders op het internet (uit-
werkingen van wiskundeopgaven respectievelijk een voor-
tijdig uitgelekte Playboy-reportage van Britt Dekker) géén 

auteursrechtinbreuk opleverde, maar wel een onrechtma-
tige daad.26 In beide gevallen legt het Hof aan zijn beslis-
sing ten grondslag dat de gedaagde (een wiskundeleraar 
respectievelijk GeenStijl) het materiaal niet zelf op inter-
net heeft gezet en evenmin door bijzondere technische 
faciliteiten mogelijk heeft gemaakt dat derden ervan ken-
nis nemen (geen openbaarmaking); maar wel onzorgvul-
dig handelt door internetgebruikers in vergaande mate 
behulpzaam te zijn (in de Playboy-zaak: te faciliteren en 
enthousiasmeren) bij het raadplegen van het materiaal.
Begin 2014 hakte het Hof van Justitie enkele knopen door, 
door in het Svensson-arrest te oordelen dat een hyperlink 
weliswaar een ‘mededeling aan het publiek’ was, maar niet 
onder het verbodsrecht van de rechthebbende viel omdat 
deze geen ‘nieuw publiek’ bereikt.27 De wijze van hyperlin-
ken – ‘gewoon’, ‘embedded’, of anders – maakt niet uit. De 
stellige interpretatie van Visser in zijn IE-kroniek, dat uit 
het Svensson-arrest volgt dat hyperlinks naar materiaal 
dat niet met toestemming van de rechthebbenden is 
gepubliceerd dus inbreukmakend zouden zijn, berust ons 
inziens op een onjuiste lezing van het arrest. De hyper-
link-controverse is maar één verschijningsvorm van een 
veel ruimere onduidelijkheid over de reikwijdte van het 
openbaarmakingsbegrip (in de terminologie van de 
Auteursrechtrichtlijn: ‘mededeling aan het publiek’), die 
Visser uitgebreid behandelt.

3. Internettussenpersonen

3.1 Aansprakelijkheid
In het internettussenpersonenrecht gaat het veelal om de 
vragen a. wanneer een tussenpersoon aansprakelijk is 
voor eigen handelen, b. wanneer een tussenpersoon aan-
sprakelijk is voor het handelen van zijn klanten, en c. wan-
neer een niet-aansprakelijke tussenpersoon verplicht is 
een derde behulpzaam te zijn.28 De logische voorvraag is 
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steeds of een bepaalde onderneming wel kwalificeert als 
tussenpersoon, of veeleer zelf informatieaanbieder is.

Het EHRM wees een controversieel arrest over de 
aansprakelijkheid van een nieuwswebsite voor onder een 
bericht geplaatste lezersreacties.29 De website publiceerde 
een genuanceerd en zorgvuldig artikel over een veer-
dienstbedrijf en haar eigenaar L. Daaronder plaatsten ver-
volgens zo’n 200 veelal minder genuanceerde lezers reac-
ties. Delfi verwijderde er zo’n twintig op verzoek van L., 
maar L. eiste ook schadevergoeding. Na een slepende nati-
onale rechtsgang, waarin het vooral ging over de toepasse-
lijkheid van het vrijwaringsregime voor diensten van de 
informatiemaatschappij (vergelijk artikel 6:196c BW), werd 
uiteindelijk een immateriële schadevergoeding toegekend 
van € 320. Delfi klaagde bij het Hof dat de beslissing om 
haar aansprakelijk te houden voor berichten van haar 
gebruikers een schending opleverde van artikel 10 EVRM.

In zijn arrest gaat het EHRM de vraag over de toepas-
selijkheid van de E-commerce richtlijn uit de weg: zijn 
taak is niet de interpretatie van nationale of EU-wetgeving 
over te doen, maar te oordelen of die interpretatie door de 
nationale rechter verenigbaar is met het EVRM. Het 
onderkent dat de boete een beperking is van artikel 10 
EVRM, maar meent dat die dient ter bescherming van de 
reputatie van eigenaar L.; de beoordeling van de noodza-
kelijkheid van de inmenging is een kwestie van belangen-
afweging. Het Hof stelt vast dat de desbetreffende lezers-
reacties diffamerend waren, oordeelt dat Delfi had kunnen 
weten dat het artikel (over staking van bepaalde veerdien-
sten) de nodige boze reacties zou kunnen oproepen en 
dat er dus een bovengemiddeld hoog risico op diffame-
rende reacties was, en koppelt daaraan het gevolg dat Del-
fi bovengemiddeld waakzaam had moeten zijn. Onder die 
omstandigheden was een (deels geautomatiseerd) notice-
and-takedown systeem niet noodzakelijkerwijs voldoende. 
Het Hof hecht ook belang aan de zeer lage toegekende 
schadevergoeding van € 320 en concludeert:

 ‘Based on the above elements, in particular the insul-
ting and threatening nature of the comments, the 
fact that the comments were posted in reaction to an 
article published by the applicant company in its pro-
fessionally-managed news portal run on a commerci-
al basis, the insufficiency of the measures taken by 
the applicant company to avoid damage being 
caused to other parties’ reputations and to ensure a 
realistic possibility that the authors of the comments 
will be held liable, and the moderate sanction 
imposed on the applicant company, the Court consi-
ders that in the present case the domestic courts’ fin-
ding that the applicant company was liable for the 
defamatory comments posted by readers on its Inter-
net news portal was a justified and proportionate res-
triction on the applicant company’s right to freedom 
of expression.’

De uitspraak oogstte felle kritiek van (online) uitgevers en 
uitingsvrijheidsactivisten. Volgens Dirk Voorhoof ‘door-
prikt [het Hof] de illusie dat uitgevers of forumbeheerders 
van aansprakelijkheid gevrijwaard blijven als zij onrecht-
matige of strafbare inhoud na kennisgeving onmiddellijk 
van hun site verwijderen’.30 De zaak is inmiddels verwezen 

naar de Grote Kamer en aldaar op 9 juli bepleit.31 Een inte-
ressante interventie van de European Information Society 
Institute vraagt aandacht voor de moeizame positie van 
(zeer) kleine internettussenpersonen en -platforms als de 
door de Estlandse rechters aangenomen eigen aansprake-
lijkheid voor reacties van derden wordt geaccepteerd.32

Meer recent heeft ook het Hof van Justitie een arrest 
gewezen over de verhouding tussen nieuwswebsites en de 
E-commerce richtlijn.33 Het Hof bevestigt dat ook een indi-
rect (via reclame) gefinancierde informatiedienst een 
‘dienst van de informatiemaatschappij’ kan zijn en dat een 
krantenwebsite geen beroep toekomt op de vrijwaringen 
voor ‘mere conduit’ of ‘hosting’ omdat de uitgever van zo’n 
website actieve controle uitoefent over de aangeboden 
informatie.

Dichter bij huis oordeelde het Hof Amsterdam, 
anders dan de rechtbank, dat Usenet-aanbieder NSE zich 
voor wat betreft de doorgifte en opslag van inbreukma-
kende binaries van auteursrechtelijk beschermde werken 
kon beroepen op de vrijwaringen voor ‘mere conduit’ res-
pectievelijk ‘hosting’ (artikel 6:196c lid 1 respectievelijk 4 
BW) en dus niet aansprakelijk was voor auteursrechtin-
breuk door haar abonnees. Wel zag het Hof aanleiding om 
NSE op grond van artikel 6:196c lid 5 BW te bevelen een 
effectieve notice-and-takedown procedure te hanteren; 
daarover mogen partijen zich nu uitlaten.34

3.2 Medewerkingsplichten

3.2.1 Blokkeren en filteren
Een andere grondslag voor het opleggen van medewer-
kingsplichten aan internettussenpersonen is artikel 26d 
Auteurswet, dat bepaalt dat de rechter ‘op vordering van 
de maker, tussenpersonen wier diensten door derden wor-
den gebruikt om inbreuk op het auteursrecht te maken, 
[kan] bevelen de diensten die worden gebruikt om die 
inbreuk te maken, te staken.’ Het Hof Den Haag oordeelde 
in januari 2014 dat internetaanbieders Ziggo en XS4ALL 
niet langer gehouden zijn om de toegang tot de website 
van The Pirate Bay op grond van artikel 26d Aw te blokke-
ren voor hun abonnees.35 Hoewel Nederland daarmee 
enigszins uit de pas loopt met andere landen,36 is het oor-
deel van het hof gebaseerd op relatief omvangrijke empi-
rische data over de periode sinds de providers begin 2012 
op last van de rechtbank waren begonnen met filteren.37 
Volgens het hof bleek uit de data weliswaar dat minder 
mensen The Pirate Bay (rechtstreeks) hadden bezocht, 
maar was geen sprake van een significante afname in het 
aantal auteursrechtinbreuken dat door de abonnees van 
Ziggo en XS4ALL wordt gepleegd. Sinds het arrest hebben 
ook de andere internetaanbieders die The Pirate Bay op 
bevel van de rechtbank hadden geblokkeerd, de toegang 
weer hersteld.38

Brein heeft inmiddels cassatie ingesteld tegen het 
arrest van het Hof Den Haag en voert daarin (onder meer) 
aan dat het hof een onjuiste effectiviteitsmaatstaf heeft 
aangelegd door te kijken naar het effect van een filter op 
het totale volume aan illegale bestandsuitwisseling. Zij 
beroept zich op het in maart 2014 gewezen arrest UPC 
Telekabel Wien van het Hof van Justitie.39 In dit arrest, dat 
volgt op twee eerdere arresten over filterverplichtingen 
van tussenpersonen,40 oordeelde het Hof van Justitie dat 
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een aanbieder van internettoegang die zijn klanten toe-
gang verschaft tot auteursrechtelijk beschermde werken 
die een derde op een website beschikbaar heeft gesteld 
zonder toestemming van de rechthebbende, kwalificeert 
als een tussenpersoon van wie de diensten worden 
gebruikt om inbreuk te maken op het auteursrecht. Voor 
een blokkeringsbevel aan een dergelijke internetprovider 
hoeft naar oordeel van het Hof van Justitie o.a. niet te 
worden aangetoond dat de klanten van de aanbieder zich 
daadwerkelijk toegang verschaffen tot de beschermde 
werken op website van de derde, aangezien een bevel ook 
preventief van aard kan zijn.

