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Beste lezer, 

Voor u ligt het eerste Strafblad van het collegejaar 2022-2023. Dit semester gaat het 

Strafblad over het strafrecht in de onlinewereld. De onlinewereld dringt op elk gebied 

van ons leven meer en meer door, zo ook in het strafrecht. In het Strafblad zullen 

verschillende aspecten aan bod komen die erbij komen kijken.  

Zo wordt er gesproken over de modernisering van het Wetboek van Strafvordering, 

maar ook over privacy in de opsporing. Enigszins daarop voortbordurend is er een 

stuk geschreven over identiteitsfouten in de strafrechtketen. Er wordt afgesloten met 

een stuk over drillrap, waar het strafrecht misschien een oplossing kan bieden.  

Nieuwsgierig geworden? Lees dan vooral verder! 
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Digitalisering en de 
modernisering van het Wetboek 
van Strafvordering 
Door: Ilse Broens 
 
We leven in een digitale wereld waarin 
we dagelijks het internet, computers en 
smartphones gebruiken. De technieken 
die de laatste eeuw beschikbaar zijn 
gekomen, hebben onze samenleving 
revolutionair veranderd.1 De 
digitalisering heeft invloed op ons 

dagelijks leven, maar ook op het 
strafproces. Tot op heden zijn de 
wettelijke bepalingen en wettelijke 
systemen onvoldoende afgestemd op 
deze digitale wereld. Met de 
modernisering van het Wetboek van 
Strafvordering wil de wetgever dit 

veranderen en wordt gestreefd naar een 
meer toekomstbestendig wetboek.  
 
De noodzaak voor de modernisering is 
duidelijk: het huidige wetboek is 
verouderd, onoverzichtelijk en 

weerspiegelt op onderdelen niet meer 
het geldende strafprocesrecht. 
Daarnaast is het huidige wetboek niet 
voorbereid op de introductie van nieuwe 
technologieën voor communicatie, 
verslaglegging en opsporing.2 Het is dus 
de hoogste tijd voor verandering.  

 
Digitalisering in de modernisering 
van het Wetboek van 
Strafvordering3 
In het wetsvoorstel tot vaststelling van 
het nieuwe Wetboek van Strafvordering 
zijn nieuwe bepalingen opgenomen of 

bestaande bepalingen aangepast als 
gevolg van de digitalisering. Hieronder 
worden verschillende bepalingen 

benoemd.  
 

 

 

1 Ambtelijke versie juli 2020 van de memorie van 

toelichting bij het wetsvoorstel tot vaststelling van het 

nieuwe Wetboek van Strafvordering.  
2 Ambtelijke versie juli 2020 van de memorie van 

toelichting bij het wetsvoorstel tot vaststelling van het 

nieuwe Wetboek van Strafvordering.  

Gevolgen digitalisering in Boek 1 
‘Strafvordering in het algemeen’  
In het negende hoofdstuk van dit boek 
zijn regels opgenomen met betrekking 
tot de overdracht van berichten. Het gaat 

om kennisgevingen van de rechter en het 
openbaar ministerie en om berichten aan 
de rechter en het openbaar ministerie. In 
verschillende voorschriften wordt de 
overdracht van berichten langs 
elektronische weg door professionele 
partijen verplicht gesteld of bevorderd. 

De kennisgeving van berichten aan 
burgers dient in beginsel ook via de 
elektronische weg te geschieden. Voor 
berichten van burgers aan de officier van 
justitie en de rechter geldt geen 
verplichting voor de elektronische weg, 

maar zij worden hiertoe wel 

gestimuleerd. Daarnaast voorziet het 
wetsvoorstel in het digitaal betekenen 
van stukken via een elektronisch adres.  
 
Gevolgen digitalisering in Boek 2 ‘Het 
opsporingsonderzoek’  
In het wetsvoorstel worden de 

bevoegdheden met betrekking tot 
gegevens geactualiseerd. Er zijn 
aanvullende regels geformuleerd voor 
het onderzoeken van gegevens in een 
inbeslaggenomen digitale 
gegevensdrager en voor het 

onderzoeken van gegevens die eerder 
daaruit zijn overgenomen. Daarnaast 
worden de mogelijkheden voor een 
netwerkzoeking uitgebreid door deze 
niet langer uitsluitend mogelijk te maken 
op de plaats van doorzoeking.  Dit heeft 
onder andere te maken met het feit dat 

door de digitalisering computers niet 
meer verbonden zitten aan draden, dat 

er een kopie kan worden gemaakt van 
een harde schijf en dat de gegevens 
kunnen worden opgeslagen in de Cloud. 

