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De voortschrijdende toepassing van informatietechniek heeft de vraag
doen rijzen of het materiële strafrecht nog in alle opzichten voldoende
bescherming biedt tegen de mogelijkheden om met nieuwe technieken
gerechtvaardigde belangen te schaden. Daarnaast rees de vraag of de
mogelijkheden die het Wetboek van Strafvordering biedt, vooral wat
betreft de waarheidsvinding, nog wel toereikend moeten worden geacht.
Deze vragen zijn in de eerste plaats in internationale fora aan de orde
gesteld. De Organisatie voor Europese samenwerking en ontwikkeling
(O.E.S.O.) bracht in 1985 een aanbeveling uit waarin de lid-staten,
waaronder Nederland, in overweging werd gegeven er voor zorg te
dragen dat een aantal nader omschreven gedragingen strafbaar zijn. De
aanbeveling van de O.E.S.O. is als bijlage bij deze memorie gevoegd'. De
achtergrond van de werkzaamheden van de O.E.S.O. is dat de lid-staten
voor een verdere economische ontplooiing van hun landen op het terrein
van de diensten die worden afgewikkeld met gebruikmaking van
computers en telecommunicatie, een basisniveau van strafrechtelijke
bescherming wenselijk achten. In het kader van de Raad van Europa is
het werk van de O.E.S.O. voortgezet, thans aangevuld met de strafvor–
derlijke kant, zowel wat betreft de werking van de internationale rechts–
hulpverdragen, als wat betreft de nationale regels inzake strafvordering.
Dit heeft geleid tot de Aanbeveling van het Comité van Ministers van de
Raad van Europa van 13 september 1989, nr. R (89)9, getiteld
«Computer-related crime», dat als bijlage bij deze memorie is gevoegd1.
Op nationaal niveau is reeds in de memorie van toelichting bij de Wet
persoonsregistraties naar aanleiding van een opmerking van de Raad van
State onder punt 22 van zijn advies, melding gemaakt van het
voornemen het strafrecht eventueel aan te vullen met delicten betref–
fende computercriminaliteit (Kamerstukken II 1984/85, 19095, nrs. 1-3,
blz. 32).
Een aantal van de gedragingen die zijn omschreven in de aanbeveling
van de O.E.S.O., is reeds strafbaar onder de bestaande bepalingen van
het Wetboek van Strafrecht, een aantal andere niet. Na deze ontwikke–
lingen op internationaal niveau, leek de tijd rijp in Nederland de voorbe–
reiding van een wetswijziging ter hand te nemen. Op 20 november 1985
Ter inzage gelegd op de bibliotheek.
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heeft mijn ambtsvoorganger een commissie ingesteld met de opdracht
hem te adviseren over mogelijke lacunes in het Wetboek van Strafrecht
en het Wetboek van Strafvordering en aanbevelingen te doen inzake de
wijze waarop daarin zou kunnen voorzien (zie Stcrt. 1985, 227). De
commissie stond onder voorzitterschap van mr. H. Franken. In april 1987
bracht de commissie haar rapport «Informatietechniek en strafrecht» uit1.
Het rapport is openbaar gemaakt en heeft een groot aantal reacties
opgeroepen. Zo is het onderwerp geweest van twee verschillende studie–
dagen: de eerste op 14 april 1985, de tweede op 1 juni 1985. De
bijdragen van de sprekers op beide studiedagen zijn opgenomen in
Computerrecht 1987/3. Een verslag van de eerste bijeenkomst is verder
opgenomen in Justitiële Verkenningen 1987/5. De Nederlandse
Vereniging voor Informatica en Recht besteedde in oktober 1987 een
studiedag aan het rapport. In verschillende tijdschriften zijn voorts
beschouwingen daaraan gewijd. Daarnaast is aan het rapport aandacht
besteed in de vergadering van de Nederlandse Juristenvereniging op 10
juni 1987. Het onderhavige wetsvoorstel geeft uitvoering aan dit rapport
met inachtneming van al deze reacties.
In dit verband is tevens vermeldenswaard de Beschikking van de Raad
van de Europese Gemeenschappen van 26 juli 1988, PbEG L 288/39 van
21 oktober 1988, betreffende de tenuitvoerlegging van een actieplan
voor de oprichting van een markt voor informatiediensten. Op nationaal
niveau kan worden gewezen op de wet van 3 juli 1989 (Stb. 282) tot
wijziging van de Auteurswet 1912 in verband met de bestrijding van
piraterij van auteursrechtelijk beschermde werken. Daarbij zijn onder
meer de strafrechtelijke bepalingen van de Auteurswet aangescherpt.
Deze hebben blijkens de jurisprudentie mede betrekking op computer–
programmatuur. Een werkgroep waarin vertegenwoordigers van mijn
departement zitting hebben, bestudeert de mogelijkheden computerpro–
grammatuur een duidelijker wettelijk bescherming te geven. Ten slotte
kan worden gewezeri op de wet van 28 oktober 1987 (Stb. 484),
houdende regelen ter bescherming van oorspronkelijke topografieën van
halfgeleiderprodukten.
1.2. Rechtvaardigt het verschijnsel computercriminaliteit nieuwe
wetgeving?

' Ter inzage gelegd op de bibliotheek.

Wordt de voorgestelde wetgeving vereist door de maatschappelijke
werkelijkheid ? Op het moment van het besluit tot de voorbereiding van
wetgeving bestond er onmiskenbaar een kloof tussen de denkbare
schade die computercriminaliteit kan aanrichten en de feitelijke schade
die bekend op dat moment bekend was.
Hoewel ook thans nog weinig inzicht bestaat in de werkelijke omvang
van het probleem, is wel duidelijk dat de komende jaren ernstig rekening
moet worden gehouden met een stijging van het aantal gevallen van
crimineel gedrag met betrekking tot geautomatiseerd te verwerken
gegevens.
Op nationaal niveau geeft het recent uitgebrachte jaarverslag over
1989 van de Centrale Recherche Informatiedienst een inzicht in de
ontwikkelingen op dit punt. Met ingang van 1 januari 1987 is de Fraude
Centrale van deze dienst aangewezen als landelijk aanspreekpunt voor
politie en justitie als het gaat om computermisbruik. De dienst werkt
waar nodig samen met het gerechtelijk laboratorium. De gevallen die bij
deze dienst bekend zijn geworden, waarbij fraude met behulp van de
computer werd gepleegd, bedroeg in de jaren 1986 tot en met 1989
éèn, twee, drie respectievelijk vijftien gevallen. In 1989 waren er
bovendien voor het eerst elf gevallen van hacking en computervirussen.
In het algemeen nam de bemoeienis van de Centrale Recherche Informa–
tiedienst met computermisbruik van 1988 tot 1989 toe van 38 tot 72
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gevallen. Het jaarverslag wijst verder op de ontwikkeling dat niet meer
zozeer de automatiseringsdeskundige als wel de eindgebruiker van
computerapparatuur als dader moet worden aangemerkt. Verder
vermeldt het jaarverslag aanwijzingen dat de criminele aanwending van
informatietechniek ook georganiseerd plaatsvindt.
Op 8 juni 1989 ondertekenden mijn voorganger en de voorzitter van de
Raad van Centrale Ondernemingsorganisaties (RCO) een samenwer–
kingsovereenkomst inzake de oprichting van het Landelijk Platform
Computercriminaliteit. Hieraan nemen deel de overheid en het bedrijfs–
leven, waaronder vertegenwoordigers van de banken, de automatise–
ringsbranche, het verzekeringswezen en de P.T.T. Het doel is door middel
van onderzoek van desgewenst anoniem ingebrachte praktijkgevallen
inzicht te krijgen in de verschillende verschijningsvormen van computer–
criminaliteit. Door een vergroting van de kennis van zaken bij politie en
justitie valt te verwachten dat aan de andere kant de aangiftebereidheid
van het bedrïjfsleven inzake computercriminaliteit zal toenemen. Blijkens
het in de Inleiding genoemde rapport van de Raad van Europa heeft dit
initiatief ook internationaal de aandacht getrokken.
Voor de ontwikkeling van computercriminaliteit in de landen van de
Raad van Europa volsta ik met een verwijzing naar het evengenoemde
rapport onder 1.1.c «The phenomenology of computer-related crime».
Ondanks onderzekerheden met betrekking tot de definitie van computer–
criminaliteit of daarmee verwante begrippen, en ondanks het vermoeden
van een hoog dark number, valt niet aan de indruk te ontkomen van een
daadwerkelijke bedreiging van de samenleving.
Ik meen dat de wenselijkheid van internationale harmonisatie, de
mogelijke bedreigingen die onder ogen moet worden gezien, en de feite–
lijke ontwikkelingen in het buitenland, te zamen voldoende grond vormen
voor de in dit wetsvoorstel voorgestelde aanvullingen van het Wetboek
van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering. Voor een rechtsver–
gelijkend overzicht van de wetgevende activiteiten in het buitenland,
verwijs ik naar Bijlage E van het rapport van de commissie-Franken.
Ik vlei mij overigens niet met de illusie dat daarmee het probleem van
de computercriminaliteit is opgelost. De beveiliging van computersys–
temen blijft nodig. De problemen met betrekking tot de opsporing en de
vervolging en de daarvoor benodigde deskundigheid, blijven nagenoeg
ongewijzigd aanwezig.
1.3. De criteria voor aanpassing van de wet
Het wetsvoorstel gaat, in navolging van de commissie-Franken, uit van
een zodanige aanvulling van deze wetboeken dat zo veel mogelijk
aansluiting wordt gezocht bij het bestaande niveau van strafrechtelijke
bescherming onderscheidenlijk de bestaande mogelijkheden van
waarheidsvinding en de in dat verband geboden rechtsbescherming in
het strafproces. Dit betekent dat is gestreefd naar het vermijden van
aanscherping van strafrechtelijke repressie, van uitbreiding van opspo–
ringsbevoegdheden of van een mogelijke stroomlijning van het straf–
proces. Daar waar een dergelijke aanscherping of uitbreiding lijkt te zijn
voorgesteld, is getracht bij vergelijking van de feitelijke ontwikkelingen in
de samenleving en de daarop van toepassing zijnde bepalingen van het
materiële en formele strafrecht, nieuwe waarden die, gelet op de
bescherming die overeenkomstige traditionele waarden genieten, zijn
achtergebleven, alsnog van een adequate bescherming te voorzien. Deze
toets geldt zowel voor het Wetboek van Strafrecht als voor het Wetboek
van Strafvordering.
In het geval van computercriminaliteit gaat het vaak om gegevens. Dit
begrip bestrijkt een zeer verscheiden terrein. Bij gegevens kunnen grote
commerciële belangen zijn betrokken. Adressenbestanden vertegenwoor–
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digen in het handelsverkeer een bepaalde waarde. Dergelijke gegevens–
verzamelingen zijn vergelijkbaar met in het handelsverkeer circulerende
goederen. Bedrijfsgegevens daarentegen vertegenwoordigen een
commercieel belang zonder dat het de bedoelmg is deze in het handels–
verkeer in te brengen. Daarnaast zijn er gegevensbestanden, de
verstrekking waaruit veel meer vergelijkbaar is met de traditionele
commerciële of niet-commerciële dienstverlening, zoals de consultatie
van een wetenschappelijke databank, de vermelding van het weerbericht
of een overzicht van culturele manifestaties in een stad. Militaire
gegevens vertegenwoordigen een veiligheidsbelang. Aan persoonsge–
gevens is verbonden het belang van de bescherming van de persoonlijke
levenssfeer. Daaronder zijn zowel gegevens die een commercieel belang
vertegenwoordigen, zoals de reeds genoemde adressenbestanden,
alsook gegevens waarbij dit niet het geval is, bij voorbeeld medische
gegevens. Het wetsvoorstel moet rekening houden met deze grote diver–
siteit in soorten gegevens.
Het wetsvoorstel tracht het juiste evenwicht te bewaren tussen
enerzijds het belang van het vrije gegevensverkeer en anderzijds de
bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Het eerste belang is
verdragsrechtelijk tot uitdrukking gebracht in artikel 10 van het Europese
Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de funda–
mentele vrijheden en in artikel 19 van het Internationale Verdrag inzake
burgerrechten en politieke rechten. De laatste bepaling bevat zelfs
uitdrukkelijk de vrijheid inlichtingen te garen. Het tweede belang is
neergelegd in de artikelen 8 onderscheidenlijk 17 van deze verdragen.
Daarnaast bevat artikel 10 van de Grondwet hieromtrent een algemene
bepaling, die nader is uitgewerkt in de artikelen 11 tot en met 13,
waarbij vooral artikel 13 betreffende het telefoon– en telegraafgeheim in
dit wetsvoorstel van belang is.
Getracht is dit evenwicht te bereiken langs de weg van de bescherm–
waardigheid van het medium in plaats van die van de gegevens. In
aansluiting bij de bestaande bescherming van het briefgeheim en de
telefoon, alsmede van de bescherming van bepaalde piaatsen tegen
indringers, is gezocht naar een uitbouw van de bescherming van de
transportmiddelen en van de plaatsen, zij het dan in een minder stoffe–
lijke betekenis, die dienen voor de overdracht en de opslag van
gegevens. Het spiegelbeeld daarvan vormt de uitbouw van de strafvor–
derlijke bevoegdheden om, indien aan bepaalde criteria is voldaan,
binnen bepaalde grenzen kennis te kunnen nemen van gegevens die
worden overgedragen of op bepaalde plaatsen zijn opgeslagen.
In het algemeen is getracht in de juridische omschrijvingen zoveel
mogelijk te abstraheren van de huidige stand der techniek en in de plaats
daarvan aansluiting te zoeken bij de maatschappelijke functie van de
nieuwe technische mogelijkheden. Dit betekent dat gezocht is naar
begrippen die ook bruikbaar blijven indien door nieuwe technische
ontwikkelingen op geheel andere wijze dan thans toch dezelfde
maatschappelijke functie op informatietechnologisch gebied wordt
vervuld.
Voortdurend dient de vraag te worden gesteld in hoeverre gebruik kan
worden gemaakt van de bestaande strafrechtelijke en strafvorderlijke
bepalingen zonder tot een overspanning van de daarin gebruikte
begrippen te komen. Aan de ene kant moet onder ogen worden gezien
op welke gebieden er sprake is van een zodanige kwantitatieve toename
van mogelijkheden met gegevens om te gaan, dat een kwalitatief ander
begrippenapparaat moet worden ontwikkeld voor een adequate
juridische behandeling van het probleem, wil men het traditionele begrip–
penapparaat niet zozeer oprekken dat de band met het gewone spraak–
gebruik allengs moeilijk te vinden is. Aan de andere kant moet worden
gewaakt tegen een vernieuwing van strafrechtelijke dogmatiek van
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zodanige aard dat deze slechts kan worden verklaard door de overweldi–
gende indruk van de informatietechnische mogelijkheden. De wetgever
dient nuchter te blijven zoeken naar aansluiting bij de traditioneel
gegroeide begrippen en niet meer te vernieuwen dan op zakelijke
gronden is geïndiceerd.
