Ministerie van Justitie
Directie Wetgeving
Postbus 20301
2500 EH Den Haag
Ingediend via www.internetconsultatie.nl
Den Haag, 29 september 2010
Geachte heer/mevrouw,
Hierdoor reageer ik namens Bbned, Online en Tele2 op de consultatie van het concept
wetsvoorstel versterking bestrijding computercriminaliteit. Partijen stellen het allereerst
op prijs dat het Ministerie het concept wetsvoorstel ter consultatie aan de markt heeft
voorgelegd.
Het voorstel voorziet onder meer erin dat de Officier van Justitie zonder voorafgaande
rechterlijke betrokkenheid aanbieders van communicatiediensten kan gelasten om
gegevens betreffende strafbare feiten ontoegankelijk te maken.
Partijen zijn van mening dat het schrappen van de voorafgaande toetsing door een
rechter-commissaris een niet noodzakelijke inperking van de communicatievrijheid tot
gevolg heeft. Naast de vrijheid van de burger wordt hiermee ook de vrijheid van
aanbieders (ISP’s) tot het leveren van internettoegangsdiensten aangetast. Het
wetsvoorstel noch de memorie van toelichting bevat een inherente rechtvaardiging voor
het schrappen van de voorafgaande rechterlijke toetsing. Partijen zijn van mening dat
voorafgaande rechterlijke toetsing dient te worden gehandhaafd.
De gedragscode notice & take down is tot stand gekomen om marktpartijen te helpen
binnen de wettelijke kaders te opereren (pagina 4 gedragscode). De gedragscode
functioneert in de praktijk naar tevredenheid van alle betrokken stakeholders. Er is geen
aanleiding om ISP’s in de bestendige praktijk te belasten met een strafuitsluitingsgrond.
Daarmee worden tussenpersonen in een strafrechtelijk context geplaatst terwijl zij naar
hun aard en hun rol geen invloed hebben op de aard en/of de omvang van de gegevens
omtrent strafbare feiten.
In artikel 80 septies wordt een definitie gegeven van een aanbieder van een
communicatie-dienst. Daaronder wordt verstaan ‘de natuurlijke persoon of rechtspersoon
die in de uitoefening van een beroep of bedrijf aan de gebruikers van zijn dienst de
mogelijkheid biedt te communiceren met behulp van een geautomatiseerd werk, of
gegevens verwerkt ten behoeve van een zodanige dienst of de gebruikers van die dienst.’
Voor zover het wetsvoorstel wordt gehandhaafd verdient het aanbeveling dat aansluiting
wordt gezocht bij de definitie van aanbieder van een elektronische communicatiedienst
als bedoeld in artikel 1.1 sub f van de Telecommunicatiewet. 1 In ieder geval dient in de
1

elektronische communicatiedienst: gewoonlijk tegen vergoeding aangeboden dienst die geheel of
hoofdzakelijk bestaat in het overbrengen van signalen via elektronische communicatienetwerken, waaronder
telecommunicatiediensten en transmissiediensten op netwerken die voor omroep worden gebruikt, doch niet de
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toelichting te worden verduidelijkt in hoeverre het begrip ‘aanbieder van een
communicatiedienst’ overeenkomt met het begrip ‘aanbieder van een elektronische
communicatiedienst ‘in de zin van artikel 1.1 sub f van de Telecommunicatiewet.
Partijen verzoeken u de huidige voorafgaande toetsing door de rechter-commissaris te
handhaven in die zin dat de bevoegdheden conform het huidige artikel 54a Strafrecht
eerst mogen worden uitgeoefende na schriftelijke machtiging op vordering van de officier
van justitie te verlenen door de rechter-commissaris.
Voor het overige kunnen partijen zich vinden in de reactie van Bits of Freedom namens
meerdere partijen en hoogleraren d.d. 15 september 2010.
Hoogachtend,

F.P. Sickinghe
.

dienst waarbij met behulp van elektronische communicatie-netwerken en – diensten overgebrachte inhoud
wordt geleverd of redactioneel wordt gecontroleerd. Het omvat niet de diensten van de informatiemaatschappij
zoals omschreven in artikel 1 van de notificatierichtlijn die niet geheel of hoofdzakelijk bestaan uit het
overbrengen van signalen via elektronische communicatienetwerken;
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