3 Ambtelijke versie juli 2020 van de memorie van 

toelichting bij het wetsvoorstel tot vaststelling van het 

nieuwe Wetboek van Strafvordering. 



 

 4 

Ook wordt de mogelijkheid gecreëerd om 
gegevens te onderzoeken die ná 
inbeslagname binnen zijn gekomen of 
die niet op het inbeslaggenomen 
apparaat staan, maar zijn opgeslagen in 

de Cloud. Een deel van de bepalingen die 
worden aangepast/toegevoegd in Boek 
2, zijn opgenomen in de Innovatiewet 
2022. Deze wet wordt later in dit artikel 
kort besproken.   
 
Met betrekking tot de 

opsporingsbevoegdheden wordt in het 
wetsvoorstel ook de regeling van de 
verbaliseringsplicht aangepast. Dit is het 
gevolg van technologische 
ontwikkelingen. Opsporingsambtenaren 
kunnen het opmaken van een proces-

verbaal uitstellen of achterwege laten als 

op een opname is vastgelegd welke 
handelingen door hen zijn verricht 
tijdens de opsporing of welke 
bevindingen de opsporing heeft 
opgeleverd.  De voorzitter van de 
rechtbank kan later, bij de voorbereiding 
van het onderzoek ter terechtzitting, 

bepalen dat alsnog een proces-verbaal 
moet worden opgemaakt.  
 
Gevolgen digitalisering in Boek 4 
‘Berechting’  
Het woord ‘digitalisering’ zegt het al: er 

gebeurt steeds meer digitaal. Het gevolg 
is dat niet alles meer hoeft te worden 
opgeschreven. In Boek 4 wordt onder 
andere een regeling ingevoerd inzake de 
mogelijkheid een audio-opname te 
maken van de terechtzitting in verband 
met de vaststelling van het proces-

verbaal. De verdediging krijgt de 
mogelijkheid om de opname nadien te 

beluisteren. Ook is een bepaling in het 
wetsvoorstel opgenomen inzake het 
gebruik van audiovisuele reconstructies 
op de terechtzitting. Procespartijen 
kunnen een audiovisuele reconstructie 
presenteren als er tijdig een melding 
wordt gemaakt van dit voornemen en zij 
kunnen een verzoek indienen tot het 
verwerken van een alternatief scenario in 
de reconstructie. Daarnaast wordt het 
gebruik van beeld- en geluidsopnamen 
voor het bewijs via de eigen waarneming 
van de rechter gevoegd tot de 
bewijsmiddelen opgesomd in de wet. De 

regeling om audiovisuele opnamen onder 
voorwaarden te kunnen gebruiken als 
vervanging van een volledig proces-
verbaal en het erkennen van 
audiovisuele opnamen als wettig 

bewijsmiddel zijn opgenomen in de 
Innovatiewet 2022.  
 
Gevolgen digitalisering in Boek 5 
‘Rechtsmiddelen’  
Bij het instellen en indienen van gewone 
rechtsmiddelen was het uitgangspunt 

dat dit gebeurde door het persoonlijk 
verschijnen op de griffie of op het parket. 
Dit uitgangspunt is, als gevolg van de 
digitalisering, in de huidige praktijk 
achterhaald. In de modernisering staat 
het instellen of indienen van gewone 

rechtsmiddelen langs elektronische weg 

centraal. Voor officieren van justitie, 
advocaten-generaal en advocaten geldt 
de regel dat het instellen van een 
rechtsmiddel alleen langs de 
elektronische weg kan geschieden.  
 