Het Hof oordeelt verder dat de betrokken grondrech-
ten, zoals de vrijheid van onderneming van de internetpro-
vider, niet voorschrijven dat de rechter in zijn bevel preci-
seert welke maatregelen de internetprovider moet nemen 
dan wel aangeeft dat de internetprovider kan ontkomen 
aan dwangsommen wegens schending van dit bevel door 
aan te tonen dat hij alle redelijke maatregelen heeft geno-
men. Het kan dus aan de tussenpersoon worden overgela-
ten om de technische parameters van de blokkeringsmaat-
regel vast te stellen. Tegelijkertijd overweegt het Hof dat die 
blokkeringsmaatregel géén rechtmatig materiaal mag 
tegenhouden, omdat dan de informatievrijheid zou worden 
geschonden. Het Hof verlangt dat er een aparte procedure 
beschikbaar is waarin de tussenpersoon vóór verbeurte van 
boetes kan laten vaststellen of de voorgenomen maatrege-
len voldoende blokkeert, én dat er een procedure wordt 
ingericht waarin internetgebruikers kunnen klagen dat de 
voorgestelde maatregel te véél blokkeert. Hoe deze vereis-
ten kunnen worden verzoend, en hoe deze procedurele 
voorschriften zich verhouden tot de processuele autonomie 
van de lidstaten, is niet duidelijk. 

3.2.2 Overige medewerkingsplichten
Niet alleen klassieke internettussenpersonen kwamen in 
aanraking met tussenpersonenrecht. Ook ING Bank werd 
geconfronteerd met een eis van de Stichting Brein om 
NAW-gegevens te verstrekken van rekeninghouders die 
mogelijk betrokken waren bij file-sharing website FTD 
World.41 De uitspraak bevat een verrassende overweging 
4.2, die erop lijkt neer te komen dat artikel 8 sub f Wbp 
een grondslag zou kunnen zijn voor verplichte gegevens-
verwerking door een verantwoordelijke. Vervolgens past 

de rechtbank echter alsnog een alleszins navolgbare 
belangenafweging toe, die weliswaar is geïnspireerd op 
Lycos vs. Pessers42 maar ook oog heeft voor de eigen posi-
tie van de bank. De rechtbank overweegt dat de bank niet 
‘instrumenteel’ is bij het plegen van de (beweerde) 
auteursrechtinbreuken door FTD World of het faciliteren 
hiervan door FTD World. De rol van een bank is bovendien 
‘wezenlijk anders’ dan die van een access of hosting provi-
der, omdat de dienstverlening van de bank geen conditio 
sine qua non is voor de inbreuk en de ING Bank niet in 

een positie verkeert om de rechtmatigheid van de desbe-
treffende website te kunnen beoordelen. Nu Brein de ove-
rige mogelijkheden om achter de gegevens te komen nog 
niet heeft uitgeput, er ook een strafrechtelijke weg open 
staat en de bank een bijzondere positie heeft als het gaat 
om het garanderen van de vertrouwelijkheid van beta-
lingsverkeer, krijgen de belangen van ING Bank de door-
slag. De uitspraak zet daarmee een voorzichtige rem op 
de in onze vorige kroniek gesignaleerde neiging om in 
Lycos vs. Pessers een algemene informatieverstrekkingsver-
plichting te lezen, ondanks de overweging van de Hoge 
Raad in dat arrest dat het Hof juist ‘niet een algemene 
regel [had] geformuleerd dat ieder die kennis bezit van 
bepaalde informatie verplicht is deze te verschaffen aan 
degene die bij kennisneming van die voor hem onbeken-
de informatie een redelijk belang heeft’. Voor een verdere 
analyse van de uitspraak, de verhouding met de eerdere 
uitspraak Brein vs. Techno Design waarin een financiële 
tussenpersoon wel werd verplicht gegevens ter verstrek-
ken,43 en de houdbaarheid van Lycos vs. Pessers in het licht 
van de Sabam-arresten van het Hof van Justitie, zij verwe-
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zen naar de lezenswaardige noot van Kulk in IER.

3.3 Netneutraliteit
Alle overeenkomsten voor de levering van internettoe-
gangsdiensten die op of na 1 januari 2013 zijn gesloten, 
moeten voldoen aan het netneutraliteitsvereiste zoals neer-
gelegd in artikel 7.4a Telecommunicatiewet (Tw). Ter ver-
duidelijking van het begrip internettoegangsdienst is een 
concept Beleidsregel definitie internettoegangsdienst in de 
zin van artikel 7.4a Tw geconsulteerd. De beleidsregel preci-
seert dat de levering van één losse dienst via internet44 niet 
kwalificeert als internettoegangsdienst, waardoor artikel 
7.4a Tw niet op deze levering van toepassing is.45 Overigens 
lijkt de Nederlandse netneutraliteit in Europa navolging te 
gaan krijgen: op 14 april 2013 heeft het Europees Parle-
ment ingestemd met een voorstel van Eurocommissaris 
Kroes om netneutraliteit in Europa in te voeren.46

4. Privacy en vrijheid van meningsuiting
Voor ontwikkelingen en vindplaatsen verwijzen wij in de 
eerste plaats naar de jaarlijkse grondrechtenkronieken in 
dit blad van Janneke Gerards.47 Voor wat betreft uitspra-
ken van het EHRM heeft de persafdeling het de lezer en 
de kroniekschrijvers gemakkelijk gemaakt door een nieu-
we Fact Sheet te publiceren met bondige samenvattingen 
van de belangrijkste arresten op het gebied van ‘New tech-
nologies’.48

Ook overigens verschenen tijdens de kroniekperiode 
diverse interessante publicaties over het raakvlak tussen 
online privacy en vrijheid van meningsuiting.49

4.1 Het ‘recht om vergeten te worden’
Al enige jaren wordt in Brussel onderhandeld en gelobbyd 
over een nieuwe Privacyverordening, ter vervanging van 
de uit de klassieke Netscape-tijd daterende Privacyrichtlijn 
95/46/EG, in Nederland geïmplementeerd in de Wet 
bescherming persoonsgegevens. Een van de meest contro-
versiële onderwerpen was de vraag of het EU-recht expli-
ciet moet voorzien in een ‘recht om vergeten te worden’: 
een recht voor datasubjecten om in bepaalde gevallen te 
verlangen dat hun persoonsgegevens worden gewist van 
websites, zoekresultaten, archieven, sociale media, enz.50 
Met name de Franse, Italiaanse en Spaanse privacytoe-
zichthouders ijverden al enige tijd voor erkenning van 
zo’n recht, maar de Artikel 29 Werkgroep van Europese 
privacytoezichthouders had daar in haar opinie over zoek-
machines over gezwegen.51

Nog voordat de Brusselse discussie over toekomstig 
recht was afgerond, oordeelde het Hof van Justitie in mei 
2014 dat de bestaande Privacyrichtlijn al voorziet in een 
recht om door zoekmachines vergeten te worden.52 Op 
verzoek van datasubjecten moeten zoekmachine-exploi-
tanten bepaalde zoekresultaten bij een zoekopdracht naar 
de naam van het datasubject onderdrukken. Dat moet 
met name wanneer de informatie waarnaar wordt verwe-
zen ‘gelet op het geheel van de omstandigheden van het 
onderhavige geval, ontoereikend, niet of niet meer ter 
zake dienend of bovenmatig’ is in relatie tot het datasub-
ject, of ‘wegens zwaarwegende en gerechtvaardigde rede-
nen betreffende [zijn] bijzondere situatie’. Dit recht geldt 
‘ook indien deze naam of deze informatie niet vooraf of 
gelijktijdig van deze webpagina’s is gewist en, in voorko-

mend geval, zelfs wanneer de publicatie ervan op deze 
webpagina’s op zich rechtmatig is’. Wanneer aan de 
genoemde voorwaarde is voldaan, krijgen de rechten van 
het datasubject ‘in beginsel voorrang niet enkel op het 
economische belang van de exploitant van de zoekmachi-
ne, maar ook op het belang van [het] publiek om deze 
informatie te vinden wanneer op de naam van deze per-
soon wordt gezocht. Dit zal echter niet het geval zijn 
indien de inmenging in de grondrechten van de betrokke-
ne wegens bijzondere redenen, zoals de rol die deze per-
soon in het openbare leven speelt, wordt gerechtvaardigd 
door het overwegende belang dat het publiek erbij heeft 
om, door deze opneming, toegang tot de betrokken infor-
matie te krijgen.’