1.4. Nieuwe begrippen
Een begrip dat door het voortschrijden van de informatietechniek een
geheel andere lading heeft gekregen, is dat van «gegevens». Dit begrip
wordt in het wetsvoorstel steeds in het meervoud gebruikt. Hieronder
wordt in het verband van het onderhavige wetsvoorstel verstaan een
weergave van feiten, begrippen of instructies op een overeengekomen
wijze, geschikt voor overdracht interpretatie of verwerking door personen
of door automatische middelen. Onder feiten worden zowel reële als
denkbeeldige gebeurtenissen begrepen. Dit betekent dat niet alleen
gegevens die zijn opgeslagen of worden overgedragen met het oogmerk
om de mens informatie ter beschikking te stellen, hieronder vallen, doch
ook gegevens die slechts bedoeld zijn om een computer te sturen
(programmagegevens), ongeacht de vraag of deze auteursrechtelijk zijn
beschermd. Het begrip «gegevens» moet worden onderscheiden van het
begrip «informatie», dat betrekking heeft op de uitwerking van gegevens,
zoals beoogd of ervaren door de gebruikers ervan. Het verwijst naar een
subjectief proces, dat mede afhankelijk kan zijn van culturele of
maatschappelijke factoren.
De mogelijkheden om gegevens op te slaan, te bewerken en over te
dragen, zijn door de toepassing van informatietechniek zo toegenomen
en bovendien ook anders geworden, dat de vraag rijst of traditionele
wijzen van gegevensbescherming nog toereikend kunnen worden geacht.
Deze bescherming richt zich nog op de gegevensdrager. Alle bepalingen
in de beide hier aan de orde zijnde wetboeken, die van toepassing zijn op
een «zaak» of een «goed», zijn daarop van toepassing. Een systema–
tische begripsmatige benadering van het begrip «gegeven» komt in het
strafrecht nog niet duidelijk naar voren. In de artikelen 98 tot en met 98c
van het Wetboek van Strafrecht staat weliswaar het begrip in het
enkelvoud en in een andere betekenis dan waarin het bij dit wetsvoorstel
wordt geïntroduceerd. Verder staat in de artikelen 110 en 114 van het
Wetboek van Strafvordering het begrip «bericht». Het gaat daarbij dan
slechts om voor de mens kenbare gegevens. In deze artikelen is er echter
geen beperking tot een bepaalde categorie berichten.
De vraag is gerezen of niet in het voetspoor van het arrest van het Hof
te Arnhem (NJ 1984, 80) zou kunnen worden volstaan met de opvatting
dat waar in het Wetboek van Strafrecht wordt gesproken van «goed»,
daaronder mede moeten worden begrepen «gegevens». In deze
opvatting zou het bestaande strafrecht toereikend de informatietechnolo–
gische ontwikkelingen bij voorbaat afdekken. Hoezeer hier ook wellicht
kan worden gesproken van een inventieve oplossing in een concreet
geval, meen ik dat de wetgever op dit punt bij een dergelijke aanpak zou
tekort schieten. De voor– en nadelen van een dergelijke benadering
hebben uitvoerig de revue gepasserd in de vergadering van de Neder–
landse Juristenvereniging in juni 1988. Ik sluit mij aan bij het standpunt
van de meerderheid van deze vergadering zoals deze tot uitdrukking
kwam bij de stemming over een desbetreffend vraagpunt. Dit standpunt
komt overeen met dat van de commissie-Franken, daarop neerkomende
dat een afzonderlijke begripsmatige behandeling van «gegevens» in het
strafrecht door de ontwikkeling van de informatietechnische mogelijk–
heden is geïndiceerd.
Een tweede nieuw begrip dat in dit wetsvoorstel wordt geïntroduceerd
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is dat van een «geautomatiseerd werk». Hieronder wordt verstaan elke
inrichting die met technische middelen geschikt is gemaakt voor de
opslag, verwerking of overdracht van gegevens. Het begrip «geautomati–
seerd» duidt op een functioneren van het werk voor een deel onafhan–
kelijk van menselijk ingrijpen. Hieronder vallen dus computers, netwerken
van aan elkaar verbonden computers en geautomatiseerde inrichtingen
voor telecommunicatie. Hieronder vallen dus niet werken die uitsluitend
bestemd zijn voor de opslag van gegevens of eenvoudige werken die in
beginsel slechts bestemd zijn om te functioneren zonder interactie met
hun omgeving, zoals een elektronisch klokje. Met de huidige stand van
de techniek gaat het om het omgaan met gegevens met elektrotech–
nische of optische middelen. In de naaste toekomst zullen wellicht ook
biotechnologische ontwikkelingen hieronder vallen.
Zowel in het Wetboek van Strafrecht als in het Wetboek van Strafvor–
dering zijn er bepalingen die betrekking hebben op een bepaalde plaats,
bij voorbeeld een woning. Op deze plaatsen kunnen gegevensdragers
worden bewaard. Het begrip «geautomatiseerd werk» vormt hiervan de
pendant wat betreft de opslag, verwerking en overdracht van gegevens.
De strafbaarstelling van het binnendringen in een zodanig werk sluit aan
bij reeds bestaande bepalingen in het Wetboek van Strafrecht, terwijl de
bevoegdheid tot het verrichten van onderzoek in geautomatiseerde
werken ter vergaring en opneming van gegevens aansluit bij de huiszoe–
kingsbepalingen van het Wetboek van Strafvordering.
1.5. Telecommunicatie
Bij de wet van 7 april 1971, houdende enige strafbepalingen tot
bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Stb. 180), werden de
artikelen 139a tot en met 139g, 441 a en 441 b in het Wetboek van Straf–
recht en de artikelen 125f tot en met 125h in het Wetboek van Strafvor–
dering ingevoerd. Daarbij werd, voor zover hier van belang, het afluis–
teren van gesprekken met een technisch hulpmiddel strafbaar gesteld.
Dit betreft dus communicatie van mond tot oor. Er is toen van afgezien
het onbevoegd kennisnemen van schriftelijke communicatie strafbaar te
stellen. Het geschrift onderscheidt zich van het gesprek door zijn
duurzaamheid. Degenen die zich van schriftelijke communicatie
bedienen, dienen om deze reden meer rekening te houden met
onbevoegde kennisneming. De wetgever heeft toen niet zo ver willen
gaan ook deze vorm van communicatie te beschermen met behulp van
het strafrecht. Datacommunicatie was toen uit een oogpunt van straf–
rechtelijke bescherming nog niet aan de orde.
De situatie heeft zich sindsdien gewijzigd. De schriftelijke uitwisseling
van berichten met middelen van telecommunicatie heeft een grote vlucht
genomen. Naast de telex is er tegenwoordig ook de telefax. Datacommu–
nicatie vormt inmiddels een integrerend bestanddeel van onze samen–
leving. De technische ontwikkelingen hebben er verder toe geleid dat in
de naaste toekomst met de introductie van het Integrated Services
Digital Network (ISDN) gegevens die over de telecommunicatie-infra–
structuur worden overgebracht, zonder nadere bewerking niet meer zijn
te herleiden tot spraak, geschrift, beeld of computerdata. Het aftappen
of opnemen van deze gegevens zou met de bestaande wetgeving niet
constitutief zijn voor het strafbaar feit, doch pas na ontrafeling en dan
slechts voor zover de gegevens herleidbaar zijn tot gesprekken (het
afluisteren van radio-omroep die wordt overgedragen over de telecom–
municatie-infrastructuur zou dan echter weer vrij zijn). Onder deze
omstandigheden lijken de bestaande strafbepalingen en de daarvan een
spiegelbeeld vormende strafvorderlijke dwangmiddelen, niet meer
adequaat.
Deze conclusie wordt ondersteund door de ontwikkeling in de
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totstandkoming van de grondwettelijke bescherming van de media met
betrekking tot gegevens. In de Grondwet van voor de herziening
bepaalden de artikelen 172 en 173 het huisrecht en het briefgeheim.
Strafrechtelijk vonden deze grondrechten hun vertaling in de artikelen
138 en 201 van het Wetboek van Strafrecht. In 1971 is het telefoon–
geheim beschermd door invoeging van onder meer artikel 139c van het
Wetboek van Strafrecht. Toen is afgezien van een strafrechtelijke
bescherming van het telegraafgeheim. In 1983 heeft het telefoon– en
telegraafgeheim zijn grondrechtelijke verwoording gevonden in de
herziene Grondwet. Thans wordt voorgesteld de strafrechtelijke
bescherming zich tevens te laten uitstrekken tot het telegraafgeheim.
Het wetsvoorstel gaat ervan uit dat elk aftappen of opnemen van
telecommunicatie verboden is. Onder aftappen wordt verstaan elke
momentane kennisneming van gegevens. Ook afluisteren is dus een
vorm van aftappen, terwijl de kennisneming van beelden een vorm van
aftappen is die niet tevens afluisteren is. Het opnemen is het vastleggen
van gegevens op enige gegevensdrager, teneinde deze gegevens later te
kunnen gebruiken
2. Wijzigingen in het Wetboek van Straf recht
2.1. Algemeen
In dit deel van deze memorie licht ik een aantal keuzen toe die met
betrekking tot het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvor–
dering zijn gemaakt voor zover deze niet met bijzondere artikelen te
maken hebben. Enerzijds is toegelicht waarom ten aanzien van een
aantal artikelen dezelfde keus is gemaakt als de commissie-Franken,
anderzijds waarom bepaalde voorstellen van deze commissie niet zijn
overgenomen. Voor een toelichting op de afzonderlijke artikelen verwijs
ik naar de artikelsgewijze toelichting.
2.2. Het aftappen en opnemen van gegevensverkeer
In de artikelen 139a tot en met 139e wordt het begrip telecommuni–
catie gebruikt in de betekenis die dit woord heeft in de Wet op de
telecommunicatievoorzieningen (Stb. 1988, 520). In deze laatste wet is
dit begrip als volgt gedefinieerd: iedere overdracht, uitzending of
ontvangst van gegevens van welke aard ook door middel van kabels,
langs radio-elektrische weg of door middel van optische of andere
elektro-magnetische systemen. Deze definitie is overgenomen uit het
Internationale Verdrag betreffende Telecommunicatie (Trb. 1983, 164).
Het begrip in deze betekenis acht ik inmiddels zozeer in overeen–
stemming met het gewone spraakgebruik, dat een nadere definitie in het
Wetboek van Strafrecht niet nodig is.
Hoewel in deze definitie mede wordt gesproken van «overdracht van
gegevens», is om iedere onduidelijkheid te vermijden in de begripsbepa–
lingen waar nodig nog toegevoegd «of andere gegevensoverdracht door
een geautomatiseerd werk». De terminologie «overdracht van gegevens»
in samenhang met het woord «telecommunicatie» duidt immers primair
op overdracht van gegevens op afstand, tussen personen onderling,
tussen personen en computers of tussen computers onderling. Met de
toevoeging «overdracht van gegevens» wordt evenwel mede bedoeld het
gegevensverkeer over korte afstand, bij voorbeeld tussen een computer
en het daarop aangesloten beeldscherm. Het is niet in overeenstemming
met het gewone taalgebruik te achten ook deze overdracht van gegevens
aan te duiden als telecommunicatie.

Tweede Kamer, vergaderjaar 1989-1990, 21 551, nr. 3

2.3. Gegevens met geldswaarde
In paragraaf 1.4 is vermeld dat er bezwaren kunnen worden ingebracht
tegen een legislatieve benadering waarbij gegevens worden gevat onder
het begrip «goed», zoals dit op verschillende plaatsen in het Wetboek
van Strafrecht voorkomt. Dit laat echter onverlet dat onder bepaalde
omstandigheden gegevens, vooral wanneer het gaat om grote verzame–
lingen, zij in het handelsverkeer wel degelijk een bepaalde waarde verte–
genwoordigen. In de praktijk blijkt dat bij voorbeeld adressenbestanden
worden verhandeld. Een dergelijk adressenbestand vertegenwoordigt
derhalve een zekere geldswaarde. Computerprogramma's vormen vaak
voorwerp van auteursrecht. Artikel 2 van de Auteurswet beschouwt het
auteursrecht als een roerende zaak, die vatbaar is voor overdracht. Het is
bekend dat in het maatschappelijk verkeer voor een dergelijke overdracht
soms grote sommen gelds worden betaald. De commissie-Franken stelde
voor in een aantal bepalingen naast het begrip «goed» toe te voegen «of
gegevens met vermogenswaarde in het handelsverkeer». Met dit laatste
begrip is bedoeld dat het gaat om gegevens die in het economisch
verkeer verhandelbaar zijn. In dit wetsvoorstel wordt in plaats daarvan
om taalkundige redenen het begrip «geldswaarde» gebruikt. In concrete
gevallen zal moeten worden nagegaan of in de maatschappelijke werke–
lijkheid de betreffende gegevens reguliere handelswaar vertegenwoor–
digen.
De commissie-Franken noemde de artikelen 198, 317, 318, 326, 329,
341, 343 en 348 van het Wetboek van Strafrecht als de bepalingen
waarin dit begrip zou moeten worden geïntroduceerd. Wat betreft de
artikelen 198, 329, 341, 343 en 348 meen ik dat daarvan moet worden
afgezien op de volgende gronden.
Artikel 198 betreft het beslag of de gerechtelijke sequestratie van een
goed. De toevoeging van het bestanddeel «of gegevens met geldswaarde
in het handelsverkeer» is slechts mogelijk indien inderdaad dergelijke
gegevens in beslag kunnen worden genomen of gerechtelijk in bewaring
kunnen worden gegeven. Het beslag of de bewaring zal echter steeds
betrekking hebben op een gegevensdrager, doch zal zich niet kunnen
uitstrekken tot de daarop vastgelegde gegevens in die zin dat dezelfde
gegevens, indien tevens vastgelegd op een andere drager, ook onder het
beslag of de bewaargeving zouden vallen. Weliswaar kan aan de waarde
van de gegevens die zijn vastgelegd op de inbeslaggenomen gegevens–
drager afbreuk worden gedaan door de exclusiviteit ervan teniet te doen
als gevolg van het gebruik van dezelfde gegevens afkomstig van een
andere gegevensdrager, het beslag - civielrechtelijk of strafrechtelijk strekt zich echter niet mede uit tot de op andere gegevensdragers
vastgelegde gegevens. Slechts het beslag op het auteursrecht, zoals
onder bepaalde omstandigheden mogelijk door artikel 2, derde lid, van
de Auteurswet, vormt hierop mogelijk een uitzondering. Een regeling
terzake zou echter een plaats moeten hebben in de Auteurswet en is hier
niet aan de orde.
