
 

Columbus IX 
 
 
Position Paper 
 
 

 
 

Grensoverschrijdende digitale bewijsvergaring in de dagelijkse 
opsporingspraktijk. 

 
Een werkbare oplossing bij een gebrek aan een afdoende (internationaal) wettelijk kader. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Door: 
 
 

Wim L.M. Frenken EMPM 
Mei 2018  



Pag. 2 
 

Grensoverschrijdende bewijsvergaring in een online omgeving; een inleiding. 
De computer en het internet zijn niet meer weg te denken uit onze samenleving. Nieuwe 
technologieën hebben ons dagelijks leven ingrijpend veranderd. “Steeds meer voorwerpen zijn 
aangesloten op het internet (Internet of Things) en kunnen gegevens uitwisselen. Dit brengt kansen 
voor criminelen en daarmee veiligheidsrisico’s voor burgers, bedrijven en overheidspartijen met zich 
mee" (Staatscourant, 2018). Daarnaast is het internet grenzeloos en, volgens de Wetenschappelijke 
Raad voor het Regeringsbeleid (2015), “…gemaakt om internationaal, zonder aanzien des persoons of 
nationaliteit te functioneren…”(p.9).  
 
De fysieke locatie waar gegevens in de cyberwereld zijn opgeslagen is vaak onduidelijk of zelfs 
onbekend. De techniek om gegevens versnipperd op meerdere geografische plaatsen op te slaan, 
maakt het steeds moeilijker om te kunnen bepalen in welk land de gegevens zich bevinden en 
bemoeilijkt daarmee grensoverschrijdende digitale bewijsvergaring. 
Het territorialiteitsbeginsel, één van de grondbeginselen van internationale justitiële en politionele 
samenwerking, staat in de cyberwereld sterk onder druk. Rechtshulp, als middel om in opsporing en 
vervolging aan grensoverschrijdende bewijsvergaring te doen, is in cyberzaken niet meer in alle 
gevallen toereikend omdat het is gebaseerd op een door fysieke landsgrenzen verdeelde wereld.  
Indien bewijsvergaring in cybercrimezaken langs de lijnen van traditionele vormen van rechtshulp 
blijft plaatsvinden zal veel bewijs verloren gaan en zal het regelmatig zelfs onmogelijk blijken om 
bewijs te vergaren.  
Dit is maatschappelijk onverantwoord. Mensen maken gebruik van social media, ze doen aan 
internetbankieren of bestellen producten online en willen daarbij niet van hun identiteit beroofd 
worden en de bestelde producten gewoon ontvangen. De samenleving verwacht van de overheid dat 
ze haar burgers ook in de online omgeving beschermt tegen de bedreigingen van deze tijd.  
 
Hetgeen aan internationaal recht op het thema cybercrime aanwezig is, is op dit moment of te 
beperkt of sterk verouderd en niet meer geschikt om de hedendaagse snelle ontwikkelingen het 
hoofd te bieden. Zoals Oerlemans (2017a) constateert: “current mutual legal assistance mechanisms 
seem to be unable to meet the investigative and prosecutorial challenges of cybercrime 
investigations” (p.64). 
 
Grensoverschrijdende digitale bewijsvergaring is, ondanks de hierboven beschreven beperkingen, 
onder een aantal voorwaarden en waarborgen, mogelijk. Op basis van literatuuronderzoek en 
verrichtte interviews met deskundigen beschrijf ik in dit essay de mogelijkheden en geef ik antwoord 
op de vraag hoe politie en justitie grensoverschrijdende digitale bewijsvergaring in de dagelijkse 
praktijk vorm kunnen geven zolang het internationaalrechtelijk kader niet is gemoderniseerd en 
traditionele rechtshulp alleen, ontoereikend is. Dit vraagt om andere vormen van internationale 
bewijsvergaring die moet passen binnen de bestaande juridische kaders. 
 