Volgens annotator Van Hoboken, gepromoveerd op 
het aansprekende onderwerp zoekmachinevrijheid, bevat 
het arrest een doorwrochte en overtuigende analyse van 
de privacybelangen die op het spel staan als het gaat om 
de vindbaarheid van persoonlijke informatie via zoekma-
chines; de daartegenover staande belangen van informa-
tievrijheid en ondernemingsvrijheid, en de positieve en 
wezenlijke rol die zoekmachines spelen, worden daarente-
gen amper onderzocht.53 Opmerkelijk vindt hij ook de 
overweging van het Hof (r.o. 38) dat de bescherming van 
privacybelangen ‘volledig’ dient te zijn: juist in situaties 
waar botsende, grondrechtelijk genormeerde belangen 
tegen elkaar moeten worden afgewogen, zal het per defi-
nitie niet mogelijk zijn alle rechten ‘volledig’ te bescher-
men. Christopher Kuner publiceerde een uitgebreide ana-
lyse van de uitspraak en de mogelijke implicaties ervan, 
met name voor de toekomstige Algemene Privacyverorde-
ning.54 Hij bekritiseert de op het oog eenzijdige wijze 
waarop privacy en uitingsvrijheid worden afgewogen en 
pleit ervoor om de totstandkoming van de Verordening 
aan te grijpen om een ‘recht om vergeten te worden’ te 
regelen met meer duidelijkheid, coherentie en nuance dan 
het Hof in een enkel arrest kan doen.

Enkele weken na het arrest heeft Google een apart 
formulier beschikbaar gesteld dat mensen kunnen gebrui-
ken om gemotiveerde ‘vergeetverzoeken’ in te dienen.55 
Daarmee zijn inmiddels meer dan 120 000 verzoeken 
ingediend. De Artikel 29 Werkgroep heeft in juli 2014 
overleg gevoerd met Google, Microsoft en Yahoo over de 
praktische implementatie van het Costeja-arrest en ver-
wacht in het najaar richtsnoeren te publiceren.56 Een door 
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Google in het leven geroepen Adviesraad over het recht 
om vergeten te worden houdt openbare bijeenkomsten in 
een aantal Europese steden, ‘over hoe het recht van één 
persoon om vergeten te worden, in balans moet worden 
gebracht met het recht op informatie van het grote 
publiek’.57

Eerste Nederlandse uitspraak
Ondertussen is de eerste Nederlandse kort geding uit-
spraak over het recht om vergeten te worden een feit.58 De 
eiser was in 2012 veroordeeld voor poging tot uitlokking 
van een huurmoord, mede op basis van verborgencamera-
beelden die de vermeende huurmoordenaar maakte van 
zijn gesprekken met eiser. De zaak en de beelden waren 
voorwerp geweest van een uitzending van Peter R. de 
Vries, waarover vooraf in twee instanties was geproce-
deerd.59 De eis tot verwijdering van zoekresultaten over de 
eiser, onder meer naar een (deels fictief, deels feitelijk) 
boek over hem, wordt door de rechtbank afgewezen. De 
rechtbank stelt voorop dat terughoudendheid is geboden 
bij het opleggen van beperkingen aan de werking van 
zoekmachines, die een belangrijke maatschappelijke func-
tie vervullen om internetgebruikers informatie te laten 
vinden in de ‘oceaan van informatie’. De functie van cata-
logus, die de zoekmachine in feite is, zou ernstig worden 
belemmerd indien strenge beperkingen aan de werking 
ervan zou worden opgelegd en daarmee zou de zoekma-
chine aan geloofwaardigheid inboeten. Met betrekking tot 
het ‘vergeetverzoek’ overweegt de rechtbank:

 ‘4.11. Aangenomen moet dus worden dat eiser recen-
telijk een ernstig strafbaar feit heeft gepleegd. Dat 
heeft tot veel publiciteit aanleiding gegeven, onder 
meer een televisie-uitzending, diverse perspublica-
ties en een op de gebeurtenissen gebaseerd, deels fic-

tief, boek. Thans heeft eiser de gevolgen van zijn 
eigen handelen te dragen. Het plegen van een mis-
drijf heeft nu eenmaal tot gevolg dat men op zeer 
negatieve wijze in het nieuws kan komen en dit laat 
ook op het internet – mogelijk zelfs zeer langdurig – 
zijn sporen na. Het Costeja-arrest beoogt personen 
niet te beschermen tegen alle negatieve berichten op 
internet, maar alleen tegen het langdurig ‘achter-
volgd worden’ door berichten die ‘irrelevant’, ‘buiten-
sporig’ of ‘onnodig diffamerend’ zijn. 
De veroordeling voor een ernstig misdrijf zoals het 
onderhavige en de negatieve publiciteit als gevolg 
daarvan zijn in het algemeen blijvend relevante 
informatie over een persoon. De negatieve kwalifica-
ties die daarbij kunnen voorkomen zullen slechts in 
zeer uitzonderlijke gevallen ‘buitensporig’ of ‘onno-
dig diffamerend’ zijn. Gedacht zou kunnen worden 
aan de situatie dat het gepleegde feit zonder duidelij-
ke aanleiding opnieuw aan de orde wordt gesteld 
met kennelijk geen ander doel dan de betrokkene te 
schaden of de situatie dat niet zozeer van zakelijke 
berichtgeving sprake is, maar van een ‘scheldpartij’. 
Ten aanzien van de zoekresultaten die eiser verwij-
derd wil zien is in de dagvaarding in het geheel niet 
onderbouwd (behalve met de in 4.9 reeds weerlegde 
argumenten) waarom deze ‘irrelevant’, dan wel ‘bui-
tensporig’ of ‘onnodig diffamerend’ zouden zijn.’

4.2 Gegevensverwerking door bedrijven
Tijdens de verslagperiode heeft het College bescherming 
persoonsgegevens diverse onderzoeken uitgevoerd naar 
het privacybeleid van technologiebedrijven.60 Daarbij ging 
het onder meer om het gebruik van contactgegevens door 
Whatsapp,61 de inzet van deep packet inspection door 
mobiele telefonie-aanbieders,62 de verzameling van kijkge-

44. Dus uitdrukkelijk niet in combinatie met 

een internettoegangsdienst.

45. Zie www.internetconsultatie.nl/netneu-

traliteit.

46. Voor de aangenomen tekst wordt ver-

wezen naar www.europarl.europa.eu/sides/

getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-

TA-2014-0281+0+DOC+XML+V0//EN.

47. J.H. Gerards, ‘Kroniek van de grondrech-

ten’, NJB 2012/2015, afl. 35, p. 2443-2452 

en NJB 2013/2113, afl. 35, p. 2420-2430.

48. www.echr.coe.int/Documents/FS_New_

technologies_ENG.pdf.

49. Zie o.a. R.D. van Leek, ‘De Wbp als 

toetssteen van uitingen op internet: een 

jurisprudentieanalyse van Kleintje Muurkrant 

tot nu’, Tijdschrift voor internetrecht 

2014/3, p. 75-79; Emiel Jurjens, ‘Hof 

Amsterdam legt lijfsdwang op voor herhaal-

de onrechtmatige uitingen’, MediaReport 

MR 2014/051 onder verwijzing naar Hof 

Amsterdam 1 april 2014, 

ECLI:NL:GHAMS:2014:1104; A. Flanagan, 

‘Defining ‘journalism’ in the age of evolving 

social media: a questionable EU legal test’, 

International Journal of Law and Informati-

on Technology, vol. 21, no. 1, 2012, p. 1-30; 

R. van der Zaal, ‘Social mediaverbod: onno-

dig beperking van de uitingsvrijheid?’, TvI 

2013/1, onder verwijzing naar Rb. Amster-

dam 4 december 2012, 

ECLI:NL:RBAMS:2012:BY9149; M. Richard-

son, ‘Honour in a Time of Twitter’, 2013, 

5(1) Journal of Media Law, p. 45-56; A. 

Vamialis, ‘Online Defamation: confronting 

anonymity’, International Journal of Law 

and Information Technology, vol. 21, no. 1, 

2012, p. 31-65.

50. Zie J.V.J. van Hoboken, ‘The Proposed 

Right to be Forgotten Seen from the Per-

spective of Our Right to Remember, Free-

dom of Expression Safeguards in a Conver-

ging Information Environment’, juni 2013, 

http://goo.gl/0BwVTQ.

51. Article 29 Working Party, Opinion 

1/2008 on data protection issues related to 

search engines, 4 april 2008, http://goo.gl/

oNXMP.

52. HvJ EU 13 mei 2014, C-131/12, Com-

puterrecht 2014/115 m.nt. P. Van Eecke en 

A. Cornette (Google Spanje vs. Costeja). 

Vanwege de betrokkenheid bij dit onderwerp 

aan de zijde van Google van co-auteur Cha-

vannes beperken wij ons tot een weergave 

van de kernoverwegingen en enkele com-

mentaren van derden. Voor een uitgebreid 

overzicht van juridische commentaren, zie: 

www.cambridge-code.org/googlespain.html.

53. J.V.J. van Hoboken, Case Note, CJEU 13 

May 2014, C-131/12 (Google Spain), 

http://goo.gl/ozqKbv. Andere commentaren 

op het arrest zijn o.a. te vinden via het Insti-

tute for Ethics & Emerging Technologies 

(http://ieet.org/index.php/IEET/more/

is20140912).

54. C. Kuner, ‘The Court of Justice of the EU 

Judgment on Data Protection and Internet 

Search Engines: Current Issues and Future 

Challenges’, http://papers.ssrn.com/sol3/

papers.cfm?abstract_id=2496060.