Artikel 329 heeft twee onderdelen. Het eerste onderdeel heeft
betrekking op een individueel aangewezen voorwerp. Daarbij gaat het
duidelijk om een stoffelijke zaak, eventueel een gegevensdrager. Een
verzameling van gegevens is multiple en daarom kan niet individueel als
zodanig worden aangewezen, doch uitsluitend als begrip worden
omschreven. Het eerste onderdeel kan dus niet van toepassing zijn op
gegevens. Het tweede onderdeel heeft betrekking op de aard, de hoeda–
nigheid of de hoeveelheid van het geleverde. Ook zonder nadere
aanvulling heeft dit onderdeel tevens betrekking op immateriële zaken als
gegevens. Een aanvulling van het artikel is dus niet nodig.
De artikelen 341 en 343 hebben betrekking op de benadeling van
schuldeisers of rechthebbenden (bedrieglijke bankbreuk). Het is twijfel–
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achtig of het faillissementsrecht verbiedt om tijdens een faillissement
gegevens uit de boedel aan een ander ter beschikking te stellen.
Weliswaar kan de waarde van een adressenbestand, gegevensbank of
programmatuur verminderen doordat door een dergelijke handeling
mogelijk de exclusiviteit ervan verloren gaat. De gegevens zelf, die door
het beslag op de desbetreffende gegevensdragers voorwerp uitmaken
van het faillissement, blijven ter beschikking van de schuldeisers. Zolang
in het faillissementsrecht hierover geen duidelijkheid bestaat, lijkt het
niet wenselijk bij aanpassing van het strafrecht hierin een keuze te
maken.
Artike! 348 ziet op het onttrekken van een goed aan hem die daarop
een recht heeft zoals omschreven in het artikel. Het onttrekken van
gegevens, ongeacht of zij geldswaarde in het handelsverkeer hebben of
niet, zou reeds strafbaar zijn in het voorgestelde artikel 350a, daar de
gegevens dan immers ontoegankelijk zijn. Een aanvulling van het artikel
is dus niet nodig.
Voor het overige is het begrip «gegevens met geldswaarde» in de door
de commissie-Franken voorgestelde artikelen overgenomen.
2.4.

Voorbereidingshandelingen

De vraag is gerezen of niet strafbaar zou moeten worden gesteld het
voorhanden hebben van zodanige gegevens - ik denk dan daarbij vooral
aan programmatuur - dat deze niet anders kan worden gebruikt dan voor
het plegen van een ernstig strafbaar feit met behulp van de computer.
Met name de snelheid waarmee, indien alles is geprepareerd, een
dergelijk delict kan worden gepleegd, wellicht zonder achterlating van
sporen, zou hiervoor kunnen pleiten. Van de opneming van een dergelijke
bepaling heb ik evenwel toch afgezien. De commissie-Franken noch de
daaromtrent ontvangen adviezen, wijzen in die richting. Evenmin hebben
zich in de praktijk op dit punt problemen voorgedaan. Gelet op de
voorzichtigheid die in het algemeen met het strafbaar stellen van voorbe–
reidinghandelingen moet worden betracht, meen ik dat althans in dit
stadium van een dergelijke strafbepaling moet worden afgezien.
3. Wijzigingen in het Wetboek van Strafvordering
3.1. Voor welke feiten gelden de voorgestelde bevoegdheden?
De wijzigingen in hei Wetboek van Strafvordering hebben niet slechts
betrekking op de strafbare feiten die in dit wetsvoorstel worden voorge–
steld op te nemen in het Wetboek van Strafrecht, doch op alle strafbare
feiten, ook die zijn opgenomen in bijzondere wetten. Dit betekent dat de
strafvorderlijke bevoegdheden tevens kunnen worden toegepast bij
delicten als valsheid in geschrift of het sluiten van een transactie over
verdovende middelen, indien deze delicten worden gepleegd met behulp
van een computer of telecommunicatievoorzieningen, zoals de fax. In
deze zin gaat het niet alleen om computercriminaliteit, doch om alle
delicten waarbij de computer een rol speelt. In dit wetsvoorstel is ervan
afgezien de aanvullende strafvorderlijke bevoegdheden die in bijzondere
wetten zijn opgenomen, na te gaan op de noodzaak tot een mogelijke
aanpassing aan de informatiemaatschappij. Een dergelijke aanpassing
lijkt, gegeven de thans voorgestelde aanvulling van het algemene formele
strafrecht, ook minder urgent.
3.2. Onopgemerkte waarneming en kenbaar onderzoek
Wat betreft het aftappen en opnemen van overgedragen gegevens, is
er een onderscheid tussen enerzijds gegevens die worden overgedragen
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over de telecommunicatie-infrastructuur en anderzijds gegevens die
anderszins worden overgedragen. In het eerste geval kunnen zij ter
beschikking van de justitie komen zonder dat de betrokkene daarvan
weet. Er is dus sprake van onopgemerkte waarneming. In dit opzicht kan
de telecommunicatie-infrastructuur, ondanks de waarborgen waarmee
deze is omgeven, worden vergeleken met de openbare weg, waar
eveneens ieder onopgemerkt kan worden geobserveerd. In het tweede
geval is, evenals dit bij huiszoeking het geval is, het verkrijgen van
gegevens ten behoeve van justitiëel onderzoek slechts mogelijk met
medeweten van de betrokkene, althans weet de betrokkene van het
onderzoek zodra hij de locatie waar het onderzoek heeft plaatsgevonden,
betreedt. Dit is natuurlijk anders indien de betrokkene de gegevens
bewaart op een wijze dat zij publiekelijk toegankelijk zijn.
Het wetsvoorstel verbindt de bevoegdheid om onderzoek te doen in
een geautomatiseerd werk aan de bevoegdheid tot huiszoeking. Dit
onderzoek wordt daardoor niet een onderdeel van huiszoeking, doch is
een zelfstandige bevoegdheid, die echter slechts in het verband van een
huiszoeking kan worden uitgeoefend. Aldus bevat het wetsvoorstel de
waarborg voor de burger dat niet gedurende enige tijd buiten zijn
medeweten om gegevens, zolang deze niet over de telecommunicatie–
infrastructuur worden overgedragen, ter kennis van de justitie kunnen
komen.
Ik wijs er in dit verband op dat vaste verbindingen (huurlijnen) die door
de P.T.T. ter beschikking worden gesteld, blijkens de plaatsing van artikel
4, tweede lid, van de Wet op de telecommunicatievoorzieningen (Stb.
1988, 520) onder het hoofdstuk betreffende de telecommunicatie-infra–
structuur, deel uitmaken van deze infrastructuur, terwijl het gebruik van
private telecommunicatie-inrichtingen slechts is toegestaan met een
vergunning van de Minister van Verkeer en Waterstaat.
Het beginsel dat onopgemerkte waarneming niet plaatsvindt op
locaties die zijn afgeschermd - bij voorbeeld woningen, besloten lokalen
of een beveiligd geautomatiseerd werk– is in dit wetsvoorstel gehand–
haafd. Dit heeft tot gevolg dat de bevoegdheid onderzoek te verrichten in
een geautomatiseerd werk, wordt begrensd door de bevoegdheid van de
personen die op de plaats waar de huiszoeking wordt uitgevoerd wonen,
plegen te werken of verblijven. Indien moet worden gevreesd dat de
verdachte zodra hij op de hoogte komt van de huiszoeking, zijn gegevens
elders zal onderbrengen op een zodanige wijze dat deze voor de justitie
niet toegankelijk zijn, zijn er verschillende mogelijkheden, afhankelijk van
de omstandigheden, een lek in de waarheidsvinding tegen te gaan.
Indien de overdracht van de gezochte gegevens naar een elders ook
buiten het bereik van de verdachte zich bevindende computer door
tussenkomst van de teleconnmunicatie-infrastructuur dreigt plaats te
vinden, is het voldoende voorafgaand aan de huiszoeking met gebruik–
making van het voorgestelde artikel 125g een tap te plaatsen. Dit artikel
is toepasselijk zowel voor kieslijnen als voor huurlijnen van de P.T.T.
Indien de overdracht moet worden gevreesd met behulp van eigen kabels
in, op of boven openbare gronden, of met behulp van een draadomroep–
inrichting, kan bij de Minister van Verkeer en Waterstaat, die hiervoor
ingevolge de artikelen 23 onderscheidenlijk 21 van de Wet op de
telecommunicatievoorzieningen een vergunning heeft afgegeven, worden
nagegaan naar welke locaties deze kabels leiden. Een bevel tot vergaring
en opneming zal dan tevens tot deze locaties moeten worden gegeven.
Indien ten slotte de overdracht via de ether moet worden gevreesd, kan
deze, zonder dat daartoe een afzonderlijke wettelijke bevoegdheid
behoeft te worden gecreëerd, worden onderschept met behulp van
ontvangapparatuur.

Tweede Kamer, vergaderjaar 1989-1990, 21 551, nr. 3

10

3.3. Onderzoek in een elders aanwezig geautomatiseerd werk
Vanouds zijn er in het strafproces gegevens verzameld en vastgelegd
in een proces-verbaal of anderszins. Het verzamelen gaat in de regel
gepaard met observatie. Ook kunnen voorwerpen in beslag worden
genomen waaraan gegevens kunnen worden ontleend. Is het nodig
daartoe stelselmatig en gericht onderzoek op bepaalde locaties te doen,
dan vindt huiszoeking plaats. Kan hiermee in het licht van de ontwik–
keling van de informatietechniek, worden volstaan ? Ik meen dat deze
vraag ontkennend moet worden beantwoord.
Huiszoeking omvat de bevoegdheid om gericht en stelselmatig
onderzoek te doen op enige plaats (zie bij voorbeeld NJ 1985, 822). Is
deze plaats een woning, dan zijn de artikelen 120 en volgende alsmede
de bepalingen in het voorstel van de Algemene wet op het binnentreden
(Kamerstukken II 1984/85, 19073) van toepassing. Daarbij worden ook
traditionele gegevensdragers onderzocht en zo nodig in beslag genomen.
Toch ligt in het begrip «huiszoeking» de beperking tot een bepaalde
locatie. De informatietechniek heeft er toe geleid dat via een terminal en
een netwerk gegevens die zijn opgeslagen in een geheel ander deel van
het land, als het ware binnen handbereik zijn. Teneinde het zoeken naar
gegevens in een computersysteem in het kader van een strafrechtelijk
onderzoek niet illusoir te doen zijn, is het nodig dat ook binnen bepaalde
grenzen in elders zich bevindende computers kan worden gezocht.
Denkbaar is af te wachten of niet de rechter de bevoegdheid tot
huiszoeking aldus zal interpreteren, dat ook naar gegevens die zijn
opgeslagen op een andere plaats dan die waar de huiszoeking plaats–
vindt, gericht en stelselmatig onderzoek mogelijk is. De
commissie-Franken biedt hiertoe in zoverre een aangrijpingspunt dat zij
spreekt van het beschikbaarheidscriterium (zie blz. 88 onderaan).
Ingevolge dit criterium zouden gegevens die zonder doorbreking van een
elders aanwezige beveiliging kunnen worden opgeroepen, geacht worden
«aanwezig» te zijn op de locatie van onderzoek.
Op grond van het ingrijpende karakter van de bevoegdheid tot
huiszoeking, acht ik het gewenst de noodzaak tot een extensieve inter–
pretatie zoveel mogelijk weg te nemen. Bedacht moet worden dat de
bevoegdheid tot huiszoeking is gegeven ter inbeslagneming. Daar
gegevens, los van een gegevensdrager, zich niet lenen voor beslag, is
twijfelachtig of een dergelijke interpretatie verenigbaar is met de
bedoeling van de bevoegdheid tot huiszoeking.
Kenmerk van geautomatiseerd verwerkte gegevens is dat de plaats
waar zij zijn opgeslagen, niet steeds op voorhand duidelijk is. Daarom
wordt voorgesteld een afzonderïijke bevoegdheid tot het vergaren van
gegevens in het wetboek op te nemen. Ook bij het afluisteren van
telefoongesprekken heeft de wetgever niet aangesloten bij de
huiszoeking - bij voorbeeld in een plaats waar de telefooncentrale is
gevestigd teneinde aldaar de gegevens te verzamelen die aan een
telefoongesprek kunnen worden ontleend doch heeft hij een zelfstandig
dwangmiddel gecreëerd.
Ik meen dat er zoveel verschillen met de traditionele huiszoeking en
inbeslagneming zijn, dat een nieuw dwangmiddel van onderzoek in elders
aanwezige geautomatiseerde werken nodig en gerechtvaardigd is. Dit
laat onverlet dat huiszoeking en inbeslagneming, ook ten aanzien van
geautomatiseerde werken, op dezelfde wijze als tot dusver, mogelijk
blijven.
De voorgestelde bevoegdheid brengt ook met zich mee dat degeen die
het onderzoek doet, zich behoort af te vragen of het geautomatiseerd
werk waarin hij onderzoek doet, binnen zijn bevoegdheid valt. Gaat het
om een kennelijk in het buitenland zich bevindend computersysteem, dan
zal hij zich, behoudens een uitdrukkelijke verdragsrechtelijke grondslag,
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zich van onderzoek dienen te onthouden. De Nederlandse wet kan
immers geen grondslag bieden voor een onderzoek in een geautomati–
seerd werk dat onder de jurisdictie van een ander land valt. Dit laat
uiteraard onverlet dat daar waar zonder gebruikmaking van publiekrech–
telijke bevoegdheden consultatie van bij voorbeeld buitenlandse
databanken mogelijk en geoorloofd is, de politie of de rechter-commis–
saris deze middelen niet ongebruikt behoeft te laten. Alsdan is er geen
sprake van een onderzoek in de zin van het onderhavige wetsvoorstel. Ik
acht het overigens van belang dat een verdragsrechteïijke grondslag, bij
voorbeeld in de vorm van een aanvullend protocol bij het Europees
Verdrag aangaande de wederzijdse rechtshulp in strafzaken, tot stand
wordt gebracht.
3.5. Bewijs van ontvangst
Er is van afgezien voor te schrijven dat een bewijs van ontvangst wordt
afgegeven aan degeen bij wie de gegevens zijn opgenomen. Voor de
inbeslagneming is dit voorgeschreven, omdat de beslagene nog
aanspraken op het voorwerp kan doen gelden. Inbeslagneming brengt bij
voorbeeld geen wijziging in de eigendom. Bij opgenomen gegevens ligt
dit anders. Degeen bij wie de gegevens zijn opgenomen, behoudt de
volledige beschikkingsmacht over de gegevens. Evenmin kan hij
aanspraken doen gelden op de gegevens die zijn meegenomen. De wijze
waarop met de opgenomen gegevens dient te worden omgesprongen, is
uitputtend in de wet omschreven. Hierover kan door particulieren geen
zeggensmacht worden uitgeoefend.