Het veiligheidsprobleem cybercrime. 
Cybercrime is het snelst stijgende veiligheidsprobleem van deze tijd, of zoals Akerboom (2016) het 
beschreef, “Cybercrime is de nieuwe dreiging”.  
Cybercrime wordt door de NCTV (2017) gedefinieerd als een “vorm van criminaliteit gericht op een 
ICT-systeem of de informatie die door ICT wordt verwerkt” (p.58).  Oerlemans (2017a) definieert 
cybercrime als “criminal acts committed using electronic communication networks and information 
systems or against such networks and systems” (p. 11). Oerlemans maakt verder een onderscheid 
tussen “target cybercrimes: crimes in which a computer is the target of the offense” en “tool 
cybercrimes: crimes in which a computer is used to facilitate a traditional crime”(p.11).  Kortom, 
cybercrime is criminaliteit gepleegd op of via het ‘world wide web’.  
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Het grote verschil tussen cybercrime en andere, meer traditionele strafbare feiten, is dat met behulp 
van het grenzeloze internet, gegevens eenvoudig over grote afstanden kunnen worden verzonden, 
zonder dat men daarbij zelf fysiek een landsgrens over hoeft.  
Criminelen maken daarbij gebruik van anonimiserings- en versleutelingstechnieken. Ze gebruiken 
servers in het buitenland om via het Dark Web strafbare feiten te plegen. Het Dark Web is een 
obscuur deel van het world wide web dat niet toegankelijk is middels normale browsers en 
zoekmachines. Om toegang te krijgen tot het Dark Web moet gebruik gemaakt worden van browsers 
die de internetgebruiker anonimiteit bieden. Dark Web wordt o.a. gebruikt als online marktplaats 
voor alles waar criminele vraag naar is zoals wapens, verdovende middelen of kinderporno.  
Cybercriminelen zijn ook in staat om in korte tijd, vanaf elke plaats ter wereld, grote aantallen 
slachtoffers te maken. Ze doen dit bijvoorbeeld door DDoS aanvallen uit te voeren waardoor 
bedrijfssystemen kunnen worden platgelegd of door het hacken van computersystemen waardoor 
waardevolle informatie kan worden gestolen. Het einde van de technische ontwikkelingen rondom 
het internet zijn nog lang niet in zicht waardoor steeds weer nieuwe veiligheidsrisico’s ontstaan. 
 
De territorialiteitsdoctrine 
Rechtshulp is de gangbare manier om in strafzaken, internationaal aan bewijsvergaring te doen. 
Internationale rechtshulp is de hulp die staten elkaar verlenen bij de opsporing en vervolging van 
misdrijven. Staten sluiten daartoe rechtshulpverdragen met elkaar om die samenwerking te regelen.  
Oerlemans (2017a) beschrijft dat rechtshulpverdragen bewijsvergaringsactiviteiten op buitenlands 
grondgebied faciliteren en o.a. zijn geschreven ter bescherming van het territorium en daarmee de 
soevereiniteit van landen. Het beschermen van het territorium en de soevereiniteit is daarmee een 
belangrijk beginsel in het internationaal recht.  
 
Ook in cyberzaken is rechtshulp hét formele middel om bewijzen veilig te stellen in gevallen waarin 
duidelijk is in welk land de bewijzen - data - zijn opgeslagen. Ondanks dat dit vaak gepaard gaat met 
soms langdurende en bureaucratische rechtshulpprocedures zijn er in de internationale praktijk in de 
meeste gevallen voldoende samenwerkingsmogelijkheden aanwezig om het bewijs snel en adequaat 
veilig te stellen. Hierdoor hoeft de lange duur van een rechtshulpprocedure geen grote schade aan 
het onderzoek op te leveren. 
Gea Wind, dedicated Cyber Liaison Officer van het Team High Tech Crime van de Landelijke Eenheid 
van de politie (persoonlijke communicatie, 23 februari 2018) zegt hierover dat in relatief eenvoudige 
zaken, bijvoorbeeld bij gegevens die op één server in één land staan, een zogenaamd ‘24/7 single 
point of contact’ bestaat, ingesteld op basis van de conventie van Boedapest. Hierdoor kunnen de 
benodigde gegevens snel veilig worden gesteld in afwachting van een in te sturen rechtshulpverzoek. 
Voor dit soort zaken is dit een prima oplossing. De ontwikkeling van de techniek gaat echter zo 
enorm snel dat ook zij erkent dat de huidige wetgeving daar ver bij achter blijft en niet voor alle 
gevallen een oplossing biedt, zoals in gevallen dat gegevens versnipperd zijn opgeslagen op 
onbekende servers in een onbekend buitenland.  
Koops en Goodwin (2014) constateren ook dat de uitvoerders van cyberopsporing  
rechtshulpprocedures omslachtig en ineffectief vinden. De procedures worden als ontoereikend 
ervaren in situaties waarbij snelle datavergaring essentieel is of in situaties waarbij (cyber)criminelen 
data veelvuldig verplaatsen. Daarnaast bieden de procedures geen soelaas wanneer de locatie van 
de data niet, of alleen door middel van tijdrovende inspanningen, kan worden vastgesteld, 
bijvoorbeeld als ze gebruik maken van een TOR-netwerk1. 
Geconcludeerd kan worden dat rechtshulp als bewijsvergaringsmiddel in cyberzaken niet in alle 
gevallen toereikend is. 
 