Geconcludeerd kan worden dat de 

modernisering van het Wetboek van 
Strafvordering een digitaal strafproces 
beoogt te faciliteren. Met de 
modernisering wordt het mogelijk 
gemaakt vrijwel alle handelingen die 
plaatsvinden in het strafproces uit te 

voeren via een niet-schriftelijke en/of 
niet-fysieke wijze: er wordt gewerkt in 
een digitaal dossier, stukken kunnen 
digitaal worden betekend en 
rechtsmiddelen kunnen via de digitale 
weg worden ingesteld. Daarnaast 
worden de opsporingsbevoegdheden 

geactualiseerd en, waar mogelijk, 
techniekonafhankelijk geformuleerd. 
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Advies Raad van State4 
De Raad van State onderschrijft de 
noodzaak en wenselijkheid van de 
modernisering. De herstructurering 
draagt bij aan de rechtszekerheid en de 

bruikbaarheid van het wetboek in de 
praktijk. Aan de hand van duidelijke en 
actuele wettelijke regels kunnen burgers 
voorzien wanneer bepaalde 
bevoegdheden kunnen worden ingezet. 
Tegelijkertijd wordt door het 
moderniseren van de wettelijke 

grondslag een effectieve 
criminaliteitsbestrijding bevorderd.  
 
De Raad van State heeft met betrekking 
tot de digitalisering een aantal kritische 
opmerkingen. Ten eerste is de afgelopen 

jaren gebleken dat de digitale 

voorzieningen en systemen bij 
organisaties in de strafrechtspleging 
kwetsbaar zijn. Voordat de invoering van 
het nieuwe wetboek succesvol kan zijn, 
is het noodzakelijk dat de digitale 
voorzieningen bij deze organisaties goed 
functioneren. Daarnaast merkt de Raad 

van State op dat de digitalisering van de 
strafrechtspleging complex is, omdat 
verschillende ketenpartners 
verschillende systemen gebruiken en 
verschillende prioriteiten hebben. Voor 
een onderlinge samenwerking is het 

cruciaal dat de systemen op orde zijn en 
op elkaar worden afgestemd. De 
wetgever moet duidelijk aangeven wie 
verantwoordelijk is voor de verschillende 
digitale voorzieningen en het 
digitaliseringsproces en welke stappen 
moeten worden ondernomen om de 

digitale voorzieningen op tijd op orde te 
krijgen. Verder dient structureel 

aandacht te worden besteed aan 
informatiebeveiliging en privacy, de 
mogelijkheid foutieve data te kunnen 
verwijderen en het voldoende 

 

 

4 Advies Raad van State tot Vaststelling van het 

nieuwe Wetboek van Strafvordering, 6 april 2022.  
5 Wet van 22 juni 2022, Experimenten Strafvordering, 

Stb. 2022, 276.  
6 ‘Innovatiewet Strafvordering’, www.eerstekamer.nl.  

transparant maken van de gebruikte 
algoritmes (in verband met het 
uitoefenen van controle op de 
ketenpartners). De Raad van State merkt 
nog op dat digitalisering meestal niet 

leidt tot de efficiëntieslag waarop wordt 
gehoopt, maar wel zal bijdragen aan het 
verhogen van de kwaliteit.  
 
Innovatiewet 20225 
Eerder in dit artikel is verwezen naar de 
Innovatiewet 2022. Deze wet is met 

ingang van 1 oktober 2022 in werking 
getreden. De Innovatiewet wijzigt het 
Wetboek van Strafvordering, zodat met 
enkele (mogelijke) onderdelen van het 
nieuwe Wetboek van Strafvordering 
enige tijd in de praktijk ervaring kan 

worden opgedaan. De wet bevat een 

aantal van de bovengenoemde 
bepalingen, namelijk de bevoegdheid om 
na inbeslagname binnengekomen 
berichten te onderzoeken, de 
mogelijkheid tot netwerkzoeking na 
inbeslagname, de regeling om 
audiovisuele opnamen onder 

voorwaarden te kunnen gebruiken als 
vervanging van een volledig proces-
verbaal en het erkennen van 
audiovisuele opnamen als wettig 
bewijsmiddel. De komende twee jaar 
wordt met deze onderwerpen 

geëxperimenteerd. Daarna vervalt deze 
mogelijkheid en wordt de wenselijkheid 
en uitvoerbaarheid van de bepalingen 
geëvalueerd. Wanneer tijdens de 
evaluatie blijkt dat het wenselijk is de 
periode van het experiment te verlengen, 
kan dit bij algemene maatregel van 

bestuur geschieden. 6 
 

 
 