55. https://support.google.com/legal/con-

tact/lr_eudpa?product=websearch&hl=nl.

56. Persbericht Artikel 29 Werkgroep d.d. 25 

juli 2014, http://goo.gl/tc9i3z.

57. www.google.com/advisorycouncil/.

58. Rb. Amsterdam (vzr.) 18 september 

2014, ECLI:NL:RBAMS:2014:6118 (Google 

vs. X). Co-auteur Chavannes trad in deze 

zaak op voor Google.

59. Rb. Amsterdam (vzr.)14 april 2012, 

ECLI:NL:RBAMS:2012:BW2460; Hof 

Amsterdam 22 mei 2012, 

ECLI:NL:GHAMS:2012:BW6242, (X en Y vs. 

SBS Broadcasting en Endemol)

60. Het kantoor van co-auteur Chavannes 

treedt op voor een aantal van de betrokken 

ondernemingen.

61. Persbericht 28 januari 2013: ‘Overtredin-

gen WhatsApp deels beëindigd na onder-

zoek CBP en Canadese privacytoezichthou-

der’ met link naar rapport van bevindingen, 

http://www.cbpweb.nl/Pages/

pb_20130128-whatsapp.aspx.

62. Persbericht 4 juli 2013: ‘Telecomaanbie-

ders passen data-analyse aan na onderzoek 

CBP. Resultaten onderzoek CBP naar packet 

inspection door telecomaanbieders’ met link 

naar rapporten van bevindingen, www.

cbpweb.nl/Pages/pb_20130704-onderzoek-

analyse-gegevens-mobiel-dataverkeer.aspx.



2532  NEDERLANDS JURISTENBLAD – 17-10-2014 – AFL. 35

gevens via smart-tv’s van TP Vision,63 de nieuwe privacy-
voorwaarden van Google64 en, meest recentelijk, de Okki 
Gekke-bekken-club tandenpoetsapp voor kinderen.65 Ook 
overigens is er steeds meer aandacht voor de privacy- en 
overige juridische aspecten van mobiele applicaties 
(apps).66 Emre Yildirim won in 2012 de Internetscriptie-
prijs met een onderzoek naar de verzameling van per-
soonsgegevens door mobiele apps.67 De Artikel 29 Werk-
groep publiceerde er begin 2013 een opinie over,68 naast 
andere opinies over onder meer slimme energiemeters,69 
de effectiviteit en beperkingen van verschillende anoni-
miseringstechnieken70 en privacyaspecten van met het 
internet verbonden gadgets, sensoren en domotica (het 
‘Internet of Things’).71 In sommige gevallen was een korte 
mediahype voldoende om voorgenomen gegevensverwer-
kingen te voorkomen, zoals de plannen van Equens om 
pintransacties te vermarkten72 en van de ING om adver-
tenties te personaliseren op basis van betaalgedrag.73

In ruimere zin is big data een thema geworden. Bij 
de presentatie van zijn jaarverslag 2013 waarschuwde het 
Cbp voor de risico’s van het op geavanceerde wijze verwer-
ken van enorme hoeveelheden persoonsgegevens en pleit-
te het voor zo veel mogelijk anonimisatie van gegevens:

 ‘Uit de grote berg gegevens kunnen bedrijven en over-
heden verbanden en behoeften destilleren waardoor 
zij toekomstig gedrag van mensen kunnen voorspel-
len, zónder dat mensen dit zelf ook maar kunnen ver-
moeden. Organisaties kunnen hierdoor mensen 
anders behandelen dan anderen. Dit kan grote impact 
hebben op iemands leven. “Voor veel doelen waarvoor 
big data wordt ingezet, zijn tot de persoon herleidbare 
gegevens helemaal niet nodig. De gegevens moeten 
dan onomkeerbaar worden geanonimiseerd.’”74

De meest leesbare verhandeling over het thema is wel-
licht die van Deirdre Mulligan en Cynthia Dwork75 en op 
basis daarvan kan de vraag gesteld worden of de door het 
Cbp voorgestelde anonimisering zo effectief is: het gaat 
niet alleen om herleidbaarheid, maar heel sterk om selec-
tie in categorieën en in- en uitsluiting op basis daarvan.

4.3 Gegevensverwerking door (semi-)overheden
Ook (semi-)overheden waren regelmatig voorwerp van 
Cbp-onderzoeken. De Rotterdamse vervoerder RET 
bereikte een schikking en vernietigde reisgegevens van 
Studenten OV-chipkaarten.76 De websites van de publieke 
omroep zouden de cookieregels schenden.77 De Belas-
tingdienst werd gedwongen minder inkomensgegevens 
te verwerken bij de uitvoering van de inkomensafhanke-
lijke huurverhoging.78

Interessanter was een andere procedure die de Belas-
tingdienst voerde tegen de parkeerdienst SMSParking. In 
het kader van onderzoek naar privégebruik van zakelijke 

auto’s eiste de Belastingdienst op grond van artikel 53 AWR 
(Algemene wet inzake rijksbelastingen) verstrekking van 
alle parkeergegevens (kenteken, datum, locatie en tijd) van 
SMSParking klanten over het jaar 2012 in het kader van 
een controle naar 2,5 miljoen zakelijk gebruikte auto’s. SMS-
Parking weigerde en beriep zich met name op de privacy 
van haar klanten. De Voorzieningenrechter vond het ver-
zoek op zich vallen onder de reikwijdte van artikel 53 AWR, 
maar met een voor de Belastingdienst onheilspellende 
motivering: ‘Wie maar genoeg gegevens over het feitelijk 
gebruik van veel auto’s verzamelt, zal ongetwijfeld iets vin-
den dat voor de belastingheffing van belang is.’79 Inderdaad 
volgt daarop een principieel verwoorde afwijzing van de eis 
wegens schending van artikel 8 EVRM:

‘ Artikel 8 EVRM bevat een belangrijk beginsel in de 
verhouding tussen de overheid (het openbaar gezag) 
en de burgers. De tot het openbaar gezag gerichte en 
ter bescherming van de burgers strekkende hoofdre-
gel in artikel 8 EVRM luidt voor zover in dit geval 
relevant: ‘een ieder heeft recht op respect voor privé-
leven’ en ‘geen inmenging van enig openbaar gezag 
is toegestaan in de uitoefening van dit recht’. Dit uit-
gangspunt in de relatie tussen burger en overheid is 
niet het veelgehoorde ‘wie niets te verbergen heeft, 
heeft ook niets te vrezen’ maar ‘het dagelijks doen en 
laten van de burgers gaat de overheid niets aan’. […] 
Iedere burger moet in beginsel een auto kunnen par-
keren op een door die burger verkozen plaats in 
Nederland, zonder dat de overheid behoeft te weten 
dat hij dat doet en waarom hij dat doet.’

In reactie op het beroep dat de Belastingdienst deed op 
het arrest-Stad Rotterdam uit 197480 overwoog de Voorzie-
ningenrechter:

 ‘De gegevens van SMSParking waar het hier om gaat 
zijn een voorbeeld van de vele elektronisch vastge-
legde gegevensbestanden die in 1974 nog niet of 
nauwelijks bestonden. Die bestanden bevatten veel 
informatie die eenvoudig is te relateren aan gedrag 
van individuele burgers in hun privésfeer en die 
gegevens blijken zich te lenen voor analyse en 
gebruik door het openbaar gezag dat zich de belan-
gen als verwoord in artikel 8 lid 2 EVRM zegt aan te 
trekken. Dat doet in de samenleving de vraag ont-
staan naar begrenzing onder meer, maar niet uitslui-
tend, ten aanzien van de gegevens die mogen wor-
den gebruikt en de wijze waarop het openbaar gezag 
dat mag doen. Anders gezegd, waar de vastgelegde 
informatie over burgers enorm is toegenomen, 
dringt zich in het maatschappelijk debat steeds meer 
de vraag op: wat is de hoofdregel van artikel 8 EVRM 
voor de burger nog waard?’
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In hoger beroept tapte het Hof Den Bosch uit een heel 
ander vaatje: het achtte het opvragen van alle parkeerge-
gevens ‘alleszins proportioneel’. Het alternatief om voer-
tuigbewegingen met camera-auto’s te volgen werd, als niet 
minder belastend, terzijde geschoven. Dat de Staat met 
deze methode geautomatiseerde inzage krijgt in exact 
gedateerde locatiegegevens van alle negen miljoen Neder-
landse autobezitters, kwam niet aan de orde.81

Het Hof lijkt aan te nemen dat parkeergegevens geen per-
soonsgegevens zijn en hanteert daarbij een herleidbaar-
heidscriteruim dat haaks staat op de beschikkingenprak-
tijk van het CBp:

 ‘3.5.3. […] De betreffende gegevens zijn niet dadelijk 
te herleiden naar de persoon van het aldus gebruikte 
voertuig. Voor zover die gegevens bij SMSParking wel 
bekend zijn door het gebruik van het bij haar aange-
melde klantcontact, wordt niet om deze persoonlijke 
gegevens door de Belastingdienst aan SMSParking 
gevraagd.’

Ongetwijfeld zal de Belastingdienst de kentekengegevens 
echter onmiddellijk koppelen aan de bestuurder (of in elk 
geval de kentekenhouder) van de desbetreffende auto: het 
Hof stelt als uitgangspunt vast dat de Belastingdienst 
voornemens is ‘alle van SMS Parking te verkrijgen par-
keergegevens op basis van kentekeninformatie te filteren 
op fiscale relevantie’. Hoe dat ook zij, de parkeerbedrijven 

hebben inmiddels besloten hun bewaartermijnen terug te 
brengen tot dertien weken, zodat de Belastingdienst als-
nog verstoken blijft van complete jaargegevens.