3.6. De voorstellen van de commissie-Franken
Het onderhavige wetsvoorstel beoogt in beginsel hetzelfde te bereiken
als de commissie-Franken in haar rapport heeft voorgesteld, doch geeft
daaraan een andere vorm. In deze paragraaf wordt uiteengezet waarom
de door de commissie voorgestelde bepalingen niet zijn overgenomen.
Van inbeslagneming is sprake indien de vrije beschikking over het
voorwerp door de oorspronkelijke rechthebbende wordt opgeheven (HR
2 juni 1936, NJ 1015). Dit is echter bij onderzoek in een geautomati–
seerd werk naar gegevens, niet het geval. Degeen die de beschikking had
over de gegevens, behoudt immers zonder beperkingen de beschikkings–
macht over de onderzochte en eventueel door justitie vastgelegde
gegevens. Hooguit verliest hij de exclusiviteit ervan. De gegevens in
handen van de justitie vallen echter uiteraard onder de ambtelijke
geheimhoudingsplicht.
Onder punt 137 van haar rapport overweegt cle commissie of een
afzonderlijke afdeling ware te scheppen, dan wel het opschrift van de
bestaande afdeling betreffende de inbeslagneming ware te wijzigen. Ik
geef de voorkeur aan de eerste oplossing, daar het onderzoek naar
gegevens nauwer aansluit bij de bestaande regeling van het afluisteren
van telefoongesprekken dan bij de inbeslagneming. Dit heeft tot gevolg
dat niet kan worden volstaan met een eenvoudige aanvulling van
bestaande bepalingen inzake inbeslagneming.
De door de commissie voorgestelde aanvulling van artikel 94, waaruit
zou moeten blijken welke gegevens va^baar zijn voor vergaring en
opneming, lijkt mij het bezwaar te hebben dat daarmee onzekerheid
ontstaat over de bestaande bevoegdheid tijdens een huiszoeking
gegevens op te nemen, bij voorbeeld vingerafdrukken. Mr. A.E. Harteveld
heeft hierop gewezen in zijn artikel «Dwangmiddelen en computercrimi–
naliteit» in Delikt en Delinkwent 1987, afl. 10, blz. 1042 e.v. Evenals
thans bij een huiszoeking alle zich op de locatie van de huiszoeking
bevindende voorwerpen kunnen worden onderzocht op de mogelijkheid
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dat daarop relevante gegevens zijn vastgelegd en dergelijke gegevens,
wanneer zij worden aangetroffen, ook kunnen worden vastgelegd, zal
onder het bestaande recht een geautomatiseerd werk dat zich op deze
locatie bevindt, aan een onderzoek mogen worden onderworpen.
Beter lijkt het mij daarom te bepalen welke bevoegdheid er bestaat om
in samenhang met een huiszoeking gegevens te onderzoeken in een
elders zich bevindend geautomatiseerd werk. De ontwikkeling van de
informatietechniek heeft het immers mogelijk gemaakt ook op zulk een
geautomatiseerd werk te werken als bevond dit werk zich ter plaatse. De
ratio van de bestaande bevoegdheid tot huiszoeking blijft daarmee in
stand.
De vraag is gerezen of de bestaande bevoegdheid tot huiszoeking niet
toereikend is om ook in zulk een geautomatiseerd werk onderzoek te
verrichten. De mogelijkheden om deze vraag bevestigend te beant–
woorden, zijn groter indien men uitgaat van het door de commissie in
punt 153 van haar rapport bepleite beschikbaarheidscriterium. De
ongeclausuleerde hantering van dit criterium lijkt mij echter te leiden tot
een te ruime en onbepaalde bevoegdheid.
Waar de wetgever in 1971 reeds de zorg had om de persoonlijke
levenssfeer te beschermen en de strafvorderlijke inbreuken daarop nauw
te omschrijven met betrekking tot telefoongesprekken, zo geldt te meer
de persoonlijke levenssfeer met betrekking tot geautomatiseerde werken.
Het beschikbaarheidscriterium geeft onvoldoende precies aan hoever de
bevoegdheid om tijdens een huiszoeking ook te zoeken naar gegevens
die elders zijn opgeslagen, reikt. Het zou er met de beschikbare
technische mogelijkheden toe kunnen leiden dat onderzoek plaatsvindt in
een computer van een derde, zonder dat deze daarvan weet. Dit is in
strijd met het beginsel dat geen onopgemerkte waarneming kan plaats–
vinden op plaatsen, daaronder begrepen geautomatiseerde werken, die
door een rechthebbende zijn afgeschermd (zie ook paragraaf 3.2.). Ik
geef daarom de voorkeur aan een nauwkeuriger omschrijving van de
zoekbevoegdheid.
Ten slotte heeft de commissie voorgesteld een afzonderlijke regeling
op te nemen voor de vergaring en opneming ter gelegenheid van een
schouw, parallel aan artikel 97, eerste lid, onder 2°. Het gaat dan om de
bevoegdheid om gegevens te vergaren en op te nemen zonder gericht en
stelselmatig onderzoek. Dit criterium mist evenwel voldoende nauwkeu–
righeid. Blijkt tijdens een huiszoeking dat er gegevens op een beeld–
scherm af te lezen zijn, zonder nadere manipulatie van de computer, dan
kunnen deze gegevens ook zeer wel worden neergelegd in een gewoon
proces-verbaal. Een afzonderlijke wettelijke bevoegdheid is hiervoor niet
nodig. Zou men daarentegen het criterium «zonder gericht en stelsel–
matig onderzoek» begrijpen in die zin dat slechts in beperkte mate de
computer mag worden gemanipuleerd, dan is niet duidelijk aan te geven,
wanneer deze met een schouw vergelijkbare bevoegdheid zou overgaan
in een met huiszoeking vergelijkbare bevoegdheid. Het lijkt mij wenselijk
een dergelijke verwarrende rechtsverfijning te vermijden. Op deze grond
is geen afzonderlijke met een «schouw» vergelijkbare bevoegdheid in het
wetsvoorstel opgenomen.
Dit betekent dat tijdens een schouw een opsporingsambtenaar of een
rechter-commissaris geen instructies aan een computer kan geven,
zolang er geen sprake is van een huiszoeking. Vindt huiszoeking plaats,
dan kan op grond van de bestaande rechtsregels gericht en stelselmatig
onderzoek in een zich ter plaatse zich bevindend geautomatiseerd werk
plaatsvinden. Het onderhavige wetsvoorstel bevat daarenboven de
bepaling dat wat betreft in een geautomatiseerd werk opgeslagen
gegevens binnen bepaalde grenzen ook mag worden gezocht op plaatsen
die overigens niet aan de huiszoeking zijn onderworpen.
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4. Deregulering
De verschillende voor de deregulering relevante gezichtspunten komen
bij de bespreking van de afzonderlijke voorstellen aan de orde. In het
bijzonder zijn verschillende keren varianten voor de aanpak van de gesig–
naleerde problemen vermeld. Ik ga in dit hoofdstuk nog in op de
volgende aspecten.
4.1. Samenhang met andere in voorbereiding zijnde regelingen
Het onderhavige wetsvoorstel vertoont samenhang met de werkzaam–
heden van de commissie herijking van het Wetboek van Strafvordering
(commissie-Moons), dat mogelijk bepaalde bepalingen in het onder–
havige wetsvoorstel die zijn ingebed in de bestaande verdeling van
bevoegdheden, zullen moeten worden herzien indien deze verdeling in
het algemeen anders zou worden opgezet. Op de resultaten van deze
werkgroep is met dit wetsvoorstel niet vooruitgelopen. Hetzelfde geldt
voor het wetsvoorstel ontneming wederrechtelijk verkregen voordeel.
4.2. Handhaving en werkdruk justitieel apparaat
In hoofdstuk 1.2. is een weergave neergelegd van wat thans bekend is
over de omvang van het verschijnsel computercriminaliteit. Voor esn
deel, met name frauduleuze gedragingen, kan hiertegen met de
bestaande wettelijke bepalingen worden opgetreden. Het wetsvoorstel
voegt in dit opzicht geen extra werklast toe. Voor een ander deel zullen
de voorgestelde bepalingen mogelijk maken op te treden waar dit nu nog
niet kan. In dit opzicht moet rekening worden gehouden met een
werklastvermeerdering. Het is evenwel niet uitgesloten dat onder
omstandigheden een werklastverminderend effect optreedt, daar
bepaalde schadelijke, bij voorbeeld frauduleuze, gedragingen gemakke–
lijker en met minder bewijsproblemen onder een strafbepaling kunnen
worden gebracht.
4.3. Financiële consequenties
De gebruikmaking van de voorgestelde bevoegdheden zal een
vermeerdering van kosten met zich meebrengen, daar de kosten die de
P.T.T. zal moeten maken als gevolg van verzoeken door de justitie tot het
afluisteren, aftappen en opnemen van telecommunicatie, door de justitie
zullen moeten worden vergoed. De P.T.T. zal een aantal structurele
voorzieningen moeten aanbrengen ten einde aan verzoeken van de
justitie te kunnen voldoen. De vraag of, en zo ja in hoeverre, deze struc–
turele voorzieningen zullen worden aangebracht, hangt af aan aanwij–
zingen die worden verkregen over de mate waarin verschillende vormen
van telecommunicatie voor criminele doeleinden worden misbruikt.
De inschakeling van automatiseringsdeskundigen teneinde onderzoek
te kunnen doen, zal, indien gebruik wordt gemaakt van de in het
wetsvoorstel verleende bevoegdheden, groter zijn dan thans. In toene–
mende mate is er echter binnen de politie en de Centrale Recherche
Informatiedienst de vereiste deskundigheid voorhanden.
Ten slotte zal betaling verschuldigd zijn ingevolge het gewijzigde
artikel 592 van het Wetboek van Strafvordering. De omvang van deze
kosten zijn moeilijk te schatten, omdat geen indicatie valt te geven van
de omvang waarin van de voorgestelde bevoegdheden gebruik zal
worden gemaakt en de eventueel daaraan verbonden kosten. Er moet
echter mee worden rekening gehouden dat deze aanzienlijk kunnen zijn.
Voorafgaand aan een onderzoek zullen deze kosten moeten worden
begroot en worden afgewogen aan het belang van de opsporing.
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ARTIKELSGEWIJS

Artikel I Het Wetboek van Strafrecht
Onderdeel A
De wijzigingen in de artikelen 98a en volgende zijn nodig met het oog
op uniformiteit binnen het wetboek in het gebruik van het begrip
«gegevens». Uitgaande van het immateriële karakter van dit begrip, lijkt
het onjuist in deze artikelen daaronder mede een materieel voorwerp te
begrijpen.
Het begrip «inlichting» is toegevoegd, om ieder misverstand uit te
sluiten dat elke overdracht van informatie, ook wanneer niet een
weergave daarvan is aan te wijzen, onder de strafbepaling valt. Het heeft
de betekenis die tot dusver het woord «gegeven» in deze bepaling heeft.
Door de toevoeging van het woord «gegevens» in de zin van dit
wetsvoorstel, wordt tevens strafbaar het ter beschikking stellen van
cumputerprogrammatuur aan onbevoegden waarvan de geheimhouding
door het belang van de staat of van zijn bondgenoten wordt geboden.
Deze inhoudelijke uitbreiding lijkt mij in de geest van de oorspronkelijke
ontwerpers van deze bepaling.
Onderdeel B
Het voorgestelde artikel 138a betreft het zogenoemde hacken, de
computerinbraak of de computervredebreuk. Het beschermt degeen die
blijkens feitelijke beveiliging heeft duidelijk gemaakt dat hij zijn gegevens
heeft willen afschermen tegen nieuwsgierige blikken. Het gaat hierbij om
een uitwerking van het beginsel dat het medium wordt beveiligd. De
bepaling gaat er van uit dat een strafrechtelijke bescherming van
gegevens, onafhankelijk van het medium, in beginsel slechts wenselijk is,
indien deze langs civielrechtelijke weg op enigerlei wijze aan een recht–
hebbende zijn gebonden, bij voorbeeld met behulp van het auteursrecht,
het octrooirecht of anderszins. Een inbreuk op deze rechten is tevens
strafrechtelijk gesanctioneerd. Een uitzondering op dit uitgangspunt
vormen de hierboven behandelde bestaande artikelen 98 en volgende.
Het gaat hierbij om bepaalde gegevens die door hun aard zijn gekwalifi–
ceerd. Zij kunnen niet aan een bepaalde rechthebbende worden toege–
schreven. Voor het overige zijn gegevens, indien niet dergelijke uitdruk–
kelijke wetsbepalingen op hen van toepassing zijn, vrij.
De voorgestelde bepaling gaat er van uit dat aan deze vrijheid geen
afbreuk ware te doen. De bescherming van gerechtvaardigde belangen
van houders van gegevenbestanden die, opgeslagen in computers, vooral
via de telecommunicatie-infrastructuur voor onbevoegde blikken toegan–
kelijk zijn, wordt daarin geboden dat het doorbreken van een aange–
brachte beveiliging wordt strafbaar gesteld.
Aansluiting is gezocht bij het bestaande artikel 138 van het Wetboek
van Strafrecht betreffende de huisvredebreuk. Daar geldt in beginsel dat
een ieder vrij is te gaan waar hij wil. Zelfs wanneer iemand wederrech–
telijk in een woning, besloten lokaal of erf vertoeft, is hij nog niet zonder
meer strafbaar. Slechts na een weigering te voldoen aan de vordering
van de rechthebbende of wanneer wederrechtelijk is binnengedrongen,
ontstaat er strafbaarheid. Deze eisen zijn in de sfeer van de informatie–
techniek vertaald in de eis, dat een beveiliging moet zijn doorbroken.
Overigens geldt deze eis alleen voor het binnendringen. Het wijzigen van
gegevens wordt in het voorgestelde artikel 350a strafbaar gesteld, ook
indien deze gegevens zijn opgeslagen in een onbeveiligde computer.
Wat betreft de strafmaat is evenwel afgeweken van die van artikel
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138. De laatste bepaling bedreigt een gevangenisstraf van ten hoogste
zes maanden en geldboete van de derde categorie. Het voorgestelde
artikel 138a bedreigt daarentegen een gevangenisstraf van ten hoogste
drie maanden en geldboete van de tweede categorie. Daarmee is tot
uitdrukking gebracht dat het fysiek binnendringen in eens anders woning
als ernstiger wordt beschouwd dan het binnendringen in een beveiligde
computer waarin verder geen schade wordt aangericht. De straf komt
overeen met die van artikel 139 over het binnendringen van een voor de
openbare dienst bestemd lokaal.