 
 

 

http://www.eerstekamer.nl/
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Afsluitend 
Ongeveer 100 jaar na de invoering van 
het Wetboek van Strafvordering (1926) 
is het de hoogste tijd voor een nieuwe, 
moderne en toekomstgerichte 

codificatie. De huidige codificatie en de 
praktijk komen niet overeen. Veel 
vernieuwingen die worden nagestreefd 
in de modernisering komen niet als 
shock. We zien bijvoorbeeld al langere 
tijd dat stukken digitaal worden 
aangeboden, dat opnames worden 

gemaakt en dat het onderzoeken van 
een computer niet meer ter plaatse van 
de doorzoeking gebeurt. Natuurlijk zal de 
praktijk door de modernisering beïnvloed 
worden, maar het uitgangspunt van het 
wetsvoorstel is voornamelijk het 

vastleggen van de huidige 

ontwikkelingen en het anticiperen op de 
ontwikkelingen in het strafproces die nog 
gaan komen. 
 
Naar waarschijnlijkheid wordt het nieuwe 
Wetboek van Strafvordering in 2026 
ingevoerd. De nieuwe regels zullen in 

deze digitale wereld dan niet alleen 
worden gepubliceerd op papier, maar 
natuurlijk ook op het internet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

7 G. Vanderveen, Opsporingberichtgeving in een 

veranderend medialandschap, PROCES 2018, afl. 6, 

p. 383.  
8 J. Terpstra, Mediatisering van opsporing en 

vervolging. Nieuwe kwetsbaarheiden van politie en 

justitie, Strafblad 2013, afl. 11, p. 363. 

Opsporing versus privacy: heiligt 
het doel de middelen? 
Door: Iris Verburg 
 
Op 22 augustus tweette Peter R. de Vries 

dan eindelijk waar al zolang op gewacht 
werd. Er was een DNA-match in de zaak 
van Nicky Verstappen. Helaas was de 
man onvindbaar, waardoor de hulp van 
burgers werd ingeroepen. Zijn foto werd 
verspreid vergezeld met zijn naam.  
In 2009 verstuurde de politie haar eerste 
tweet, eind 2020 werd er een 
Instagramaccount aangemaakt speciaal 
voor opsporing. Justitie en politie weten 
steeds meer platforms te vinden om hun 
opsporingsberichten op te publiceren. Er 
bestaat onder de burgers een publieke 
fascinatie met misdaad, opsporing en 

vergelding.7 

Opsporingsberichtgeving  
Een aantal decennia geleden was de 
overheersende gedachte nog dat de 
burgers en de maatschappelijke 

instanties belast met opsporing twee 
gescheiden werelden waren.8 
Tegenwoordig hebben de burgers 
doorgaans een hoge verwachting van de 
opsporing en via media proberen de 
opsporingsinstanties die verwachtingen 
zowel te temperen als tegemoet te 

komen. Opsporingsberichtgeving wordt 
niet alleen ingezet om burgers te 
informeren over waar de politie zich mee 
bezig houdt, het imago te verbeteren en 
het vertrouwen te versterken. Het is ook 
bij uitstek een middel om meer burgers 

te betrekken bij de opsporing en zo de 
effectiviteit te vergroten.9 
 
 

 

9 J. Terpstra, Mediatisering van opsporing en 

vervolging. Nieuwe kwetsbaarheiden van politie en 

justitie, Strafblad 2013, afl. 11, p. 363. 
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Gevallen voor opsporingsbericht-
geving 
Opsporingsberichtgeving is niet geregeld 
in het Wetboek van Strafvordering, maar 
wel in lagere wetgeving. De Aanwijzing 
opsporingsberichtgeving kent meerdere 
regels waaromheen moet worden 
gewerkt bij het inzetten van deze 
opsporingsmethode. 
Een simpele fiets- of motordiefstal lijkt 
een te klein vergrijp om de privacy van 
een verdachte te schenden via de snel 

verspreidende media. Daartegenover 
staat dat het niet verspreiden van 
beelden niet altijd meer mogelijk is, nu 
burgers op eigen houtje over kunnen 
gaan tot verspreiding.10 
 