4.4 Snowden
De verzameldrift van de Belastingdienst valt uiteraard in 
het niet vergeleken met die van de geheime diensten van 
onder meer de Verenigde Staten en het Verenigd Konink-
rijk. De door ex-NSA-medewerker Edward Snowden geïniti-
eerde onthullingen over PRISM en andere surveillancepro-
gramma’s waren misschien wel hét nieuwsverhaal van 
2013 en hebben het debat over de verhouding tussen vei-
ligheid en (digitale) grondrechten nieuw leven ingeblazen.

De juridische literatuur is nog betrekkelijk schaars.82 
Het Europese Parlement publiceerde een zeer kritisch rap-
port,83 mede op basis van een getuigenverklaring van 
Snowden zelf84 en een grondig onderzoek van het Centre 
for European Policy Studies naar de surveillancepraktijken 
van een aantal EU-landen waaronder Nederland.85 Lezens-
waardig is ook de expert opinion van Ian Brown (Oxford 
Internet Institute) in de zaak die Big Brother Watch bij het 
EHRM aanspande tegen het Verenigd Koninkrijk.86 De bre-
dere discussie gaat niet alleen over de activiteiten van 
inlichtingen- en opsporingsdiensten, maar ook over de al 
dan niet vrijwillige medewerking daaraan door telecom- en 
internetbedrijven en hun recht daarover transparant te 
zijn.87De onthullingen lieten ook Nederland niet onberoerd. 
De Commissie-Dessems publiceerde een kritisch rapport 
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over de verenigbaarheid van het werk van de diensten met 
de huidige Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, 
en pleitte voor een nieuwe, stevig in de wet verankerde 
balans tussen het effectief kunnen opereren van de dien-
sten en de rechtsstatelijke waarborgen.88 De voor de veilig-
heidsdiensten verantwoordelijke minister Plasterk kwam in 
het nauw nadat hij zowel in de Kamer89 als bij Nieuwsuur 
onjuiste informatie had verschaft over het verzamelen van 
1,8 miljoen Nederlandse telefoongegevens.90 De betreffende 
metadata waren niet zoals eerder door hem gesteld door 
de NSA verzameld, maar door de Nederlandse Nationale 
Sigint Organisatie (NSO) en later door Nederland gedeeld 
met de Verenigde Staten.91 Plasterk overleefde uiteindelijk 
het debat.92 De kwestie kwam aan het rollen door een pro-
cedure tegen de Nederlandse Staat waarin onder meer 
werd geëist dat de Staat stopt met het gebruik van gege-

vens die niet in overeenstemming met het Nederlandse 
recht zijn verkregen.93 De rechtbank stelde de Staat echter 
in het gelijk.94 Hoewel zij vaststelde dat de mogelijkheid 
bestaat dat Nederlandse autoriteiten informatie ontvangen 
van buitenlandse diensten die is vergaard op wijzen die de 
Nederlandse diensten niet zouden zijn toegestaan, is het 
ontvangen (en gebruiken) daarvan niet in strijd met de 
Nederlandse wetgeving. De zaak loopt in hoger beroep.

4.5 Vernietiging Dataretentierichtlijn
Tegen deze achtergrond moest het Hof van Justitie oorde-
len over de verenigbaarheid met privacyrechten van de 
Europese Dataretentierichtlijn, die lidstaten opdraagt tele-
combedrijven te verplichten om verkeersgegevens te 
bewaren voor opsporingsdoeleinden.95 Waar de eerder 
genoemde arresten over afweging van conflicterende 
grondrechten zich afspeelden in horizontale situaties tus-
sen burgers onderling, is hier sprake van een meer ‘ouder-
wetse’, verticale toetsing van een beperking door de staat 
van grondrechten van burgers. Het Hof kan daarom 
betrekkelijk eenvoudig de klassieke voorwaarden voor 
beperkingen van grondrechten (artikel 52 lid 1 EU-Hand-
vest) aflopen:96 vormt de richtlijn een inmenging in de 
privacy- en gegevensbeschermingsrechten van burgers (ja, 
een ‘zeer ruime en bijzonder zware inmenging’); beant-
woordt de inmenging werkelijk aan een doel van alge-
meen belang (ja, bestrijding van ernstige criminaliteit); en 

is de inmenging evenredig?
De evenredigheidstoets valt uiteen in de vraag of de 

wettelijke regeling geschikt is (ja, de te bewaren gegevens 
kunnen nuttig zijn); of zij blijft binnen de grenzen van het 
strikt noodzakelijke; en of de regeling ‘duidelijke en pre-
cieze regels bevat betreffende de draagwijdte en de toe-
passing van de betrokken maatregel, die minimale vereis-
ten opleggen, zodat de personen van wie de gegevens zijn 
bewaard over voldoende garanties beschikken dat hun 
persoonsgegevens worden beschermd tegen het risico van 
misbruik en tegen elke onrechtmatige raadpleging en elk 
onrechtmatig gebruik van deze gegevens.’ Op al deze pun-
ten zakt de richtlijn door het ijs: de richtlijn is algemeen 
van toepassing op ieders telecomgegevens, ongeacht het 
bestaan van enige verdenking en ook op gegevens van 
geheimhouders; vereist geen enkel verband tussen de 
gegevens die moeten worden bewaard en een bedreiging 
van de openbare veiligheid; de richtlijn bevat geen objec-
tieve criteria ter begrenzing van de toegang van de 
bevoegde nationale autoriteiten tot de gegevens en het 
latere gebruik ervan met het oog op het voorkomen, 
opsporen of strafrechtelijk vervolgen van inbreuken die, 
gelet op de omvang en de ernst van de inmenging in de 
door de artikelen 7 en 8 van het Handvest erkende funda-
mentele rechten, voldoende ernstig kunnen worden 
geacht om een dergelijke inmenging te rechtvaardigen; en 
bevat geen materiële en procedurele voorwaarden betref-
fende de toegang van de bevoegde nationale autoriteiten 
tot de gegevens en het latere gebruik ervan.

De Nederlandse wet tot implementatie van de Datare-
tentierichtlijn is in 2009 alleen door de Eerste Kamer geko-
men omdat het moest van Brussel. Onder leiding van Hans 
Franken, in eerdere debatten verklaard tegenstander van de 
bewaarplicht en overigens een van de grootvaders van 
technologie en recht, hielp de CDA-fractie deze ‘domme wet’ 
toen aan een meerderheid met de beroemd geworden 
onderbouwing dat ‘politieke opportuniteit zwaarder weegt 
dan wetenschappelijke rationaliteit’.97 Juist vanwege deze 
historie rees na het arrest-Digital Rights Ireland onmiddel-
lijk de vraag welke gevolgen het wegvallen van de richtlijn 
zou hebben voor de Nederlandse bewaarplicht. De regering, 
destijds en nu voorstander van de bewaarplicht, heeft kans 
gezien die urgent gestelde vraag langdurig in beraad te 
nemen en voor advies voor te leggen aan de Raad van State 
en het Cbp. Critici wezen op het opmerkelijke contrast met 
de situatie toen het Hof van Justitie, twee dagen na het 
arrest-Digital Rights Ireland, oordeelde dat een privékopie 
niet uit illegale bron mocht komen, en de staatssecretaris 
binnen een week liet weten dat het arrest onmiddellijke 
werking had in Nederland.98 Alle kritiek ten spijt, een initia-
tiefwetsvoorstel van Groenlinks om de bewaarplichtwet in 
te trekken heeft weinig vooruitgang geboekt99 en het 
Agentschap Telecom laat weten de wet gewoon te handha-
ven.100 In andere EU-landen heeft het arrest inmiddels wel 
geleid tot opschorting of vernietiging van de nationale 
bewaarplichtwetgeving.101

4.6 Cookieregels
De strenge Nederlandse cookiewetgeving is pas per 1 janu-
ari 2013 volledig inwerking getreden, maar staat alweer op 
het punt om gewijzigd te worden.102 De nieuwe cookiebe-
paling blijkt – zoals verwacht – in de praktijk zeer 
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gebruiksonvriendelijk, aangezien internetgebruikers als 
gevolg van de ruime omvang van artikel 11.7a Tw ook 
geïnformeerd worden over en om toestemming worden 
gevraagd voor relatief onschuldige cookies zoals analytics 
cookies, affiliate cookies en A/B testing cookies die niet 
(ook) gebruikt worden om bijvoorbeeld unieke interesse-
profielen van unieke internetgebruikers op te stellen. Om 
dit geconstateerde ongemak te verhelpen, heeft de rege-
ring een conceptwetsvoorstel geconsulteerd tot aanpas-
sing van de cookiebepaling, als gevolg waarvan de inter-
netgebruiker niet langer hoeft te worden geïnformeerd en 
om toestemming te worden gevraagd als met het plaatsen 
of lezen van een cookie informatie wordt verkregen over 
de kwaliteit of effectiviteit van een geleverde dienst van 
de informatiemaatschappij, mits dit geen of geringe 
gevolgen heeft voor de persoonlijke levenssfeer van de 
internetgebruiker.103 De regering heeft de aanpassing 
bovendien aangegrepen om de cookiebepaling te verdui-
delijken. Het wetsvoorstel ligt op dit moment ter behan-
deling bij de Tweede Kamer.104 Eerder had de Artikel 29 
Werkgroep van Europese privacytoezichthouders een 
(niet-bindende) opinie gepubliceerd over de wijze van ver-
krijgen van toestemming voor cookies.105