Dit onderdeel van de voorstellen van de commissie-Franken heeft veel
reacties opgeroepen. Zo is de vraag gerezen welke mate van beveiliging
wordt verlangd, voordat aan de eis van strafbaarheid is voldaan. In dat
verband is erop gewezen dat slachtoffers van computercriminaliteit
weinig geneigd zullen zijn aangifte te doen bij de justitie, indien dat tot
gevolg heeft dat de wijze van beveiliging in een openbare zitting van de
rechtbank door de verdediging zou kunnen worden gekritiseerd.
Overweging van de ingebrachte bezwaren heeft niet geleid tot een
afwijking van de door de commissie-Franken voorgestelde bepaling. Ter
motivering wijs ik het volgende.
Er is een onderscheid mogelijk tussen absolute, maximale, adequate,
minimale en pro forma beveiliging. Absolute beveiliging betekent dat een
computerinbraak niet mogelijk is. Een dergelijke beveiliging blijkt niet
mogelijk te zijn. Indien voldoende vernuft, tijd en middelen worden
ingezet, blijkt steeds weer dat in ontoegankelijk geachte computersys–
temen toch kan worden binnengedrongen. Dit betekent ook dat een
inbraak op zichzelf niet een aanwijzing vormt dat er sprake zou zijn van
onvoldoende beveiliging. Maximale beveiliging betekent dat alle op een
bepaald moment beschikbare technische mogelijkheden tot beveiliging
zijn aangewend. Uitgaande van de gedachte dat het onzinnig is een
gulden te beveiligen met een rijksdaalder, kan maximale beveiliging in
redelijkheid niet worden gevergd. Van adequate beveiliging is sprake
wanneer er een evenwicht is tussen het te beveiligen belang en de mate
waarin beveiligingsmaatregelen zijn aangebracht. Naar mijn oordeel
wordt deze mate van veiligheid verlangd door artikel 8 van de Wet
persoonsregistraties, waarin wordt gesproken van «de nodige voorzie–
ningen van technische en organisatorische aard». Het voorgestelde
artikel 138a verlangt echter voor het ontstaan van strafbaarheid voor de
binnendringer niet meer dan een minimale, doch wel een daadwerkelijke
beveiliging.
Dit betekent dat, indien het slachtoffer van een computerinbraak kan
aantonen dat er sprake was van enige reële beveiliging, dit voldoende is.
Niet is nodig dat deze beveiliging ook adequaat was in het licht van de te
beveiligen, aan de gegevens verbonden belangen. Onvoldoende is
evenwel pro forma beveiliging. Ik doel hiermee op een beveiliging die
geen daadwerkelijke beveiliging is, doch slechts is aangebracht met het
oog op bij voorbeeld het ontstaan van strafbaarheid van «hackers».
Wat als minimale beveiliging moet worden aangemerkt is geen
statisch, eens en voor altijd vast te stellen gegeven. Het inbreken in een
geautomatiseerd werk en het beveiligen van gegevens maken deel uit
van een voortdurende elektronische oorlogsvoering. Wat bij een
bepaalde stand van de techniek als een adequate beveiliging kan worden
gezien, is dat bij een verdere ontwikkeling niet meer. Zo kan ook een
beveiliging die op enig moment nog wel als minimaal kan worden aange–
merkt, na verloop van tijd zo achterhaald zijn, dat deze niet meer als
reëel valt aan te merken.
Het gaat er om dat de degeen die de computer binnendringt door het
doorbreken van de beveiliging, heeft blijk gegeven de wetenschap te
hebben gehad dat hij een beveiligd systeem binnendringt en doelbewust
enige inspanning heeft gedaan de beveiliging te doorbreken.
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Het bezwaar dat door deze beveiligingseis bedrijven op zakelijke
gronden nog meer weerhouden zullen worden aangifte te doen, treft
naar mijn oordeel onder deze omstandigheden geen doel. Het kan voor
bedrijven geen bezwaar zijn aan te tonen dat zij ten minste enige reële
beveiliging hebben, al was het maar dat zij een systeem van autorisatie
hebben wat betreft de verlening van toegang. Een dergelijk systeem is
algemeen bekend. Daar komt bij dat, indien daadwerkelijk een bevei–
liging is doorbroken, het in het algemeen van weinig werkelijkheidszin
getuigt aan te nemen dat de wetenschap hieromtrent beperkt blijft tot de
verdachte. Juist in kringen van computerfanatici, op wier conto in de
regel dergelijke inbraken moeten worden geschreven, worden de
moderne mogelijkheden om informatie snel te verspreiden, intensief
aangewend. Een aanpassing van de beveiliging door het slachtoffer zal
daarom na een geslaagde inbraak in ieder geval zijn aangewezen. In
rechte is slechts summiere informatie over het beveiligingssysteem
vereist, om in dit opzicht tot een veroordeling te kunnen komen.
De vraag is gerezen is of de inbreker die een systeem is binnenge–
drongen, vrijuit zou moeten gaan indien hij het slachtoffer van de inbraak
op de hoogte stelt. Een parallel zou mogelijk zijn met artikel 30, tweede
lid, van de Wegenverkeerswet. Een dergelijk systeem kan worden
verdedigd op grond van de gedachte dat onder deze omstandigheden de
«hacker» een maatschappelijk nuttige functie vervult, daar hij de
beheerder van het computersysteem aldus behulpzaam is bij het
ontdekken van mogelijke gebreken in de beveiliging. Toch heb ik hiervan
afgezien daar een dergelijke benadering onvoldoende duidelijk maakt dat
het inbreken in een computer onvoorwaardelijk niet is toegestaan. Het
zou bovendien uitnodigen tot het inbreken in een computer in de
verwachting dat bij dreigende ontdekking van het feit altijd nog een
strafuitsluitende omstandigheid kan worden geschapen. Dit laat uiteraard
onverlet dat geen sprake is van het wederrechtelijke binnendringen
wanneer hackers op uitdrukkelijk verzoek van de leiding van een organi–
satie het gegevensverwerkend systeem testen, zonder medeweten van
degeen die binnen die organisatie verantwoordelijk is voor de beveiliging.
Onderdeel C
In het nieuwe tweede lid van artikel 139a is de bescherming die het
eerste lid biedt aan binnenshuis gevoerde gesprekken, op overeenkom–
stige wijze geboden aan de geautomatiseerde gegevensoverdracht. Het
moet gaan om gegevens die binnen een woning, besloten lokaal of erf
worden overgedragen. Dit betekent dat de verzending en de bestemming
van de overdracht moeten zijn gelegen binnen deze locaties. Waar
degeen die de voorgestelde bepaling overtreedt, de gegevens ontvangt,
is niet relevant. Evenmin is relevant of de gegevens worden overge–
dragen via de ether of door kabels.
Het aftappen of opnemen moet plaatsvinden met een technisch
hulpmiddel. Het artikel verbiedt aldus onder meer het opvangen van
zogenoemde residu-straling. Dit is straling die onbedoeld in zwakke,
doch traceerbare vorm zelfs de muren van een woning kan passeren en
daarbuiten kan worden opgevangen. Aldus kan bij voorbeeld van
gegevens die binnen de woning vanaf een gegevensdrager op het beeld–
scherm worden overgedragen, buiten de woning worden kennis
genomen. Het aftappen betekent dat de gegevens in voor de mens direct
kenbare vorm worden omgezet. Het opnemen betekent dat de gegevens
worden vastgelegd, waardoor zij later in voor de mens kenbare vorm
kunnen worden omgezet of anderszins kunnen worden gebruikt.
Met het begrip telecommunicatie-infrastructuur is bedoeld hetgeen
daaronder wordt verstaan in de Wet op de telecommunicatievoorzie–
ningen (Stb. 1988, 520): een stelsel van inrichtingen met daarbij
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behorende middelen, bestemd voor de telecommunicatie die, geheel of
gedeeltelijk, openbare gronden overschrijdt, welk stelsel is begrensd
door daartoe behorende aansluitpunten en met inbegrip van de aanslui–
tingen op telecommunicatie-inrichtingen buitenslands. Blijkens artikel 3,
eerste lid, van deze wet wordt voor de instandhouding en de exploitatie
van de telecommunicatie-infrastructuur een concessie verleend. Het gaat
dus om het net van de P.T.T.
Het nieuw voorgestelde tweede lid van artikel 139b heeft betrekking
op het aftappen van telecommunicatie of de gegevensoverdracht binnen
een besloten ruimte door middel van een geautomatiseerd werk. Hierbij
valt te denken aan de eigen middelen en kanalen van bij voorbeeld een
multinationale onderneming voor zover daarvoor machtiging is verleend
op grond van de Wet op de telecommunicatievoorzieningen (Stb. 1988,
520). Deze genieten hierdoor een overeenkomstige bescherming als de
telecommunicatie via de telecommunicatie-infrastructuur. Te denken valt
aan straal– en satellietverbindingen die door particulieren in stand
worden gehouden. Voor zover echter aftappen van etherverkeer mogelijk
is zonder bijzondere inspanning en met een toegestane ontvangin–
richting, staat het beginsel van de vrijheid van informatievergaring aan
een strafbaarstelling in de weg. In dat geval is slechts het voorgestelde
artikel 441 van het Wetboek van Strafrecht van toepassing.
De vermelding van gegevensoverdracht binnen een besloten ruimte
door middel van een geautomatiseerd werk, heeft tot gevolg dat het
aftappen van residu-straling van een beeldscherm dat wordt gebruikt in
bij voorbeeld een auto, tevens strafbaar is gesteld.
Artikel 139c vormt de centrale bepaling in de afluisterbepalingen. De
voorgestelde wijziging strekt er toe niet alleen het bestaande telefoon–
geheim aan te vullen met een strafrechtelijke bescherming van het
telegraafgeheim (waaronder de telex), doch deze bescherming zich
mede te doen uitstrekken tot alle telecommunicatie. Met de te
verwachten invoering van het ISDN is immers nauwelijks een onder–
scheid meer aan te brengen tussen de verschillende vormen van
telecommunicatie, zoals spraak, beeld en data. In de gebruikte termino–
logie is aansluiting gezocht bij de nieuwe Wet op de telecommunicatie–
voorzieningen. Wat betreft de telefoongesprekken is er geen wijziging,
daar een ten algemenen nutte gebezigde telefooninrichting de P.T.T.
betrof, terwijl een mede ten algemenen nutte gebezigde telefoonin–
richting het oog had op daarop aangesloten randapparatuur.
De voorgestelde wijziging van het tweede lid beoogt vorm te geven
aan het beginsel dat signalen via de ether vrij zijn. In de bestaande
bepaling wordt hieraan vorm gegeven door de uitzondering: «een door
middel van een ontvanginrichting voor draadloze telefonie ontvangen
gesprek». Hiermee is bedoeld dat indien de gebruiker een ontvangin–
richting voor draadloze telefonie gebruikt, hij geen aanspraak op straf–
rechtelijke bescherming kan maken. Niet kan bedoeld zijn dat het
telefoongesprek dat via de ontvanginrichting wordt gevoerd, op enigerlei
wijze draadloos wordt overgebracht. Een groot deel van de telefoonge–
sprekken wordt immers ergens in het pad van overdracht via straal–
zenders overgedragen. lemand die telefoneert kan niet en behoeft niet te
weten op welke wijze de P.T.T. het door hem gevoerde gesprek
overdraagt. Dit betekent dat hier sprake is van uitzondering op het
beginsel dat alle signalen uit de ether vrijelijk mogen worden
opgevangen. De telefoongesprekken, gevoerd met toestellen die fysiek
zijn aangesloten op het telefoonnet, mogen niet worden afgeluisterd,
indien zij ergens in het pad van overdracht via straalzenders worden
overgedragen.
De thans voorgestelde bepaling brengt dit duidelijker tot uitdrukking.
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Het afluisteren van telefoonverkeer dat via straalzenders wordt overge–
dragen, vereist dat een ontvanginrichting wordt gebracht in het
straalpad. Dit pad bevindt zich buiten het bereik van de gewone burger.
Slechts indien bijzondere inspanning wordt geleverd, zou dit mogelijk
zijn. Dit nu wordt in de voorgestelde bepaling verboden Zo zal ook het
afluisteren van telefoongesprekken, gevoerd uit de auto (dus met behulp
van een radio-elektrische ontvanginrichting) niet strafbaar zijn, zolang dit
met een enkele ontvanginrichting plaatsvindt. Zou evenwel iemand
besluiten door een heel stelsel van ontvanginrichtmgen die op elkaar zijn
afgestemd, stelselmatig autotelefoonverkeer af te luisteren, dan is dit
een bijzondere inspanning in de zin van het voorgestelde artikel en dus
niet toegestaan.
Evenzo is verboden het opvangen van telecommunicatie via de ether
met behulp van niet toegestane ontvangapparatuur. De artikelen G. 1.1.
en G.1.2. van het Besluit radio-elektrische inrichtingen (Stb. 1988, 552)
bepaalt dat behoudens machtiging satellietontvangers en decodeerappa–
ratuur niet zijn toegestaan. Telefoonverkeer via satellieten is aldus
beschermd.
De voorgestelde wijzigingen in de artikelen 139a tot en met 139c
hebben tevens gevolgen voor telkens het laatste lid in deze artikelen, met
name wat betreft de bevoegdheden van de Binnenlandse Veiligheids–
dienst. Daar waar de strafrechtelijke bescherming van telecommunicatie
wordt uitgebreid, is het nodig, met inachtneming van de procedurele
waarborgen in deze artikelen gegeven, de mogelijkheden van deze dienst
in stand te laten om in het belang van de veiligheid van de staat kennis te
nemen van bepaalde aldus overgedragen gegevens.
Onderdeel D
Titel VII van het Tweede Boek van het Wetboek van Strafrecht draagt
het opschrift «Misdrijven waardoor de algemene veiligheid van personen
of goederen in gevaar wordt gebracht». De titel bevat bepalingen die
zien op gedragingen die gevaar veroorzaken voor personen of goederen,
zonder dat deze gedragingen zich richten tegen bepaalde goederen of
personen. Het gaat bij voorbeeld om brandstichting, aantasting van de
elektriciteitsvoorziening, het blootstellen aan radioactiviteit, de verstoring
van het weg–, scheepvaart– of luchtverkeer en ernstige verontreinigingen
van het milieu. De afhankelijkheid van de tegenwoordige samenleving
van de geautomatiseerde opslag, verwerking en overdracht van gegevens
is zo groot dat een daarop betrekking hebbende bepaling in deze Titel
wenselijk is.