                                                           
1 TOR staat voor ‘The Onion Routing’ en is een systeem om geanonimiseerd en op versleutelde wijze van het internet gebruik te maken. 
Het Tor-systeem zorgt ervoor dat netwerkanalysetechnieken geen link kunnen maken tussen het beginpunt van het verkeer en eindpunt 
van het verkeer. 
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De interpretatie en toepassing van het internationale recht is in het digitale domein niet eenduidig 
(CSBN 2017, p.41) en geeft op dit moment geen afdoende antwoord op de vraag hoe om te gaan met 
de extraterritoriale effecten - de effecten buiten het eigen land - van online bewijsvergaring. Dit 
komt onder andere door het ontbreken van duidelijke, fysieke grenzen. In het digitale domein heeft 
het begrip ‘grens’ een enigszins diffuse betekenis gekregen. Koops en Goodwin (2014) zijn van 
mening dat, wanneer we cyberspace vanuit een opsporingsperspectief bekijken, blijkt dat de 
opvatting van cyberspace als ‘plaats’ in de zin van een territorium twijfelachtig is.  
Dat wil niet zeggen dat data geen locatie hebben (met de connotatie dat zij vaag rondzweven in 
cyberspace), maar dat de locatie onbekend is.  
Binnen de huidige strikte interpretatie van internationaal recht blijft grensoverschrijdend 
cyberonderzoek, indien de locatie onbekend is, onrechtmatig. Dit vraagt in het cyberdomein om een 
herbezinning op de begrippen territorialiteit en soevereiniteit en daarmee op de wijze waarop 
internationale samenwerking ten aanzien van strafrechtelijke bewijsvergaring in dit domein 
plaatsvindt.  
 
Van der Meer (2017) merkt op dat “...the threat in the cyber domain is growing rapidly around the 
world, [while] the international community still has not found an effective way of dealing with it” 
(p.15) en “…international cooperation in the [this] field is still in its infancy”( p.1). 
Reeds in 2004 werd in de preambule van de conventie van Boedapest 2001 (Tractatenblad, 2004) 
geconstateerd dat de verdragsstaten van “…mening [zijn] dat voor een doeltreffende bestrijding van 
strafbare feiten, verbonden met elektronische netwerken, een versterkte, snelle en goed 
functionerende internationale samenwerking in strafzaken vereist is” (p.2).  
De conventie van Boedapest (art. 32) stelt dat geen toestemming noodzakelijk is van het land 
waarvan de gegevens afkomstig zijn indien er sprake is van open bronnen. Indien het verzoekende 
land de rechtmatige en vrijwillige instemming verkrijgt van de persoon die gerechtigd is de gegevens 
via dat computersysteem te verstrekken is ook geen toestemming nodig van het land waarvan de 
gegevens afkomstig zijn. In alle overige gevallen is deze toestemming (rechtshulp) wel noodzakelijk.  
Bits of Freedom (2013), een organisatie die opkomt voor de privacybescherming van burgers, 
hanteert een andere interpretatie en stelt dat op dit moment het grensoverschrijdend vastleggen 
van gegevens geen grondslag vindt in artikel 32 van het verdrag [van Boedapest].  
Vanuit welke optiek je ook tegen de cyberwereld aankijkt, zeventien jaar na de conventie van 
Boedapest moet worden geconstateerd dat de technologische ontwikkeling en de mogelijkheden die 
dat met zich meebrengt zo snel gaat dat de bestaande regelgeving niet meer afdoende is. 
 