4.7 Meldplichten datalekken
Sinds de vorige kroniek is Nederland een meldplicht rij-
ker. Sinds 1 november 2013 geldt voor een certificatie-
dienstverlener de verplichting om onverwijld na iedere 
veiligheidsinbreuk die of ieder integriteitsverlies dat aan-
zienlijke gevolgen heeft of kan hebben voor de betrouw-
baarheid van door hem aangeboden of afgegeven gekwali-
ficeerde certificaten dat te melden bij de ACM.106

Ook zit er een tweetal meldplichten in de pijplijn. In 
de eerste plaats is er een wetsvoorstel ingediend voor een 

meldplicht voor verantwoordelijken in de zin van de Wbp 
om beveiligingsinbreuken waarvan redelijkerwijs kan wor-
den aangenomen dat die leiden tot een aanmerkelijke 
kans op verlies of onrechtmatige verwerking van per-
soonsgegevens te melden bij Cbp, alsook bij betrokkene(n) 
indien de inbreuk ongunstige gevolgen zal hebben voor 
diens persoonlijke levenssfeer.107 In de tweede plaats is er 
van 22 juli tot 17 september 2013 een meldplicht bij de 
Minister van Veiligheid en Justitie geconsulteerd voor 
aanbieders van producten of diensten waarvan de 
beschikbaarheid of betrouwbaarheid van vitaal belang is 
voor de Nederlandse samenleving, indien de inbreuk tot 
gevolg heeft of kan hebben dat die beschikbaarheid of 
betrouwbaarheid in belangrijke mate wordt onderbro-
ken.108 In de literatuur is uitgebreid stilgestaan bij de ver-
schillende (aankomende) meldplichten, waarnaar hier 
kortheidshalve wordt verwezen.109

Per 5 juni 2012 rustte op aanbieders van een openba-
re elektronische communicatiedienst op grond van artikel 
11.3a Tw al de verplichting om de ACM onverwijld in ken-
nis te stellen van beveiligingsinbreuken die nadelige 
gevolgen hebben voor de bescherming van persoonsgege-
vens die zijn verwerkt in verband met de levering van een 
openbare elektronische communicatiedienst in de Euro-
pese Unie. Wanneer dergelijke inbreuken waarschijnlijk 
ongunstige gevolgen zullen hebben voor de persoonlijke 
levenssfeer voor degene(n) wiens persoonsgegevens de 
beveiligingsinbreuk betreft, rust op de aanbieder boven-
dien de plicht deze individu(en) onverwijld van de 
inbreuk in kennis te stellen.110 Op grond van de Uitvoe-
ringsverordening 611/2013 van 24 juni 2013 moet de 
onverwijlde kennisgeving aan de ACM plaatsvinden bin-
nen 24 uur en de kennisgeving aan de individu zonder 
onnodige vertraging.111
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Hoewel de meldplichten als paddenstoelen uit de 
grond lijken te schieten, is het maar de vraag of meldplich-
ten in de praktijk effectief zijn en incidenten als bijvoor-
beeld het Diginotar incident zullen voorkomen, gelet op de 
ingrijpende consequenties voor een bedrijf als een incident 
uitkomt (getuige het faillissement van Diginotar).112

5. IT-, contracten- en consumentenrecht

5.1 Licenties bij faillissement
Op 11 juli 2014 heeft de Hoge Raad een interessant arrest 
gewezen over de bevoegdheden van de curator na het uit-
spreken van een faillissement, dat ook interessant is voor 
de licentiepraktijk.113 In het Berzona-arrest oordeelt de 
Hoge Raad dat het uitspreken van een faillissement niet 
tot gevolg heeft dat de curator ‘actief ’ vorderingen of 
bevoegdheden toekomt die niet worden toegekend door 
de wet of de overeenkomst, aangezien een andere opvat-
ting in strijd zou komen met het beginsel dat het faillisse-
ment geen invloed heeft op bestaande wederkerige over-
eenkomsten. Als voorbeeld van een dergelijke actieve 
bevoegdheid noemt de Hoge Raad een bevoegdheid tot 
ontruiming of opeising van een gehuurde onroerende 
zaak als de huurovereenkomst nog loopt, maar evengoed 
zou kunnen worden gedacht aan het verbieden van het 
gebruik van software door een licentienemer. De curator 
mag naar het oordeel van de Hoge Raad enkel uit de over-
eenkomst voortvloeiende verbintenissen die uit of ten las-
te van de boedel moeten worden voldaan (bijv. betalin-
gen) ‘passief ’ niet nakomen. Eerder werd in de praktijk wel 
aangenomen dat een curator bij faillissement ook de 
(actieve) bevoegdheid zou hebben om bijv. softwarelicen-
ties te beëindigen,114 aangezien de Hoge Raad in 2006 in 
het Nebula-arrest heeft geoordeeld dat de curator niet 
gebonden is aan voor het faillissement verleende contrac-
tuele rechten op een onroerende zaak.115

5.2 Consumentenbescherming

‘Gratis’ mobiele telefoon
De Hoge Raad oordeelde in een prejudiciële procedure dat 
de levering van een ‘gratis’ mobiel toestel als onderdeel 
van een (duur) telefonieabonnement moet worden aange-
merkt als een koop op afbetaling, waarvoor diverse bijzon-
dere regels gelden ter bescherming van consumenten.116 
De Hoge Raad benadrukt dat gekeken moet worden naar 
de strekking van de overeenkomst. De gebezigde vormge-
ving, benaming en formulering van de overeenkomsten 
– die door de aanbieder worden bepaald en niet door de 
consument – zijn niet beslissend, omdat anders de beoog-
de bescherming van de consument zou kunnen worden 
ontgaan. De Hoge Raad formuleert vervolgens als uit-
gangspunt dat de overeengekomen, door de consument te 
betalen maandbedragen niet alleen betrekking hebben op 
de vergoeding voor de door deze af te nemen telecommu-
nicatiediensten, maar mede strekken tot afbetaling van 
een koopprijs voor de mobiele telefoon. Dat brengt mee 
dat een telefoonabonnement inclusief toestel ter zake van 
de mobiele telefoon in beginsel is aan te merken als een 
koop op afbetaling, en tevens als een krediettransactie 
dan wel kredietovereenkomst. 

De provider had nog aangevoerd dat toepasselijkheid 

van (met name) de wettelijke regelingen inzake krediet-
transactie dan wel kredietovereenkomst, en daarmee ook 
van de Wft, ingrijpende en kostbare gevolgen heeft voor 
aanbieders van telefoonabonnementen. De Hoge Raad is 
daarvan niet onder de indruk en speelt de bal door naar 
de wetgever om desgewenst te voorzien in relevante uit-
zonderingen. 

Implementatiewet richtlijn consumentenbescherming
Een belangrijke ontwikkeling op het gebied van de (digita-
le) consumentenbescherming is de inwerkingtreding van 
de Implementatiewet richtlijn consumentenbescherming 
op 13 juni 2014.117 De implementatiewet richtlijn consu-
mentenbescherming implementeert de op 25 oktober 
2011 tot stand gekomen Richtlijn consumentenrechten118 
in boek 6, 7 en 7A van het Burgerlijk Wetboek, de Wet 
handhaving consumentenbescherming, de Wet op het 
financieel toezicht en de Overgangswet nieuw Burgerlijk 
Wetboek. De implementatiewet voorziet in intrekking van 
de Colportagewet, die daarmee het zoveelste slachtoffer 
van de digitalisering lijkt. De implementatiewet ziet ech-
ter, net als de richtlijn, op alle overeenkomsten die tussen 
handelaren en consumenten zijn gesloten: op afstand (bij-
voorbeeld via internet), buiten verkoopruimten (bijvoor-
beeld colportage) dan wel anders dan op afstand en bui-
ten verkoopruimten (bijvoorbeeld in de winkel). 

Deze kroniek leent zich er niet toe de implementatie-
wet richtlijn consumentenrechten uitgebreid te behande-
len.119 Belangrijke wijzigingen als gevolg van de implemen-
tatiewet zijn de uitbreiding van de bestaande 
informatieplichten voor handelaren en de verlenging van 
het bestaande herroepingsrecht van de consument. Om de 
uitoefening van het herroepingsrecht te vereenvoudigen, is 
bovendien een standaardformulier voor de herroeping ont-
wikkeld. De informatieplicht en het herroepingsrecht zijn 
ook van toepassing op het aanbieden van digitale inhoud, 
een begrip dat door de richtlijn consumentenrechten is 
geïntroduceerd. Opvallend is dat de implementatiewet de 
bepalingen over consumentenkoop ook van overeenkom-
stige toepassing verklaart op de levering van digitale 
inhoud die niet op een materiële drager is geleverd aan een 
consument (enkele uitzonderingen daargelaten).120

6. Strafrecht en strafvordering

6.1 Cybercrime
Dit jaar berekende McAfee dat cybercrime de Nederlandse 
economie € 8,8 miljard per jaar kost, ongeveer 1,5 procent 
van het bruto nationaal product.121 Dat beeld volgt ook uit 
het door minister Opstelten gepresenteerde rapport ‘Cyber-
securitybeeld Nederland’.122 Hierin wordt geconcludeerd dat 
de impact van cyberaanvallen toeneemt, waarbij het gebrek 
aan ICT duurzaamheid een risico vormt voor de maatschap-
pelijke veiligheid. De grootste dreiging gaat uit van beroeps-
criminelen en staten. Opmerkelijk is het verband dat het 
rapport legt tussen de toenemende risico’s van cybercrime 
en de (maatschappelijke) druk op privacybelangen. De uit 
een behoefte naar veiligheid en controle ontstane grootscha-
lige dataverzamelingen vormen namelijk een risico voor 
onze cyberveiligheid. Kortom: een vicieuze cirkel. 