De voorgestelde bepaling sluit aan bij de bestaande bepalmgen in deze
Titel. In wezen gaat het er om dat steeds, zo niet dezelfde, dan toch in
zwaarte vergelijkbare belangen worden gediend. De verschillende
bepalingen onderscheiden zich naar de herkomst van de bedreiging van
deze belangen. De plaats die de geautomatiseerde opslag, verwerking en
overdracht van gegevens in de samenleving is gaan innemen, recht–
vaardigt de strafbaarstelling van een mogelijke aantasting van deze
belangen vanuit deze optiek.
Op overeenkomstige wijze als de andere bepalingen in deze titel zijn
opgezet, is onderscheiden tussen een opzet– en een schuldvariant. De
schuld omvat volgens vaste jurisprudentie niet alle, ook de geringste
onachtzaamheid, maar alleen een min of meer grove of aanmerkelijke
onvoorzichtigheid, onachtzaamheid of nalatigheid.
Nieuw is dat onder de te beschermen belangen ook de verlening van
diensten is opgenomen. De verlening van diensten is in economisch
opzicht in de informatiemaatschappij van vergelijkbaar belang als de
produktie van en de handel in goederen. Overigens gaat het in dit artikel
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niet alleen om de commerciële dienstverlening, doch ook om de
non-commerciële, bij voorbeeld in de sfeer van de gezondheidszorg.
De vraag kan rijzen of deze bepalingen niet te ver reiken in die zin dat
daarmee bij voorbeeld het personeel van de P.T.T. wordt verboden in
geval van een staking de goede werking van de telecommunicatie-infra–
structuur te storen. De rechter zal immers niet licht aannemen dat in
geval tijdens een staking met de voorgestelde bepaling de goede
werking van de telecommunicatie-infrastructuur wordt gestoord, er
sprake zal zijn van overmacht in de zin van artikel 40 van het Wetboek
van Strafrecht. Zou men menen dat de eventuele gevolgen van een
dergelijke staking buiten de sfeer van de strafrechtelijke aansprake–
lijkheid dienen te blijven, dan zou overwogen kunnen worden, in de
zinsnede die betrekking heeft op de stoornis in de telecommunicatie–
infrastructuur het bestanddeel «wederrechtelijk» op te nemen. De
moderne samenleving is echter in toenemende mate afhankelijk van het
ongestoord functioneren van voorzieningen als die van de telecommuni–
catie-infrastructuur. Daarnaast maken de ontwikkelingen in de techniek
het steeds meer mogelijk ook met geringe inzet van personeel toch de
telecommunicatie-infrastructuur te laten blijven functioneren. In het licht
van het bovenstaande acht ik het gerechtvaardigd de strafbaarstelling
van de artikelen 161 bis en 161 ter ongewijzigd te laten en de voorge–
stelde artikelen 161sexies en 161septies op dezelfde leest te schoeien.
Dit betekent dat ook tijdens eventuele stakingen de strafrechtelijke
aansprakelijkheid voor het ongestoord functioneren van de desbetref–
fende voorzieningen overeind blijft.
Ik wijs erop dat ingevolge artikel 160 van het Wetboek van Strafvor–
dering aangifte verplicht is, indien levensgevaar is veroorzaakt. De
niet-nakoming van deze plicht is, indien de gevolgen nog zouden kunnen
worden voorkomen, strafbaar ingevolge artikel 136 van het Wetboek van
Strafrecht.
Onderdeel E

' zie «Computerfraude en valsheid in
geschrift, een doorbraak in de jurispru
dentie» in TREMA van september 1988

Titel XII van het Wetboek van Strafrecht betreft valsheid in
geschriften. Artikel 225 bevat de algemene bepaling. Blijkens de juris–
prudentie is deze tevens van toepassing op geschriften, voor zover deze
bestemd zijn om tot bewijs van enig feit te dienen, die vervaardigd zijn
met behulp van computers. Niet nodig is dat het geschrift ook daadwer–
kelijk op papier is afgedrukt. Een geschrift kan ook zijn opgeslagen op
een gegevensdrager die kan worden afgelezen voor geautomatiseerde
bewerking.' Van belang is slechts dat het geschrift leesbaar voor de
mens kan worden gemaakt.
De titel bevat verder aan aantal speciale bepalingen, die deels tevens
onder artikel 225 vallen, deels een terrein bestrijken dat mogelijk niet
door artikel 225 wordt afgedekt. Het is wenselijk hierbij een speciale
bepaling op te nemen omtrent betaalpassen en waardekaarten.
Onder betaalpassen wordt verstaan elk voorwerp dat op naam van een
bepaalde persoon is gesteld en is ingericht om uitsluitend door hem te
kunnen worden gebruikt voor financiële transacties langs geautomati–
seerde weg. Hierbij moet worden gedacht aan betaalpassen die op een
magnetische strip zijn voorzien van een PIN-code ter vervanging van de
handtekening, de zogenaamde smart-cards, die een programmeerbare
chip bevatten of kaarten die kunnen worden gebruikt om gelden van een
op enige plaats aangehouden tegoed af te kunnen boeken ten behoeve
van een ander enz. Ook toekomstige technische vindingen, voor zover zij
in het maatschappelijk verkeer zijn bedoeld en worden gebruikt door
bepaalde personen om financiële transacties te verrichten, moeten tot
het begrip betaalpas worden gerekend.
Onder waardekaarten wordt verstaan elk voorwerp waarvan langs
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geautomatiseerde weg een zeker geldsbedrag kan worden afgeschreven,
evenwel zonder dat deze kaart aan een bepaalde persoon is gebonden.
Niet vallen hieronder voorwerpen met behulp waarvan toegang kan
worden verkregen tot diensten waarvoor eventueel later, bij voorbeeld
door toezending van een rekening achteraf, moet worden betaald. Zou
met behulp van de vervalsing van een zodanig voorwerp zonder betaling
toegang worden verkregen tot een telecommunicatie-dienst met gebruik–
making van de telecommunicatie-infrastructuur of een draadomroepin–
richting, dan is artikel 50, derde lid, van de Wet op de telecommunicatie–
voorzieningen van toepassing. Evenmin zijn bedoeld kaarten die, zonder
in het bijzonder te zijn ingericht voor het financiële verkeer, zijn bedoeld
om iemands identiteit vast te stellen.
De wenselijkheid om een bijzondere bepaling op te nemen vindt zijn
grondslag daarin dat sommige betaalpassen of waardekaarten zo kunnen
zijn ingericht dat deze veelvuldige wijzigingen kunnen ondergaan, bij
voorbeeld met het oog op de indicatie van het tegoed dat de betrokkene
nog op een rekening heeft staan. Een bijzondere bepaling lijkt gewenst
nu deze kaarten in de samenleving steeds meer zullen worden gebruikt,
en de financiële voordelen die daarmee kunnen worden behaald,
daardoor toenemen.
Onderdeel F
Artikel 240b spreekt van «informatiedrager». Het lijkt juist deze
bepaling in overeenstemming te brengen met de terminologie van het
wetsvoorstel. Daarom wordt voorgesteld in plaats daarvan te spreken van
«gegevensdrager».
Onderdeel G
Aan de bestaande bepaling van het eerste lid van artikel 273 zijn
toegevoegd de bestanddelen «dienstverlening», naast de bestaande
bestanddelen van handel en nijverheid, alsmede het nieuwe bestanddeel
«of voor eigen winstoogmerk gebruikt», naast de bestaande bekend–
making aan anderen. Daarnaast is aan het eerste lid toegevoegd de
bescherming van gegevens die door misdrijf uit een geautomatiseerd
werk zijn verkregen voor zover deze betrekking hebben op de onder–
neming aan welke zij zijn onttrokken.
Handel en nijverheid vormden ten tijde van het totstandkomen van de
huidige Wetboek van Strafrecht de peilers van de economie. Die
beoogde men te beschermen met de bestaande bepaling. Sindsdien
heeft echter de commerciële dienstverlening een hoge vlucht genomen
en levert evenzeer een aandeel in het nationale inkomen als de klassieke
handel en nijverheid. De informatiemaatschappij heeft bovendien deze
tak van de economie kwetsbaar gemaakt voor de schending van bedrijfs–
geheimen. Het cliëntenbestand van een verzekeraar vertegenwoordigt
voor deze evenzeer een economische waarde, als voor een fabrikant het
procédé tot de aanmaak van bepaalde stoffen. Blijkens de samenhang
met het begrip «onderneming» beperkt de reikwijdte van deze bepaling
zich tot de commerciële dienstverlening.
Daarnaast is opgenomen «of voor eigen winstoogmerk gebruikt», daar
de schade die een ondernemer wordt toegebracht doordat zijn bedrijfs–
geheimen worden gebruikt, even groot is om het even of deze nu door
de voormalige employé of door een derde worden gebruikt. Deze
bepaling is nodig in de informatiemaatschappij, omdat oud-employés
grote verzamelingen van gegevens kunnen meenemen om daarmee
zelfstandig een concurrerend bedrijf te beginnen. Hiermee is de casus
van het Gerechtshof te Arnhem afgedekt (NJ 1984, 80). De toevoeging
heeft echter ook gevolgen voor het klassieke delict, in die zin dat de
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voorgestelde bepaling ook strafbaar stelt de oud-employé die bedrijfsge–
gevens van een fabrikant voor zichzelf gebruikt waar dit tot dusver nog
niet strafbaar was. Op deze plaats wordt dus een uitzondering gemaakt
op het beginsel dat het Wetboek van Strafrecht niet buiten de sfeer van
de informatietechniek wordt aangevuld. Niettemin is een dergelijke
aanvulling wenselijk op de volgende gronden.
Er bestaat uit een bepaald gezichtspunt een verband tussen strafrecht
en civiel recht. Veel strafbepalingen beschermen een civielrechtelijk
zakelijk recht. Diefstal is hiervan een sprekend voorbeeld. Artikel 273
beschermt een recht voortvloeiend uit het verbintenissenrecht: de
geheimhouding moet zijn bedongen bij contract. Heeft de werkgever in
de contracten met de personen die bij hem werkzaam zijn, onvoldoende
zorg betracht in de bescherming van zijn bedrijfsgeheimen, dan kan hij
ook geen aanspraak maken op de strafrechtelijke bescherming van artikel
273.
Eén van de vragen die kunnen rijzen is of werknemers niet te veel
worden belemmerd in hun arbeidsvrijheid. Het is geenszins uitgesloten
dat zij de ervaringen die zij in een betrekking opdoen, goed zouden
kunnen gebruiken te eigen bate of ten behoeve van een andere
werkgever, doch dat een contract met de oude werkgever inzake de
bescherming van bedrijfsgeheimen aan een verdere ontplooiing van
verworven vaardigheden in de weg staat. Voor de vraag hoe het belang
van de werkgever op bescherming van zijn bedrijsgeheimen moet
worden afgewogen tegen het belang van de werknemer zich in zijn
arbeid te ontplooien, heeft de wetgever reeds een procedurele oplossing
gevonden. Artikel 1637x, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek draagt
de afweging in concrete gevallen op aan de rechter. Artikel 273 vormt de
strafrechtelijke bovenbouw van deze contractuele relatie. Bij de
bestaande bepaiing is dit reeds het geval. Temeer zal dit het geval zijn
wanneer dit artikel is gewijzigd zoals thans wordt voorgesteld.
Overigens ziet artikel 273 niet slechts op arbeidscontractanten, doch
ook op personen die op andere basis werkzaamheden ten behoeve van
de werkgever verrichten, bij voorbeeld ingevolge een bijzondere opdracht
of ingevolge een aannemingscontract.
Daarnaast is in het eerste lid afzonderlijk strafbaar gesteld het bekend
maken of gebruiken van bedrijfsgeheimen. Het gaat hierbij om een
bijzondere vorm van «heling» van gegevens die voor de desbetreffende
onderneming van bijzonder belang zijn. Een ieder die van deze gegevens
gebruik maakt of deze bekend maakt, valt onder deze strafbepaling. Een
uitzondering is gemaakt voor de bekendmaking te goeder trouw in het
algemeen belang. Hiervan is bij voorbeeld sprake indien uit de verkregen
gegevens blijkt dat de onderneming grote schade aan het milieu veroor–
zaakt. De reeds bestaande bepaling dat het delict slechts op klacht
vervolgbaar is, blijft in stand.
Onderdeel H
Wat betreft het opnemen van het bestanddeel «gegevens met gelds–
waarde in het handelsverkeer» zij verwezen naar het algemeen deel van
deze toelichting. In deze bepaling gaat het om een vermogensdelict.
Indien het gaat om bij voorbeeld medische gegevens is bepaling niet van
toepassing. Hetzelfde geldt nu. Ook thans zijn bij voorbeeld medische
gegevens niet beschermd tegen geweld of bedreiging met geweld. De
meer algemene bepaling van artikel 280 van het Wetboek van Strafrecht
is dan van toepassing. Het wetsvoorstel sluit in dit opzicht aan bij de
bestaande strafbepalingen.
Wat betreft het voorgestelde nieuwe tweede lid van artikel 317, is er
van afgezien het voorstel van de commissie-Franken over te nemen
artikel 81 van het Wetboek van Strafrecht aan te vullen. Overneming van
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dit voorstel zou er toe leiden dat ook in andere bepalingen, bij voorbeeld
in artikel 141, de informatietechniek haar intrede zou doen. Ik geef er de
voorkeur aan per artikel te bezien of, en zo ja in hoeverre, de aantasting
of de dreigende aantasting van waardevolle gegevens op één lijn moet
worden gesteld met «het plegen van geweld». Vooral de eis van artikel
140 dat de geweldpleging «openlijk» dient te hebben plaatsgevonden,
lijkt mij onverenigbaar met de wijze waarop op het terrein van de infor–
matietechniek in de regel misdrijven zullen worden gepleegd.
Onderdeel I
De wijziging in artikel 326 betreft twee aspecten. De eerste heeft
betrekking op de toevoeging «gegevens met geldswaarde in het handels–
verkeer». Voor een toelichting op dit begrip zij verwezen naar het
algemeen deel.
De commissie-Franken heeft nog in overweging gegeven artikel 326
aan te vullen met de zinsnede «of het verrichten van enige dienst» (zie
blz. 69). Deze suggestie heb ik niet overgenomen, omdat het begrip
«dienst» in dit artikel te onbepaald van karakter is, terwijl het moeilijk is
een exactere omschrijving te geven. Ook uit de wetsgeschiedenis blijkt
dat een voorstel daartoe destijds is verworpen. In artikel 273 is dit
anders, daar dit delict naar zijn strekking tot de commerciële sfeer
beperkt is. Artikel 326 daarentegen kent een dergelijke beperking niet.