Dit vraagt om een niet-doctrinaire benadering van het internationaal recht. Koops en Goodwin 
(2014) zijn van mening dat opsporingsautoriteiten speelruimte moeten krijgen voor enige vorm van 
‘zelfhulp’ door middel van grensoverschrijdende toegang tot data. Zij geven aan dat: ”Where data is 
simply moving across territory in a random pattern, the argument can reasonably be made that 
territory does not provide a sufficiently strong connection to the data and that other forms of 
jurisdictional claim are stronger; for example, jurisdiction based upon the nationality of the suspect 
or on the nationality of the victim…”(p.66). 
Een niet-doctrinaire benadering van internationaal recht beoordeelt de rechtmatigheid van statelijke 
handelingen niet naar de letter van de wet maar naar de kracht van de daarbij gehanteerde 
argumenten. Oerlemans (2017a) vindt dat deze argumenten o.a. gelegen zijn in de bijzondere 
omstandigheden van de online context die tot op zekere hoogte unilaterale - eenzijdige - 
grensoverschrijdende bewijsvergaring aanvaardbaar maken. Het is namelijk niet altijd mogelijk om bij 
de toepassing van onderzoeksmethoden de extraterritoriale effecten daarvan te kunnen vaststellen. 
Dit komt voor wanneer individuen gebruik maken van bijvoorbeeld TOR netwerken. Daarbij is het 
praktisch onmogelijk om het oorspronkelijke IP-adres dat wordt gebruikt te achterhalen en kan niet 
worden vastgesteld in welk land het strafbare feit is of wordt gepleegd. 
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Daarnaast zijn er, volgens Koops en Goodwin (2014), verschillende meer of minder plausibele 
argumenten voor rechtmatige grensoverschrijdende bewijsvergaring af te leiden uit bestaande 
juridische regimes zoals bijvoorbeeld het regime dat geldt voor de (kosmische) ruimte en met name 
voor satellietbeelden. Wanneer technologie het vasthouden aan territoriale soevereiniteit 
onhoudbaar maakt (bijvoorbeeld om de signalen van satellieten te beperken tot exacte 
landsgrenzen) ontstaat een alternatief kader. Soortgelijke argumenten zijn ook te vinden in de 
juridische regimes rondom oceanen, bestrijding van piraterij en havenstaten. 
 
In de memorie van toelichting op de wet computercriminaliteit III (2015) wordt geconcludeerd dat 
”vanwege de afwezigheid van grenzen in cyberspace en het op anonimiteit, en daarmee op het niet 
achterhalen van een geografische plaats, gerichte internetgedrag van bepaalde personen … het zeer 
geregeld voor [komt] dat politie en justitie niet kunnen vaststellen op welke fysieke locaties gegevens 
zijn opgeslagen, worden verwerkt of overgedragen terwijl de gegevens als zodanig wel kenbaar en 
benaderbaar zijn” (p.42).  
Het gezaghebbende College van Procureurs-GeneraaI, komt in haar advies m.b.t. de wet 
computercriminaliteit III met een voorzichtige oplossingsrichting voor de territorialiteitsdoctrine. Het 
College (Kamerstukken, 2015) stelt dat als de locatie van een systeem niet kan worden vastgesteld, 
dan ook niet kan worden vastgesteld dat de computer in het buitenland staat. In deze situatie geldt 
volgens het College “…dat meerdere plaatsen als locus delicti kunnen worden aangemerkt en 
Nederland rechtsmacht heeft”. Dit betekent dat als niet bekend is wat de locatie van de computer is, 
het College van mening is dat Nederland bevoegd is tot opsporen en vervolgen. 
 