De strijd tegen cybercrime is dweilen met de kraan 
open, zo vond het hoofd van het European Cybercrime 

Technologie en recht
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Center Troels. Opsporing en vervolging is zinloos. Het 
duurt lang, kost handen vol geld en aan het eind van de 
rit blijken de verdachten veelal ongrijpbare Russische cri-
minelen. ‘Disruption’ van de activiteiten is in zijn beleving 

zinvoller.123 Het kabinet blijft desalniettemin investeren in 
de bestrijding van cybercrime, zo bleek op Prinsjesdag.124 
Dat is ook nodig, want de Nederlandse politie worstelt. 
Ondanks de invoering van het High Tech Crime Team, het 
National Cyber Security Center, het Computer Emergency 
Response Team en gespecialiseerde officieren125 wordt 

gepleit voor reorganisatie van de politie in de strijd tegen 
cybercrime.126

6.2 Wetsvoorstel versterking bestrijding  
computercriminaliteit III
De wetgever maakt haast met de herintroductie van het 
‘wetsvoorstel versterking bestrijding computercriminaliteit’ 
(‘Computercriminaliteit III’) dat in mei 2013 in consultatie 
ging.127 Het voorstel heeft als doel de toenemende bedrei-
gingen en kwetsbaarheden op het terrein van computer- 
criminaliteit het hoofd te bieden door het juridisch instru-
mentarium aan te passen naar aanleiding van technolo-
gische) ontwikkelingen. In het kort biedt het wetsvoorstel 
de opsporingsdiensten de mogelijkheden om op afstand 
geautomatiseerde werken binnen te dringen en om soft-
ware te plaatsen voor de opsporing van ernstige vormen 
van cybercrime waarmee op afstand gegevens in een geau-
tomatiseerd werk kunnen worden doorzocht en ontoegan-
kelijk gemaakt (ook wel: ‘terughacken’128). Daarnaast wordt 
heling van computergegevens strafbaar en kunnen ver-
dachten van bepaalde misdrijven worden verplicht mee te 
werken aan het openen van versleutelde bestanden op hun 
computer (het zogenaamde decryptiebevel).

Het was de tweede maal dat het wetsvoorstel in con-
sultatie ging. De vorige consultatieronde had jaren gele-
den zoveel kritiek opgeleverd dat herbezinning noodzake-
lijk bleek.129 Voornaamste kritiek was de angst voor 

112. Zie B. Nieuwenhuizen, The legal positi-

on and social effects of security breach 
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115. HR 3 november 2006, NJ 2006/155 

(Nebula). Voor een uitgebreide analyse van 
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Engelen, ‘IE-Goederenrecht’, Utrecht: Uitge-

verij Boek 9 2013, p. 429-442.

116. HR 13 juni 2014, NJB 2014/1236, JOR 

2014/206 m.nt. J.M. van Poelgeest & J.W.A. 

Biemans.

117. Wet van 12 maart 2014 tot wijziging 

van de Boeken 6 en 7 van het Burgerlijk 

Wetboek, de Wet handhaving consumen-
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2011/83/EU van het Europees Parlement en 
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Richtlijn 1999/44/EG van het Europees 

Parlement en de Raad en tot intrekking van 

Richtlijn 85/577/EEG en van Richtlijn 97/7/

EG van het Europees Parlement en de Raad 

(PbEU L 304/64) (Implementatiewet richtlijn 

consumentenrechten).

118. Richtlijn 2011/83/EU van het Europees 

Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 

betreffende consumentenrechten, tot wijzi-

ging van Richtlijn 93/13/EEG van de Raad 

en van Richtlijn 1999/44/EG van het Euro-

pees Parlement en de Raad en tot intrekking 

van Richtlijn 85/577/EEG en van Richtlijn 

97/7/EG van het Europees Parlement en de 

Raad (PbEU L 304/64).

119. Voor meer informatie over de Imple-
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pees privaatrecht, NJB 2014/800, afl. 15, p. 
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censuur als gevolg van de invoering van een verwijde-
ringsbevel door de officier van justitie van internetcon-
tent gericht aan internettussenpersonen, zonder tussen-
komst van de rechter-commissaris. Aan die kritiek is de 
regering tegemoet gekomen. Het is echter de vraag of die 
‘winst’ ook van feitelijke waarde zal zijn voor de bescher-
ming van de vrijheid van meningsuiting. In de praktijk 
blijkt het Openbaar Ministerie niet zelden het rechterlijke 
toestemmingsvereiste te omzeilen door uit te gaan van 
een (te) beperkte definitie van het begrip ‘tussenpersoon’. 
Menig serviceprovider kiest daardoor (in de onjuiste ver-
onderstelling dat het geen strafrechtelijke immuniteit 
geniet voor third-party content ex artikel 54a Sr130) eieren 
voor zijn geld en haalt op (dreigend) verzoek van de offi-
cier van justitie content offline.131

Hoe dan ook, de kansen voor het hernieuwde wets-
voorstel lijken (mede door de tegemoetkomingen) te zijn 
toegenomen. Dat wil niet zeggen dat het huidige voorstel 
kritiekloos wordt omarmd; met name het decryptiebevel 
stuit op verzet. Dat is niet verwonderlijk, omdat een der-
gelijk bevel al in de jaren negentig  werd overwogen maar 
uiteindelijk werd geschrapt, omdat het afbreuk deed aan 
het zwijgrecht.132 Tijden veranderen.133

Ook het voorstel om in het kader van de opsporing 
‘terug te hacken’ krijgt niet bij iedereen de handen op elkaar. 
Zo is het College Bescherming Persoonsgegevens kritisch 
omdat het wetsvoorstel onvoldoende blijk geeft van een 
zorgvuldige afweging binnen de grondwettelijke kaders, met 
name daar waar het gaat om de vraag of wel een dringende 
noodzaak (in het licht van artikel 8 EVRM) bestaat.134 De 
moeite die het de wetgever al jaren kost om het wetsvoor-
stel door het parlement te loodsen lijkt overigens mede de 
voedingsbodem voor een in juni van dit jaar aangekondigde 
stelselvernieuwing van het Wetboek van Strafvordering. 
Speerpunt is de behoefte om het strafvorderlijke legaliteits-
beginsel in te perken opdat formele wetgeving voldoende 
ruimte biedt voor lagere regelgeving (zoals amvb’s, ministe-
riele regelingen en aanwijzingen van het College van procu-
reurs-generaal) waarmee sneller kan worden ingespeeld op 
maatschappelijke ontwikkelingen en behoeften uit de prak-
tijk. Uitdrukkelijk worden daaronder door de minister ook 
de technologische ontwikkelingen geschaard.135

Overigens lijken de opsporingsdiensten een voor-
schot te nemen op de toekomstige bevoegdheden. Volgens 
Bits of Freedom bezit de politie actieve licenties van soft-
ware waarmee veel digitale opsporingshandelingen uit 
kunnen worden gevoerd waar de huidige wetgeving nog 
niet uitdrukkelijk in voorziet.136

6.3 Technisch opsporen
De moeizame invoering van het wetsvoorstel Computer-
criminaliteit III toont aan dat wetgeving de technische 

ontwikkelingen niet kan bijbenen. Discussies over de toe-
laatbaarheid zijn het gevolg. Toch blijven eveneens oude 
technische opsporingsbevoegdheden in zwang.

6.3.1 Taps
Ook deze kroniekperiode staat Nederland weer in de top 
van de wereldwijde telefoontap statistieken. In 2012 wer-
den er 25 487 telefoontaps aangelegd, een toename van 
3%.137 Het aantal ip-taps steeg nog explosiever: in 2012 
werden er 16 676 internettaps geplaatst, het jaar daarvoor 
waren dat er 3331.138 Deze forse stijging wordt door minis-
ter Opstelten (deels) toegeschreven aan de toename van 
het aantal smartphones. Ook het aantal bevragingen van 
historische gegevens neemt jaarlijks toe. In 2012 gebeurde 
dit 56 825 keer, een stijging van 10% op jaarbasis. Zorgelij-
ke cijfers, zo vindt het College voor de Rechten van de 
Mens die het kabinet al in 2012 opriep onderzoek te doen; 
een oproep die dit jaar werd herhaald.139 Het nut van de 
telefoontaps staat echter ter discussie. Een ouderwets tele-
foongesprek voert bijna niemand meer.140 Het – al dan 
niet versleuteld – versturen van informatie via internet is 
veel populairder, waardoor de politie wordt overspoeld 
door terabytes aan informatie waar zij zich geen raad mee 
weet.141