Nu in artikel 50, derde lid, van de Wet op de telecommunicatievoorzie–
ningen (Stb. 1988, 520) bovendien het verkrijgen van een dienst door
een technische ingreep met gebruikmaking van de telecommunicatie–
infrastructuur of van een draadomroepinrichting, is strafbaar gesteld, is
in ieder geval op het belangtïjke terrein van de telecommunicatie–
diensten een adequate strafrechtelijke bescherming aanwezig. Een
aanvulling van artikel 326 buiten de sfeer van de informatietechniek is in
het kader van dit wetsvoorstel niet aan de orde.
Onderdeel J
De toepassing van informatietechniek leidt er toe dat met het
ongestoorde gebruik van gegevens belangen zijn gemoeid die verge–
lijkbaar zijn met het ongestoorde gebruik van goederen. De vraag kan
rijzen of het bestaande artikel 350 (zaaksbeschadiging) niet reeds
voorziet in de nodige bescherming, daar toch gegevens plegen te zijn
vastgelegd op een gegevensdrager. Een gegevensdrager is een goed in
de zin van artikel 350 of het nu gaat om een vel papier, een schoolbord,
een grammofoonplaat, een floppy-disk of een tape. Er is wel verdedigd
dat het veranderen van gegevens op een gegevensdrager zou leiden tot
beschadiging van een dergelijk goed of het onbruikbaar maken daarvan.
Een aanvulling van het Wetboek van Strafrecht zou in deze opvatting
onnodig zijn. Deze benadering acht ik onwenselijk omdat het leidt tot een
overspanning van het begrip «goed». Hoewel inderdaad het beschadigen
van een grammofoonplaat leidt tot het veranderen of wissen van
gegevens, neergelegd in de groef, en zeer wel wegens zaaksbescha–
diging zou kunnen worden vervolgd, sluit bij voorbeeld het wissen van
een tekening op een schoolbord in mindere mate aan bij het gewone
taalgebruik indien deze handeling zou worden aangemerkt als bescha–
diging van het schoolbord als informatiedrager. Het verschil ligt daarin
dat de grammofoonplaat is vervaardigd uitsluitend met het doel om die
specifieke informatie die daarop is vastgelegd, blijvend daarop ter
beschikking te doen zijn, terwijl een schoolbord juist is ontworpen met
het oog op de mogelijkheid gegevens tijdelijk vast te leggen en ook weer
makkelijk te kunnen wissen. Dit gebruik overeenkomstig zijn bestemming
kan men toch bezwaarlijk als beschadiging van het goed aanmerken.
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Daarom geef ik er de voorkeur aan een afzonderlijke bepaling op te
nemen gericht op de aantasting van gegevens ongeacht de wijze waarop
zij zijn vastgelegd.
Daar de verandering van een goed wat betreft bescherming van
belangen vergelijkbaar is met de bescherming van een goed, is gekozen
voor opneming van een nieuw artikel na het bestaande artikel 350. De
nieuwe bepaling bevat een gedeeltelijke overlap met het bestaande
artikel 225 (valsheid in geschrift). Indien gegevens worden veranderd die
tot bewijs van enig feit moeten dienen, zal veelal sprake zijn van valsheid
in geschrift. Het voorgestelde artikel is dus niet bedoeld als een
bijzondere bepaling die zou derogeren aan artikel 225. Ik meen evenwel
dat er daarnaast voldoende grond is voor een afzonderlijke strafbaar–
stelling van de wijziging van ook andere gegevens. De voorgestelde
bepaling stelt onder meer het invoeren van een computervirus, indien
daardoor andere gegevens worden veranderd, gewist, onbruikbaar of
ontoegankelijk gemaakt, strafbaar.
De vraag rijst waarom de wijziging van gegevens die niet op geauto–
matiseerde wijze zijn vastgelegd enz. niet strafbaar is. Ik meen dat een
onderscheid kan worden gemaakt. Bij een geautomatiseerde verwerking
van gegevens gaat het vaak om grote hoeveelheid van gegevens die ook
veel vaker worden gebruikt dan in het geval van op klassieke informatie–
dragers opgeslagen gegevens. De mogelijke schade die wordt aange–
bracht kan daarom veel groter zijn. Waar is afgezien van een voorstel tot
strafbaarstelling van het zonder meer kennisnemen van onbeveiligde
gegevens (zie de toelichting op het voorgestelde artikel 138a), lijkt het
wenselijk wel te voorzien in een strafbaarstelling in geval de gegevens
dan worden gewijzigd. Dit sluit ook aan bij de in de Inleiding genoemde
Aanbeveling van het Comité van Ministers van de Raad van Europa,
waarbij de strafbaarstelling van de ongeautoriseerde wijziging van
geautomatiseerd verwerkte gegevens wordt aanbevolen, weliswaar niet
op de z.g. minimum-lijst, doch op de lijst van te overwegen strafbaarstel–
lingen (zie blz. 42 en 43 van het daarbij behorende rapport). In een
uiterst geval leidt dit tot de vraag of dan ook het ongeautoriseerde
wijzigen van een boodschappenlijstje in een persoonlijke computer van
een ander zou moeten worden vervolgd. Het antwoord hierop is dat de
officier van justitie naar verwachting een dergelijke zaak op overeenkom–
stige wijze zal behandelen als de beschadiging van een potlood van een
ander onder het bestaande artikel 350.
Opneming van artikel 350a leidt er toe dat het opschrift van de
bestaande titel waarin het wordt toegevoegd, moet worden gewijzigd in
die zin dat de vernieling en beschadiging niet wordt beperkt tot die van
goederen.
Artikel 351 is een bijzondere bepaling gericht tegen het vernielen enz.
van werken die worden gebezigd ten algemenen nutte. Daar geautomati–
seerde werken voor de opslag of verwerking van gegevens of voor
telecommunicatie, mede ten algemenen nutte worden gebruikt, is het in
de geest van deze bepaling deze werken daaraan thans toe te voegen.
Het gaat dan dus om computersystemen die ten behoeve van het publiek
worden ingezet. Ook de telecommunicatie-infrastructuur van de P.T.T.
moet hiertoe worden gerekend.
Toevoeging van geautomatiseerde werken aan de lijst van werken die
ten algemenen nutte worden gebruikt, brengt met zich mede dat de
culpoze variant die is beschreven in artikel 351 bis, zonder dat dit artikel
behoeft te worden gewijzigd, daarop mede van toepassing is.
De commissie-Franken heeft nog in overweging gegeven een
bijzondere strafverzwarende bepaling op te nemen in gevallen dat
«ernstig nadeel ontstaat». Zij meende dat hieraan behoefte zou kunnen
bestaan naast de door haar voorgestelde bepaling die in dit wetsvoorstel
is opgenomen als artikel 161sexies. Met name wees zij op de behoefte
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dwangmiddelen te kunnen toepassen, zoals de voorlopige hechtenis en
de andere dwangmiddelen die zijn toegestaan voor feiten waarvoor
voorlopige hechtenis is toegelaten. Gelet evenwel op het feit dat de
voorgestelde artikelen 161sexies en 161 septies in een groot aantal
gevallen toepasselijk zullen zijn, geef ik er de voorkeur aan uit een
oogpunt van zuinigheid met strafrecht af te zien van een dergelijke straf–
verzwarende bepaling.
Onderdeel K
Blijkens de toelichting op het artikel 374bis (Kamerstukken II 1966/67,
8911, nr. 3, blz.8) was het de bedoeling van de wetgever dat dit artikel
aansloot bij de artikelen 139c en 139e. Nu wordt voorgesteld deze
laatste artikelen te wijzigen, ligt het in de lijn van de bedoeling van de
toenmalige wetgever wederom artikel 374bis af te stemmen op de
delictsomschrijving van de artikelen 139c en 139e.
Onderdeel L
Er ligt een spanningsveld tussen enerzijds het beginsel dat een ieder
informatie mag garen indien deze publiekelijk toegankelijk is en ander–
zijds het belang van personen die met elkaar communiceren dat de door
hen uitgewisselde informatie niet wordt misbruikt.
De vrijheid om inlichtingen te garen is het duidelijkst verwoord in
artikel 19, tweede lid, van het Internationale Verdrag inzake burger–
rechten en politieke rechten (Trb. 1978, 177). In het Nederlands recht
komt dit beginsel onder meer tot uitdrukking in artikel 19, tweede lid, van
de Wet op de telecommunicatievoorzieningen (Stb. 1988, 520). Dit
artikel bepaalt dat de technische eisen die bij algemene maatregel van
bestuur aan ontvanginrichtingen kunnen worden gesteld geen betrekking
kunnen hebben op te ontvangen radio-frequenties.
Wat betreft het belang dat uitgewisselde informatie niet wordt
misbruikt, bepaalt het derde lid van artikel 19 van het Internationale
Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten dat beperkingen in de
uitoefening van dit recht mogelijk zijn in het belang van de rechten van
derden. Deze beperkingen zijn tot dusver in het Nederlands recht in twee
van elkaar onafhankelijke bepalingen neergelegd. Naast het hier aan de
orde zijnde artikel 441 is dit artikel F.1.1. van het Besluit radio–
elektrische inrichtingen (Stb. 1988, 552). Dit laatste artikel verbiedt van
informatie, opgevangen door middel van een ontvanginrichting, aante–
kening te houden of deze op enige wijze te gebruiken, dan wel de
inhoud, de strekking of het bestaan ervan bekend te maken of te laten
worden, indien deze informatie niet bestemd is voor degeen die haar
opvangt. Het lijkt mij wenselijk uit een oogpunt van systematiek beide
bepalingen te integreren. Daartoe strekt de voorgestelde wijziging van
artikel 441 van het Wetboek van Strafrecht. Artikel F.1.1. van het Besluit
radio-elektrische inrichtingen kan dan vervallen.
Artikel II Het Wetboek van Strafvordering
Onderdeel B
Artikel 125f
De bestaande bepaling heeft betrekking op een instelling voor
telefonie. Tot dusver ging het daarbij in de praktijk om de P.T.T. Met de
te verwachten uitbreiding van telecommunicatiediensten, kan de vraag
rijzen of onder alle omstandigheden duidelijk zal zijn of het gaat om een
instelling voor telefonie. Daarom wordt voorgesteld uitdrukkelijk te
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bepalen dat de informatie ingevolge artikel 125f moet worden verstrekt
door de houder van de concessie voor de telecommunicatie-infra–
structuur ingevolge de Wet op de telecommunicatievoorzieningen. Aan
anderen die telecommunicatiediensten exploiteren kan, indien nodig, een
vraag worden gericht met gebruikmaking van het hierna te bespreken
artikel 125 i, eerste lid.
Artikel 125g
Het begrip «afluisteren» komt in de bestaande bepalingen voor en
wordt vervangen door het ruimere begrip «aftappen». Dit betreft elke
vorm van onderscheppen van gegevensverkeer, dus spraak, geschriften,
beelden of data, zonder dat sprake is van vastleggen van deze gegevens.
Deze bepaling vormt het spiegelbeeld van het aangevulde artikel 139c
van het Wetboek van Strafrecht. Het grondrechtelijk beschermde
telefoon– en telegraafgeheim, wordt door deze laatste bepaling ook wat
betreft het telegraafgeheim enerzijds in zijn horizontale werking voorzien
van een strafrechtelijke sanctie. Anderzijds wordt eist de herziene
Grondwet dat de wet bepaalt in welke gevallen het telefoon– en
telegraafgeheim kan worden gebroken.
Het artikel vertoont verwantschap met de artikelen 101, tweede lid, en
114, tweede lid, en volgende van het Wetboek van Strafvordering.
Onderdeel C
Artikel 125i
Deze bepaling sluit aan bij artikel 105 en volgende.
Wat betreft het begrip «bepaalde gegevens» merk ik op dat hiermee
hetzelfde wordt bedoeld als met «eenig bepaald ... voorwerp» in artikel
105. De memorie van toelichting stelde hieromtrent dat concreet zal
moeten worden aangegeven welke voorwerpen worden verlangd en niet
bij voorbeeld de uitlevering kan worden verlangd van alle voorwerpen die
in relatie staan tot het te onderzoeken strafbaar feit (Kamerstukken II
1913/14, 286). Hetzelfde geldt voor de thans aan de orde zijnde
bevoegdheid bepaalde gegevens te verstrekken. Het moet ook gaan om
bestaande gegevens. Het bevel tot uitlevering kan niet mede omvatten
het bevel bestaande gegevens zodanig met elkaar in samenhang te
brengen dat daardoor nieuwe gegevens ontstaan. Het gaat hier om een
soort uitgebreide getuigplicht. De bepaling vertoont ook verwantschap
met die van de artikelen 100 en 125f en zou onder meer kunnen worden
gebruikt om leveranciers van telecommunicatiediensten te vragen
opgave te doen van pass-words waarover de verdachte beschikt om
gebruik te kunnen maken van door de leverancier aangeboden diensten.
De informatie die langs deze weg kan worden verkregen is echter niet
vergelijkbaar met die welke het resultaat kan zijn van een onderzoek in
een geautomatiseerd werk.
De bepaling opent de mogelijkheid dat de rechter-commissaris beveelt
dat hem toegang zal worden verschaft tot bepaalde gegevens op een
door hem te bepalen wijze. Denkbaar is dat de rechter-commissaris
bepaalt dat hem die toegang wordt verschaft via telecommunicatie.
Het tweede lid omschrïjft de gegevens waarop het bevel van de
rechter-commissaris betrekking kan hebben. De omschrijving ervan is
voor een deel ontleend aan artikel 107, tweede lid. Daarnaast is de
mogelijkheid opgenomen dat het bevel betrekking heeft op gegevens die
het resultaat van een zgn. logging: het vastleggen van wie op welk
moment een gegevensbestand heeft geraadpleegd.
De vraag kan rijzen of het bevel ook betrekking kan hebben op
gegevens die buiten Nederland zijn opgeslagen. Het komt mij voor dat
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indien de betrokkene beschikkingsmacht over de gegevens heeft en
daartoe zonder een ander toestemming te hoeven vragen, toegang heeft,
hij kan worden aangesproken ingevolge deze bepaling. Indien daarmee
geheimhoudingsbepalingen die in het buitenland ten aanzien van deze
gegevens gelden, zouden worden overtreden, is er sprake van een
conflict van jurisdictie. Internationaal overleg zal er toe moeten leiden
dergelijke situaties zoveel mogelijk te beperken. Onder omstandigheden
zal de betrokkene, indien hij in geval van een weigering zou worden
vervolgd op grond van overtreding van artikel 184 van het Wetboek van
Strafrecht, een beroep kunnen doen op het voorgestelde artikel 125m,
tweede lid, in verband met artikel 106, tweede lid, onder 3°.