Martijn Egberts, landelijke Officier van Justitie Cybercriminaliteit van het Landelijk Parket 
(persoonlijke communicatie, 16 maart 2018) is ook van mening dat je onderzoek moet kunnen doen 
zolang je niet zeker weet dat er opsporingshandelingen in een bekend buitenland verricht worden. 
Het soevereiniteitsbeginsel wordt dan niet geschonden, althans je weet niet wiens soevereiniteit. 
Egberts stelt dat, op basis van de huidige wetgeving, het OM en de politie wel de bevoegdheid 
hebben om bijvoorbeeld een netwerkzoeking uit te voeren maar dat de wettelijke grondslag na 
inbeslagname onduidelijk is. Hiermee blijft de vraag bestaan hoe bewijs uit de cloud alsnog veilig 
gesteld kan worden. Dit zou kunnen leiden tot het plegen van lichte vormverzuimen. Hiervan is 
sprake als onderzoek is verricht waarbij inbreuk op de rechten van de verdachte is gemaakt. Zolang 
er geen nieuwe wetgeving is staan OM en politie voor een belangenafweging waarbij soms de 
belangen van de opsporing groter zijn dan het lichte vormverzuim en de schending van artikel 8 
EVRM dat toeziet op het recht op privacy. Het finale oordeel ligt bij de rechter. 
 
In die gevallen waarin de locatie van een systeem niet kan worden vastgesteld, ben ik van mening dat 
onder voorwaarden, opsporingsmethoden ook grensoverschrijdend kunnen worden ingezet.  
Als eerste voorwaarde moet de opsporingsmethode getoetst worden aan het beginsel van 
proportionaliteit  (de mogelijke inbreuk die de opsporingshandeling maakt moet in verhouding staan 
tot het te behalen doel). Ten tweede moet het beginsel van subsidiariteit (de opsporingshandeling is 
in alle redelijkheid de beste manier om het doel te bereiken) zwaar worden gewogen. In de derde 
plaats sluit ik mij aan bij Dr. Jan-Jaap Oerlemans, onderzoeker en gastdocent bij de universiteit 
Leiden (persoonlijke communicatie, 9 maart 2018) die van mening is dat in dit soort gevallen, ook al 
is het niet voorgeschreven, de rechter-commissaris om een machtiging moet worden gevraagd voor 
de opsporingsoperatie. De rechter-commissaris kan dan de belangen van de (onbekende) verdachte 
toetsen en er uiteindelijk een beslissing in nemen.  
Deze rechterlijke toets vooraf is naar analogie van het “smartphone-arrest” uit 2017 waarin de Hoge 
Raad heeft bepaald dat, indien een onderzoek plaatsvindt met behulp van een technisch systeem dat 
een meer dan beperkte inbreuk maakt op iemands persoonlijke levenssfeer, toestemming nodig is 
van een rechter-commissaris. 
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Werkbare oplossing 
Uit de vorige paragraaf kan geconcludeerd worden dat grensoverschrijdende bewijsvergaring in 
cybercrimezaken een juridisch ingewikkeld probleem is en dat er grote verschillen van inzicht 
bestaan hoe dit moet worden aangepakt.  
Voorstanders van de strikte interpretatie van het internationaal recht zijn van mening dat alle 
grensoverschrijdende bewijsvergaringsactiviteiten in cybercrimezaken, zonder toestemming van de 
autoriteiten van het betreffende land of zonder rechtshulpverzoek, onrechtmatig zijn. Het wordt 
gezien als een aantasting van de soevereiniteit van de staat dat o.a. tot diplomatieke problemen kan 
leiden en een inbreuk op de grondrechten van burgers kan opleveren.  
Daarnaast geldt het reciprociteitsprincipe dat indien een Staat een unilateraal grensoverschrijdend 
onderzoek doet, de andere Staat onder dezelfde voorwaarden bij die Staat hetzelfde mag doen.  
Hiermee kan de rechtsbescherming van burgers in gevaar komen, zeker in die gevallen waar het 
Staten betreft die een ander opvatting hebben over rule-of-law dan Nederland.  
Het probleem bij een strikte interpretatie van het internationaal recht is dat voorbijgegaan wordt aan 
het feit dat cybercriminelen grote schade en veiligheidsrisico’s kunnen veroorzaken zonder dat de 
huidige wetgeving daar in alle gevallen een afdoende antwoord op heeft. 
Bij de oplossing die ik voorsta, staat het beschermen van de veiligheid van burgers, bedrijven en 
overheidspartijen voorop. Het gaat daarbij om de voorwaarden die aan grensoverschrijdende 
bewijsvergaring gesteld moeten worden om de lichte vormverzuimen en de schending van artikel 8 
EVRM zo gering als mogelijk te laten zijn.  
 