6.3.2 Technische hulpmiddelen (IMSI-catcher en stille sms)
Discussie was er deze kroniekperiode (opnieuw) over de 
(legaliteit) van de inzet van de IMSI-catcher en de ‘stealth 
sms’, twee opsporingsmethoden die niet expliciet in de 
wet zijn geregeld en waarmee de locatie van een verdach-
te kan worden achterhaald.142 Over de toelaatbaarheid 
werd zeer wisselend gedacht,143 maar de Hoge Raad oor-
deelde dat de grondslag voor de inzet van deze opspo-
ringsmiddelen kon worden gevonden in artikel 3 Politie-
wet in combinatie met de artikelen 141 en 142 Sv.144 
Overigens betekent dit niet dat de inzet onder alle 
omstandigheden is toegestaan. Dit hangt af van de duur 
en intensiteit van de inzet en van het beeld dat van de 
bewegingen van de verdachte wordt verkregen. Minister 
Opstelten lichtte toe dat het gebruik van de stille sms 
dient te worden verantwoord in een (verplicht) proces-ver-
baal waarin de duur en de frequentie van de inzet worden 
geverbaliseerd.145

6.3.3 Keylogger
Nieuwe onenigheid valt te verwachten over de inzet van 
de keylogger, software die het mogelijk maakt om o.a. real-
time informatie, zoals toetsaanslagen, screenshots en 
muisbewegingen, van een computer op te slaan en te 
monitoren. Voor zover bekend werd hiervan in Nederland 
dit jaar voor het eerst gebruik gemaakt in de Amanda 
Todd zaak.146 De wettelijke basis voor de keylogger is dif-
fuus. Daarbij speelt mee dat de keylogger bij uitstek ‘terug-
hack’ software lijkt zoals voorgesteld in het wetsvoorstel 
Computercriminaliteit III. Daaruit zou kunnen volgen dat 
de inzet vooralsnog niet is toegestaan.

6.3.4 Drones
Onbemande luchtvaartuigen die op afstand worden 
bestuurd zijn niet meer weg te denken uit het straat-, of 
beter gezegd, luchtbeeld. Het is niet alleen leuk speelgoed, 
maar ook een ideaal middel voor toezicht en opsporing. 
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Reeds in 2013 zei de Minister van Justitie en Veiligheid 
dat drones van Defensie door de politie werden ingezet in 
opsporingsonderzoeken en voor de (handhaving van) de 
openbare orde.147 De inzet van drones ten behoeve van de 
opsporing is echter met schimmigheid omgeven.148 
Onlangs werd door de politierechter de behandeling van 
een strafzaak aangehouden om meer informatie te verkre-
gen over de inzet van een drone.149

Dit jaar is een wetsvoorstel aangenomen waardoor 
gemeenten de bevoegdheid krijgen gebruik te maken van 
flexibel cameratoezicht.150 Voor de centrale overheid ont-
breekt evenwel regelgeving, hetgeen leidde tot Kamervra-
gen.151 Privacy, aansprakelijkheid en wettelijke bevoegdhe-
den zijn daarbij terugkerende thema’s. Het vliegen met 
een drone voor particulieren is geregeld in de Luchtvaart-
wet en de daarbij behorende Regeling modelvliegen die 
per 1 juli 2013 is gewijzigd.152 Sindsdien is het verboden 
om bedrijfsmatig met een drone te vliegen, tenzij hiertoe 
een ontheffing is verleend.153

6.3.5 Aanwijzing handhaving Telecommunicatiewet
Per 1 juli 2014 is de Aanwijzing handhaving Telecommu-
nicatiewet in werking getreden.154 Deze aanwijzing geeft 
regels voor de opsporing en vervolging bij overtredingen 
van de Telecommunicatiewet, bijv. het gebruik van jam-
mers (blokkeerzenders van mobiele-telefonie en GPS sig-
nalen) en de verstoring van frequentieruimte in radio-
signalen door etherpiraten of marifoons zonder 
vergunning.

6.4 Delen van terroristisch beeldmateriaal
Weinig onderwerpen hebben de discussie over de uitings-
vrijheid zo aangewakkerd als het op sociale media delen 
van de video waarop de Amerikaanse journalist James 
Foley door jihadisten wordt onthoofd. De video werd al 
kort na plaatsing vele duizenden malen gedeeld. Na ont-
stane ophef hebben zowel YouTube als Twitter actief stap-
pen ondernomen tegen gebruikers die de video deelden.155 
In Groot-Brittannië waarschuwde de politie zelfs dat het 
delen, downloaden en bekijken van de video strafbaar zou 
zijn onder de antiterreurwetgeving.156 Ook in de Tweede 
Kamer werd (mede) naar aanleiding van de onthoofdings-
video gedebatteerd over de wenselijkheid van strafbaar-
stelling van dergelijk beeldmateriaal. Een motie om de 
verheerlijking van terrorisme strafbaar te stellen redde 
het echter niet.157 De aanpak van dergelijke video’s valt in 
Nederland mogelijk onder de strafbaarstelling van oprui-
ing (tot een terroristisch misdrijf) op basis van artikel 131 
lid 2 Sr. Zonder opzet op het aanzetten tot een misdrijf of 
agressie tegen het gezag lijkt echter het enkele delen van 
de beelden daar niet snel onder te vallen.

6.5 Rechtspraak
De Hoge Raad oordeelde in 2013 dat een inbraak op een 
router met een gekraakt wachtwoord, het ‘meesurfen met 
de buren’, onder omstandigheden computervredebreuk 
kan opleveren. Het hof had de verdachte vrijgesproken 
omdat een router niet geschikt is om zowel gegevens op 
te slaan, als te verwerken en over te dragen, de drie cumu-
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latieve vereisten voor een geautomatiseerd werk. Een oor-
deel dat de Hoge Raad weliswaar deelde, maar desondanks 
casseerde omdat ook een geheel netwerk (dus computer(s) 
en of router(s) samen) aangemerkt kunnen worden als 
‘geautomatiseerd werk’.158

Veelbesproken was de aanval op Spamhaus dat slacht-
offer werd van wat in de media ‘de grootste cyberaanval 
ooit’ werd genoemd.159 Geruime tijd waren delen van het 
internet niet of lastiger te bereiken. In april 2013 werd in 
Spanje een Nederlander aangehouden als hoofdverdachte, 
dit naar aanleiding van een Europees aanhoudingsbevel 
van het Nederlandse Openbaar Ministerie.

Een andere relevante zaak was de veroordeling van 
een negentienjarige jongen voor het hacken van 2000 
computers.160 Hij gebruikte o.a. een computer van een der-
de voor het bekendmaken van het VWO-eindexamen 
Frans 2013, dat nog moest worden afgenomen. Mede hier-
door kwam de diefstal van eindexamens bij de Ibn Ghal-
dounschool aan het licht.

Dat Russen (zie de uitspraak van Troels in par. 6.1) 
niet altijd de dans ontspringen bleek uit de uitspraak van 
de rechtbank die de uitlevering toestond van Vladimir 
Drinkman aan zowel de Verenigde Staten, als Rusland.161 
Drinkman werd verdacht van het deel uitmaken van een 
groep van vijf hackers die 160 miljoen creditcardgegevens 
zou hebben buitgemaakt waarmee meer dan 300 miljoen 
dollar zou zijn gestolen. De minister mag nu bepalen waar 
deze verdachte als eerste wordt berecht.

6.6 Digitalisering binnen rechterlijke macht en OM
In de rechtspraak wordt tegenwoordig niet alleen geoor-
deeld over digitale (strafbare) feiten, de digitale wereld 
bereikt nu langzaam ook de zittende en staande magistra-
tuur zelf. Zo werd in september 2013 het Slachtoffer Infor-
matie Portaal geopend162 en startte het OM begin 2014 het 
Digitaal Loket Verkeer.163 Ook kunnen burgers sinds dit jaar 
online een rechtszaak starten bij de eKantonrechter.164 
Videorechtspraak, waarbij sprake is van een videoverbin-
ding tussen de zittingszaal en de locatie van de verdachte, 
is ook in opkomst.165 Sinds september dit jaar is een start 
gemaakt met de Advocatenportaal waarop strafrechtadvo-
caten digitaal dossiers kunnen downloaden afkomstig uit 

GPS (Geïntegreerd Processysteem Strafrecht).
Toch gaat de ontwikkeling traag. GPS kreeg in deze 

kroniekperiode bijvoorbeeld de nodige kritiek te verduren; 
de kosten van de ontwikkeling en invoering zouden veel 
hoger zijn uitgevallen dan vooraf begroot en de doelstel-
lingen werden niet gehaald.166 Om die reden wordt nog 
veelvuldig COMPAS gebruikt, software die stamt uit 1988 
en draait op MS DOS.167 Je zou er bijna nostalgisch van 
worden.

7. Afsluiting
De hier voorgaande verkenning illustreert de veelzijdige 
en gevarieerde interactie tussen technologische innovatie 
en recht. Nieuwe technieken doen per definitie hun intre-
de voordat het recht heeft bedacht hoe ze te kwalificeren 
en (eventueel) reguleren. Volgens James Boyle is dat maar 

goed ook, en doen we er verstandig aan nieuwe technie-
ken eerst een decennium of wat hun gang te laten gaan 
voordat we ze in wetgeving proberen te vangen. Daarmee 
wil hij niet zeggen dat (aanbieders van) nieuwe technie-
ken ondertussen ongestoord hun gang mogen gaan, maar 
dat de eerste jaren altijd – ook in juridisch opzicht – rom-
melig verlopen. Wat dat betreft verloopt de juridische 
receptie van de voortwoekerende informatierevolutie 
geheel volgens plan. Dat rommelige proces moeten we 
vrolijk zijn gang laten gaan, ook als de gevestigde orde 
vraagt om beteugeling van vernieuwing die het vertrouw-
de evenwicht verstoort en comfortabele business-model-
len bedreigt.  
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