Alvorens justitie en politie aankomen bij 

de overwegingen, moet worden 
nagegaan of het gaat om een feit waar 
voorlopige hechtenis voor kan worden 
opgelegd.11 
Wanneer men zich vervolgens afvraagt 
of er gebruik moet worden gemaakt van 
opsporingsberichtgeving moet altijd het 

beginsel van proportionaliteit en 
subsidiariteit in ogenschouw worden 
genomen. Het proportionaliteitsbeginsel 
brengt met zich mee dat de inzet en de 
zwaarte van de bevoegdheid in redelijke 
verhouding staan met het uiteindelijke 

doel. Het subsidiariteitsbeginsel brengt 
met zich mee dat de bevoegdheid dient 
te worden gekozen die de minste 
gevolgen heeft op een inbreuk op 
bijvoorbeeld het privacy-recht van de 
burger.  De bevoegdheid moet dus zo 
worden ingezet dat het voor de burger 

het minst ingrijpend is.12  

 

 

10 G. Vanderveen & M. Samadi, De digitale 

schandpaal: opsporingsberichtgeving in een 
gedigitaliseerde samenleving, Tijdschrift voor 
Veiligheid 2018, afl. 17, p. 24. 
11 Aanwijzing opsporingsberichtgeving (2017A007). 
12 Aanwijzing opsporingsberichtgeving (2017A007). 
13 Aanwijzing opsporingsberichtgeving (2017A007). 
14 J. G. van Erp, “Boeven vangen” via internet. 

Beelden over criminaliteit in opsporingsberichtgeving, 

Naast de proportionaliteit en 
subsidiariteit is ook de rechtmatigheid en 
doelmatigheid leidend.13  
 
Bereikbaarheid doel 

Het belangrijkste doel van de 
opsporingsberichtgeving is natuurlijk het 
oplossen van zaken. Met de 
berichtgeving is de kans op het oplossen 
van het misdrijf twee keer zo groot. Hoe 
bekender of hoe meer er op de emotie 
van de burger wordt ingespeeld, hoe 

meer kans er is op succes.14 Informatie 
van getuigen en burgers is belangrijk. 
Het is dan ook niet vreemd dat elk 
mogelijk communicatiemiddel wordt 
bekeken als zijnde effectief. 
Zeker het idee dat iedereen slachtoffer 

kan zijn van een ‘laffe daad’ laat burgers 

willen bijdragen aan het helpen van- en 
het vertrouwen in de politie.15 
 
Naast dat getuigen of ander soort 
betrokkenen de politie opzoeken met 
informatie kan de 
opsporingsberichtgeving ook als tactisch 

middel fungeren om verdachten onder 
druk te zetten om zichzelf aan te geven. 
Aan elke positieve kant zit helaas ook een 
negatieve kant. 
Enerzijds kan een burger zich veiliger 
voelen, doordat hij of zij het gevoel heeft 

iets aan de eigen veiligheid te kunnen 
doen. Zoals eerder benoemd kunnen 
burgers zich anderzijds door 
opsporingsberichtgeving echter ook 
onveiliger gaan voelen door de 
hoeveelheid slechte beelden die naar 
hun hoofd worden geslingerd. Hierdoor 

daalt het veiligheidsgevoel wat de burger 
heeft.16 

Tijdschrift over Cultuur en Criminaliteit 2011, afl. 1, p. 

62.  
15 J. G. van Erp, “Boeven vangen” via internet. 

Beelden over criminaliteit in opsporingsberichtgeving, 
Tijdschrift over Cultuur en Criminaliteit 2011, afl. 1, p. 

65.  
16 J. G. van Erp, “Boeven vangen” via internet. 
Beelden over criminaliteit in opsporingsberichtgeving, 

Tijdschrift over Cultuur en Criminaliteit 2011, afl. 1, p. 