Artikel 125j
Deze bepaling bevat de meest vergaande bevoegdheid tot onderzoek
in geautomatiseerde werken. Het verleent de bevoegdheid in het kader
van een huiszoeking tevens kennis te nemen van gegevens die op een
andere locatie dan waartoe het bevel tot huiszoeking zich uitstrekt, aan
een onderzoek te onderwerpen. De bepaling ziet vooral op de situatie dat
computers via een netwerk met elkaar zijn verbonden. Tevens houdt het
begrip «onderzoek» in dat groepen gegevens met elkaar kunnen worden
vergeleken of anderszins aan bewerkingen onderworpen.
De bepaling bevat een aantal met name genoemde grenzen.
In de eerste plaats moet het gaan om gegevens die kunnen dienen om
de waarheid aan de dag te brengen. Hier ligt een parallel met artikel 94.
In de tweede plaats kan het onderzoek slechts worden gedaan in een
geautomatiseerd werk dat op rechtmatige wijze toegankelijk is vanaf de
locatie waar de huiszoeking plaatsvindt. Hier moet echter een vertaalslag
worden gemaakt. Toegang tot elders zich bevindende geautomatiseerde
werken is in de regel verleend aan bepaalde personen die tot toegang
zijn geautoriseerd, bij voorbeeld met behulp van een PIN-code. De
toegang is dus gebonden aan personen en niet aan locaties. Verder zijn
vanaf een locatie in beginsel alle geautomatiseerde werken die via
telecommunicatie benaderbaar zijn, toegankelijk.
De voorgestelde bepaling bevat de eis dat de elders zich bevindende
geautomatiseerde werken slechts toegankelijk zijn voor een onderzoek in
het kader van een huiszoeking, indien deze toegankelijk zijn voor de
personen die regulier toegang hebben tot de locatie van huiszoeking. De
band tussen de personen en de locatie is niet omschreven in de zin van
pure feitelijkheid, noch in strikt juridische zin. Het gaat niet om personen
die min of meer toevallig of incidenteel op de locatie aanwezig zijn of zijn
geweest. Evenmin gaat het slechts om personen die rechtmatig toegang
hebben tot de locatie. Een juridische band tussen een locatie en een
persoon is niet altijd vast te stellen. De bepaling duidt op iets daar
tussenin: personen die regelmatig verbijven op de locatie, hetzij doordat
zij daar wonen, regelmatig werken of verblijven. Het wonen en verblijven
sluit aan bij het voorschrift dat van de rechter eist iemands woon– of
verblijfplaats vast te stellen. Bij computercriminaliteit zal het bovendien
vaak gaan over personen die in dienst zijn van een bedrijf.
Samenvattend gaat het om een dubbele band. Er moet een feitelijke
band zijn, in de zin van een gewoonte, tussen personen en de locatie
waar de huiszoeking plaatsvindt. Er moet een juridische band zijn tussen
deze personen en het geautomatiseerd werk waarin een onderzoek wordt
gedaan. Zijn de voorwaarden voor deze dubbele band niet aanwezig, dan
kan tijdens een huiszoeking geen onderzoek elders worden gedaan. De
privacy van degeen die gegevens in een geautomatiseerd werk heeft
opgeslagen, heeft dan de overhand.
Ingevolge artikel 99, derde lid, in verband met artikel 112, vijfde lid, is
de verdachte bevoegd zich tijdens een huiszoeking door een raadsman te
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doen bijstaan. Deze kan tevens aandacht schenken aan de naleving van
de beperkingen verbonden aan de voorgestelde zoekbevoegdheid.
Het van overeenkomstige toepassing zijn van artikel 113, eerste lid,
betekent dat slechts met uitdrukkelijk verlof van de rechtbank, de
rechter-commissaris ook gegevens die niet het voorwerp van het
strafbaar feit uitmaken of tot het begaan daarvan hebben gediend, kan
zoeken en opnemen.
Artikel 125k
Deze bepaling bevat een bevoegdheid die in een computer-omgeving
niet kan worden gemist. Waar bij een traditionele huiszoeking zo nodig
gegevens die zijn opgeborgen in een gesloten kast, indien geen sleutel
ter beschikking wordt gesteld, kunnen worden bereikt door verbreking
van de kastdeur, zal bij gegevens opgeslagen in een geautomatiseerd
werk de toegang veelal slechts mogelijk zijn met medewerking van de
systeembeheerder. Inherent aan de bevoegdheid tot onderzoek is
daarom de bevoegdheid het bevel te geven toegang te verlenen.
Nakoming van het bevel is mogelijk via telecommunicatie. De stand van
de techniek laat toe dat voor het gericht en stelselmatig onderzoek, niet
meer steeds nodig is zich naar de plaats te begeven waar het geautoma–
tiseerd werk zich bevindt. Dit is echter slechts mogelijk met toestemming
van degeen bij wie het onderzoek plaatsvindt. Daar de kennis omtrent de
toegang tot een geautomatiseerd werk, niet noodzakelijkerwijs zelf zal
zijn opgeslagen in een computer, kan niet met artikel 125i worden
volstaan.
Artikel 1251
In deze bepaling zijn de waarborgen van artikel 98 overgenomen en
aangepast aan de situatie van gegevensopslag in een geautomatiseerd
werk. Deze bepaling is blijkens artikel 113, tweede lid, eveneens van
toepassing op het onderzoek door de rechter-commissaris.
Artikel 125m
Deze bepaling neemt de waarborgen over van de artikelen 107, eerste
lid, en 106, tweede lid. Het eerste lid geeft uitwerking aan het beginsel
dat de verdachte niet ware te verplichten mee te werken aan zijn eigen
veroordeling. Weliswaar bestaan op dit beginsel uitzonderingen, doch
deze hebben slechts zin indien er een verhouding valt aan te brengen
tussen de straf die kan worden opgelegd wegens niet-nakoming van het
bevel en wegens het delict dat voorwerp is van het onderzoek. Deze
relatie is bij computercriminaliteit in de regel niet aanwezig, omdat het
daarbij kan gaan om zeer ernstige delicten. Een dergelijke verplichting
lijkt dan weinig zinvol omdat de naleving ervan in veel gevallen illusoir en
niet handhaafbaar zal zijn.
Indien de verdachte een rechtspersoon is, kan het bevel niet tot de
rechtpersoon als zodanig worden gericht, doch wel aan personen in
dienst van deze rechtpersoon. Zouden deze personen zich door
nakoming van dit bevel blootstellen aan een strafrechtelijke vervolging,
bij voorbeeld in verband met artikel 51, tweede lid, onder 2°, van het
Wetboek van Strafrecht, dan kunnen zij zich ingevolge het tweede lid, in
verband met de artikelen 106 en 219, verschonen.
Artikel 125n
Deze bepaling komt overeen met de strekking van de artikelen 101,
eerste lid, 102. eerste lid, tweede volzin, en vierde lid, mede in verband
met 114, eerste lid, 118, eerste lid, en 125h.
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Onderdeel D
Deze bepaling breidt de rechtsbescherming die geldt ten aanzien van
het gebruik van in beslag genomen voorwerpen uit tot het gebruik van
gegevens die zijn opgenomen met gebruikmaking van de bevoegdheden
als bedoeld in de artikelen 125i en 125j. In afwijking van het standpunt
van de commissie-Franken, verwoord onder punt 139, meen ik dat een
dergelijke rechtsbescherming - gegeven het feit dat reeds beklag kan
worden gedaan over het gebruik van voorwerpen, waaronder gegevens–
dragers - past in het bestaande stelsel. Het gaat er immers onder de
bestaande bepaling niet alleen om dat de voorwerpen niet meer ter
beschikking staan van de rechthebbende; deze laatste is tevens bevoegd
zich te beklagen over het gebruik van de inbeslaggenomen voorwerpen
en over het gebruik van de gegevens die zijn verkregen met gebruik–
making van artikel 114. In dit laatste opzicht is er geen verschil met
betrekking tot opgenomen gegevens uit een geautomatiseerd werk. Op
deze grond is het artikel aangevuld.
Onderdeel E
Dit artikel geeft uitvoering aan de Aanbeveling No. R (85)10 van de
Raad van Ministers van de Raad van Europa van 28 juni 1985 inzake
rogatoire commissies betreffende het aftappen van telecommunicatie.
De bepaling moet worden gelezen in samenhang met artikel 3 van het
Europees Verdrag aangaande de wederzijdse rechtshulp in strafzaken
(Trb. 1965, 10). De voorgestelde bepaling maakt het mogelijk dat
Nederland gevolg geeft aan verzoeken uit andere landen die zijn aange–
sloten bij dit Verdrag, indien deze betrekking hebben op het afluisteren,
aftappen of opnemen van telecommunicatie.
Artikel 552o is aangevuld in die zin dat zo veel mogelijk op een verdrag
gegronde verzoeken om rechtshulp kunnen worden gehonoreerd op
gelijke voet als de Nederlandse rechterlijke autoriteiten.
In artikel 552p, tweede lid, zijn de gegevensdragers toegevoegd omdat
blijkens het arrest van de Hoge Raad (NJ 1988, 1020) banden van op
last van de rechter-commissaris afgeluisterde telefoongesprekken niet op
één lijn kunnen worden gesteld met inbeslaggenomen voorwerpen. Het
ligt in de lijn van dit arrest aan te nemen dat welke gegevens dan ook,
opgenomen met gebruikmaking van bevoegdheden ingevolge het onder–
havige wetsvoorstel, niet als stukken van overtuiging worden aange–
merkt. Desondanks is het wenselijk, gezien de mogelijk daarbij betrokken
belangen, te voorzien in een vergelijkbare rechtsbescherming. Door het
gewijzigde artikel 552a, waarnaar het nieuwe vijfde lid van artikel 552p
verwijst, ook op het verlof van de rechtbank als bedoeld in het tweede lid
van toepassing.
Het voorgestelde nieuwe vierde lid van artikel 552p is in overeen–
stemming met de genoemde aanbeveling. De aanbeveling bevat een
aantal voorbeelden van de voorwaarden die kunnen worden bedongen
waardoor overeenkomstige waarborgen kunnen worden bereikt als
genoemd in artikel 125h.
Onderdeel F
De voorgestelde aanvulling van artikel 592 past in het systeem dat de
kosten die derden moeten maken ten behoeve van de justitie worden
vergoed. Daarnaast kunnen kosten die de gewezen verdachte heeft
geleden als gevolg van de uitoefening van de bevoegdheid tot onderzoek
krachtens artikel 125j, worden vergoed op de basis van het bestaande
artikel 591, eerste lid.
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In het tweede lid van artikel 592 is een uitzondering gemaakt voor de
gevallen dat bij nakoming van een bevel tot overbrenging van gegevens
ingevolge artikel 1251, eerste lid, onnodig hoge kosten zijn gemaakt ten
behoeve van de justitie door niet-nakoming van de boekhoudverplich–
tingen ingevolge artikel 14 van het Burgerlijk Wetboek. Het is onbillijk
dergelijke kosten bij niet naleving van deze verplichtingen ten laste van 's
Rijks kas te brengen. Tegen toepassing van het tweede lid staat beroep
open bij de president van de rechtbank ingevolge artikel 9, derde lid, van
de Wet tarieven in strafzaken (Stb. 1963, 130). 30).
III

De commissie-Franken heeft voorgesteld dat een wettelijk voorschrift
wordt opgenomen dat ertoe strekt dat een bestuursorgaan van een
rechtspersoon in zijn jaarverslag een verklaring opneemt over de
betrouwbaarheid en continuïteit van de geautomatiseerde gegevensver–
werking. De accountant die een verklaring afgeeft over de jaarrekening,
zou dan tevens ingevolge artikel 393, derde lid, van Boek 2 van het van
het Burgerlijk Wetboek dienen na te gaan of deze verklaring, voor zover
hij dat kan beoordelen, overeenkomstig de voorschriften in het
jaarverslag is opgenomen en met de jaarrekening verenigbaar is. Dit
brengt tot uitdrukking dat de verantwoordelijkheid voor de mate en
kwaliteit van beveiliging bij de directie van de vennootschap ligt. Het
dwingt de directie zich rekenschap te geven van dit onderdeel van de
gang van zaken binnen de onderneming.
Dit voorstel van de commissie-Franken is overgenomen. Met de
commissie is hiermee dus uitdrukkelijk afgezien van beide varianten
waarbij de accountant of een andere deskundige zelf al dan niet in het
kader van de controle op de jaarrekening inhoudelijk een oordeel zou
moeten geven over de de betrouwbaarheid en continuïteit van de
geautomatiseerde gegevensverwerking. Zo is denkbaar dat de directie
van een onderneming in een reglement heeft vastgesteld aan welke eisen
de beveiliging in het betrokken bedrijf moet voldoen. In het jaarverslag
zou dan kunnen worden aangegeven dat de beveiliging overeenkomstig
het reglement is uitgevoerd, zodat het bestuur instaat voor de betrouw–
baarheid en continuïteit van de geautomatiseerde gegevensverwerking.
De accountant kan dan door deze verklaring van het bestuur te toetsen
aan het reglement publiekelijk uitspreken of deze verklaring van de
directie al dan niet terecht is gegeven. Indien er geen reglement is, zal de
accountant afhankelijk van de omstandigheden anderszins dienen na te
gaan of de mededeling van de directie overeenkomstig artikel 391,
tweede lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in het jaarverslag is
opgenomen en met de jaarrekening verenigbaar is.
Uiteraard zal - evenals dit het geval is met betrekking tot het
bestaande voorschrift inzake onderzoek en ontwikkeling - een dergelijke
verklaring alleen behoeven te worden opgenomen indien de onderneming
over een geautomatiseerde gegevensverwerking beschikt.
De voorgestelde bepaling laat onverlet dat branchegewijs door de
daartoe bevoegde organen op de desbetreffende branche toegesneden
regels worden gesteld ter beveiliging van de in die branche gebruikte
geautomatiseerde werken. Zo zijn er voor het bankwezen, het verzeke–
ringswezen, de sociale verzekering en de gezondheidszorg organen die
bevoegd zijn regels te stellen. De vraag of, en zo ja, in hoeverre daartoe
regels op het niveau van de wet in formele zin moeten worden vastge–
steld, valt buiten het bestek van dit wetsvoorstel. Voor de geautomati–
seerde werken die de overheid gebruikt, is de desbetreffende overheid
verantwoordelijk. Daarnaast geldt, wanneer het gaat om persoonsge–
gevens, de langs civielrechtelijke weg te handhaven verplichting tot
beveiliging van artikel 7 van de Wet persoonsregistraties.
De Minister van Justitie,
E. M. H. Hirsch Ballin
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