Het eerste uitgangspunt dat ik hanteer bij het beschrijven van een werkbare oplossing is dat 
grensoverschrijdende digitale bewijsvergaring enkel kan plaatsvinden ten aanzien van personen 
waarop de Nederlandse strafwet van toepassing is en in die gevallen waarin dat ook wettelijk binnen 
de grenzen van Nederland is toegestaan. Ter illustratie kan hierbij worden gedacht aan het 
verzamelen van publiekelijk toegankelijke online gegevens (open bronnen onderzoek), zowel 
handmatig als automatisch (via crawlers, spiders en scraper software2). Een ander voorbeeld is het 
toepassen van online undercover opsporingsmethoden zoals online pseudokoop en online infiltratie 
operaties. Daarnaast kunnen volgens Oerlemans (2017b) in bepaalde gevallen ook netwerkzoekingen 
grensoverschrijdend worden toegepast.  
Daarentegen is het hacken van computersystemen, volgens Oerlemans (2017a) “…the act of 
intentionally gaining unauthorised access to computers” (p.21), tot op heden, zolang het 
wetsvoorstel ‘computercriminaliteit III’ nog niet door de Eerste Kamer is aangenomen, niet 
toegestaan en valt daarom buiten de reikwijdte van dit essay. 
Kortom, een onderzoeksmethode mag alleen in die gevallen grensoverschrijdend worden gebruikt als 
deze ook rechtmatig binnen Nederland gebruikt zou mogen worden. 
 
In de tweede plaats ben ik van mening dat, wanneer op voorhand duidelijk is in welk land het 
geautomatiseerd werk zich bevindt, waar de data geografisch zijn opgeslagen, rechtshulp het meest 
aangewezen middel is om de bewijzen veilig te stellen. 
  
Ten derde, wanneer de locatie van de data niet of alleen door middel van tijdrovende inspanningen 
kan worden vastgesteld omdat de crimineel b.v. anonimiserings- en versleutelingstechnieken toepast 
(TOR netwerk) of zijn data in de ‘cloud’ heeft opgeslagen, kunnen opsporingsmethoden ook 
grensoverschrijdend worden ingezet. Hierbij dient de rechter-commissaris een machtiging te 
verlenen en proportionaliteit en subsidiariteit nadrukkelijk te worden gewogen.  
 

                                                           
2 Voor het automatisch vergaren van publiekelijk toegankelijke online gegevens kan gebruik gemaakt worden van software, ook wel 
crawlers en spiders genoemd, die automatisch naar relevante informatie zoekt op basis van zoektermen of afbeeldingen.  
‘Scraper’-software download alle gevonden informatie meteen op de computerservers. Met behulp van deze geautomatiseerde 
verzamelsystemen kan publiekelijk toegankelijke informatie meer efficiënt en effectief worden gevonden en gepresenteerd aan 
opsporingsambtenaren. 
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Tot slot, wanneer tijdens het onderzoek bekend wordt uit welk land de gegevens afkomstig zijn kan 
er alsnog worden gekozen om toestemming te vragen aan dat land om de reeds veiliggestelde 
gegevens te mogen gebruiken in de strafzaak.  
Indien de toestemming, om welke reden dan ook, niet wordt gegeven wil dat niet zeggen dat het tot 
dan toe verkregen bewijs daarmee onrechtmatig verkregen is. 
Er zijn echter wel andere overwegingen van reputatie, communicatie, schending van internationaal 
recht of diplomatieke aard. Dit kan uiteindelijk tot andere afwegingen leiden. 
 
Het hanteren van bovenstaande uitgangspunten biedt enerzijds voldoende mogelijkheden aan 
opsporingsinstanties binnen het cyberdomein om te doen wat nodig is voor een effectieve opsporing 
en anderzijds de noodzakelijke rechtsbescherming te bieden aan verdachten zolang de nationale en 
internationale wetgeving binnen dit domein nog niet voldoende is aangepast.  
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Schematische weergave 
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