65. 
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Voortbordurend op dat 
onveiligheidsgevoel en uit onvrede over 
het werk van politie, justitie en rechters 
die de verdachte (nog steeds) niet 
gevonden hebben, besluiten groepen 

burgers soms zelf via internet 
handelingen uit te voeren gericht op 
opsporing en het bestraffen van 
personen die beschuldigd worden van 
criminaliteit.17 Online eigenrichting kan 
leiden tot gevaarlijke situaties en tot het 
mis identificeren van onschuldige 

burgers als daders. Zeker in dit sociale 
mediatijdperk is een digitale klopjacht zo 
geopend, bijvoorbeeld door een 
zogenaamde firestorm. Dit zijn grote 
golven van negatieve reacties. 18 De 
burger is niet altijd in staat een gewogen 

oordeel te vellen over het al dan niet 

delen van dergelijke berichten. Toch 
kunnen ze steeds meer hun eigen 
denkwijze hebben over de opsporing. 
 
Doordat burgers niet altijd een 
weloverwogen oordeel kunnen vellen, 
komt het nogal eens voor dat een 

(vermeende) verdachte aan de digitale 
schandpaal wordt genageld.19 Dit is in 
alle gevallen vervelend, maar zeker in 
gevallen van onschuldige verdachten of 
persoonsverwisseling. Een onschuldige 
burger wordt dan onnodig geschaad. 

 
Gerechtvaardigde inmenging op 
recht op privacy? 
Aan de ene kant heeft de overheid de 
plicht om strafbare feiten te vervolgen en 
op te sporen, maar dit leidt vaak tot een 
beperking van de privacy van zijn 

onderdanen, terwijl het nou juist ook een 
plicht van de overheid is om zich te 

onthouden van het individuele leven van 

 

 

17 J. Terpstra, Mediatisering van opsporing en 
vervolging. Nieuwe kwetsbaarheiden van politie en 

justitie, Strafblad 2013, afl. 11, p. 368.  
18 G. Vanderveen & M. Samadi, De digitale 

schandpaal: opsporingsberichtgeving in een 

gedigitaliseerde samenleving, Tijdschrift voor 
Veiligheid 2018, afl. 17, p. 34. 
19 G. Vanderveen & M. Samadi, De digitale 

schandpaal: opsporingsberichtgeving in een 

de burgers.20 Indien de inbreuk bij wet is 
voorzien, een legitiem doel dient en in 
een democratische samenleving 
noodzakelijk is in het belang van een van 
de belangen genoemd in art. 8 lid 2 

EVRM, mag de overheid zich mengen in 
privacygevoelige informatie van haar 
onderdanen. De Algemene verordening 
gegevensbescherming (AVG), het 
portretrecht en de Aanwijzing 
Opsporingsberichtgeving voorzien in de 
wettelijke basis. 

 
Verschillende zaken belicht 
Een van de bekendste zaken over 
opsporingsberichtgeving is de zaak van 
Mohammed B, de verdachte van de 
moord op Theo van Gogh. De politie 

wilde graag zijn foto delen bij Opsporing 
Verzocht, maar zijn advocaat eiste een 
verbod op de uitzending door strijdigheid 
met het recht op privacy. De rechtbank 
oordeelde echter dat de inbreuk 
gerechtvaardigd was omdat het belang 
van de opsporing zwaarder woog dan het 
belang van de privacy van Mohammed B. 

omdat er sprake was van een zeer 
ernstig misdrijf.21 
 
Sinds Mohammed B. gebeurt het steeds 
vaker dat een verdachte publiekelijk 
volledig getoond wordt. Een recente zaak 

is de zaak van Jos B., de vermeende 
moordenaar van het jongetje Nicky 
Verstappen. Al meer dan twee maanden 
alvorens het opsporingsbericht verspreid 
werd, waren ze naar de (100%) 
verdachte op zoek. Jos is een 
zogenaamde bushcrafter en kan goed 

overleven in de natuur. Foto’s en 
bewegende beelden van zijn gezicht, 

vergezeld met zijn naam, werden in 

gedigitaliseerde samenleving, Tijdschrift voor 
Veiligheid 2018, afl. 17, p. 24. 
20 B.J. Koops & A. Vedder, Opsporing versus privacy: 
de beleving van burgers, Den Haag: Sdu Uitgevers, 

2001, p. 13.   
21 https://www.trouw.nl/nieuws/foto-mohammed-b-
mag-vertoond-op-tv~b996ec9b/.  

https://www.trouw.nl/nieuws/foto-mohammed-b-mag-vertoond-op-tv~b996ec9b/
https://www.trouw.nl/nieuws/foto-mohammed-b-mag-vertoond-op-tv~b996ec9b/
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binnen- en buitenland via allerlei media 
wijdverspreid. Sinds zijn aanhouding, 
was hij voor justitie en politie weer een 
verdachte met recht op bescherming van 
zijn privacy. De geschonden privacy kan 

weliswaar niet meer worden hersteld, 
maar je kunt wel een duidelijk 
onderscheid maken tussen het belang 
van de verdachte van zo’n gruwelijke 
moord en van het recht dat vervolgens 
zijn zorgvuldige loop moet hebben.22 De 
afspraken met de media zijn in de basis 

dan ook dat zij foto’s en namen weer 
aanpassen als het niet meer nodig is in 
het kader van de opsporing. Na de 
opsporing dient het resocialisatiebelang 
weer snel hoog in het vaandel te staan. 
 

Nu zijn in deze bekende zaken de 

verdachten gepakt, maar het kan ook 
misgaan. Zo werd er in 2018 een 
verkeerde verdachte getoond, die na de 
verspreiding kon rekenen op 
bedreigingen.23 De politie zei wel 
zorgvuldig te werk te zijn gegaan, maar 
er was toch een fout ingeslopen. In zulke 

gevallen kan u uzelf afvragen of de 
politie wel daadwerkelijk genoeg 
rekening heeft gehouden met de privacy 
van de verdachte. Vergissen is menselijk, 
maar kent in zulke gevallen wel 
vergaande gevolgen. 

 
In 2017 heeft een vrouw van 68 zichzelf 
van het leven beroofd, nadat de 
regionale televisie beelden had laten zien 
hoe ze een portemonnee stal in een 
winkel. Het OM zegt dat de schending 
van de privacy in deze zaak een passend 

middel was. Van Erp plaats 
kanttekeningen bij het gebruikte 

opsporingsmiddel.24 Hoewel er wel is 
voldaan aan de voorlopige 

 

 

22 https://www.rvdj.nl/weblog/de-mores-de-privacy-

van-jos-b.  
23 

https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/2754026/poli

tie-baalt-van-tonen-opsporingsbeelden-van-
verkeerde-jongen-dit-had-niet-mogen-gebeuren.  
24 https://www.trouw.nl/nieuws/hoe-ver-mag-je-

gaan-om-een-diefstal-op-te-lossen~b741065c/.  

hechtenisregel (die bijna voor elk delict 
geldt), gaat het hier wel om een zwaar 
middel bij een licht vergrijp. Zeker bij 
zulke lichte vergrijpen dient er een goede 
afweging te worden gemaakt. Is iemand 

heel berekend te werk gegaan en is er 
recidivegevaar of gaat het om een 
toevalstreffer?25 
 
Hoewel er bijna nooit besloten wordt tot 
onrechtmatigheid, komt het weleens 
voor dat de rechter overgaat tot 

strafvermindering. Bijvoorbeeld in de 
zaak van een mishandeling door 
minderjarige jongens, waarbij de helft al 
opgespoord was en de beelden alsnog 
getoond werden.26 Er werd rekening 
gehouden met social media en het 

opduiken van beelden, lang na het 

misdrijf. Bij excessen wordt dus gekeken 
naar de grote impact van de 
berichtgeving op de verdachte.  
 
Een nieuwe manier van 
beoordelen? 
De lastige tweestrijd die de rechter in 

deze situatie kent is dat de primaire taak 
van de rechter niet het toezien op de 
politie is, maar het berechten van een 
verdachte. Ybo Buruma stelt dat een 
onafhankelijke commissie uitkomst kan 
bieden. Zo’n commissie kan zich namelijk 

slechts focussen op wat de politie doet.27 
In verschillende andere landen bestaat 
zo’n toezicht systeem al. De interne 
processen en het tuchtrecht die 
Nederland kent, is wellicht niet 
toereikend. Vragen uit het parlement 
kunnen ook aan de nog in het leven te 

roepen commissie gesteld worden. Die 
openheid is noodzakelijk volgens 

hoogleraar Koops, omdat je anders moet 
vrezen voor een soort ‘wildwestsituatie’ 

25 https://www.trouw.nl/nieuws/hoe-ver-mag-je-

gaan-om-een-diefstal-op-te-lossen~b741065c/.  
26 https://www.rtlnieuws.nl/node/2541211.  
27 https://decorrespondent.nl/10329/hoe-de-politie-

de-wet-overtreedt-en-ermee-
wegkomt/881452566192-9bf2c343.  

https://www.rvdj.nl/weblog/de-mores-de-privacy-van-jos-b
https://www.rvdj.nl/weblog/de-mores-de-privacy-van-jos-b
https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/2754026/politie-baalt-van-tonen-opsporingsbeelden-van-verkeerde-jongen-dit-had-niet-mogen-gebeuren
https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/2754026/politie-baalt-van-tonen-opsporingsbeelden-van-verkeerde-jongen-dit-had-niet-mogen-gebeuren
https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/2754026/politie-baalt-van-tonen-opsporingsbeelden-van-verkeerde-jongen-dit-had-niet-mogen-gebeuren
https://www.trouw.nl/nieuws/hoe-ver-mag-je-gaan-om-een-diefstal-op-te-lossen~b741065c/
https://www.trouw.nl/nieuws/hoe-ver-mag-je-gaan-om-een-diefstal-op-te-lossen~b741065c/
https://www.trouw.nl/nieuws/hoe-ver-mag-je-gaan-om-een-diefstal-op-te-lossen~b741065c/
https://www.trouw.nl/nieuws/hoe-ver-mag-je-gaan-om-een-diefstal-op-te-lossen~b741065c/
https://www.rtlnieuws.nl/node/2541211
https://decorrespondent.nl/10329/hoe-de-politie-de-wet-overtreedt-en-ermee-wegkomt/881452566192-9bf2c343
https://decorrespondent.nl/10329/hoe-de-politie-de-wet-overtreedt-en-ermee-wegkomt/881452566192-9bf2c343
https://decorrespondent.nl/10329/hoe-de-politie-de-wet-overtreedt-en-ermee-wegkomt/881452566192-9bf2c343
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waarin de politie met de vrijheid die ze 
krijgen alles kan doen omdat ze iets 
belangrijk vinden.28 
 
De privacy blijft een lastig gegeven, 

waarbij de lijn erg dun is. Een kleine fout 
kan desastreuze gevolgen hebben, 
waarbij een goede beoordeling achteraf 
wenselijk is. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

28 https://decorrespondent.nl/10329/hoe-de-politie-
de-wet-overtreedt-en-ermee-

wegkomt/881452566192-9bf2c343. 
29 W.L. Borst, ‘Het integraal en integer strafrechtelijk 

persoonsbeeld. Systematiek, concepten en 

achtergronden’, DD 2011/54. 
30 W.L. Borst, ‘Karl Marx en de slachtoffers van 

identiteitsfouten en – fraude in de strafrechtsketen’, 

DD 2018/43. 

De slachtoffers van identiteits-
fouten: problemen van matching 
in de moderne strafrechtsketen 
Door: Thomas Lindsen 
 
Verdachten en veroordeelden worden – 
nadat hun identiteit is vastgesteld – 
geregistreerd in de administratieve 
systemen van de strafrechtsketen. Het 
proces van registratie gaat per definitie 
gepaard met het proces van corrigeren.29 
Een overheid die gegevens van haar 

burgers vastlegt, is moreel en juridisch 
gehouden die gegevens te corrigeren 
indien blijkt dat er fouten in staan.30 In 
dit artikel wordt besproken hoe dit in de 
moderne strafketen soms fout gaat. 
 
Informatieprobleem 

In 2011 kwam de Wetenschappelijke 
Raad voor het Regeringsbeleid met het 
rapport iOverheid.31 In dit rapport wordt 
de overheid voor het volgende 
gewaarschuwd: de overheid weet met 
zijn talloze ICT-systemen niet meer 

welke informatie ze wel en niet in huis 
hebben. Door de vele koppelingen 
tussen systemen is het ook onduidelijk 
waar deze informatie zich bevindt en 
welke verbanden ermee wordt gelegd. 
Het is door deze complexiteit moeilijk om 
te begrijpen wat er daadwerkelijk met 

deze informatie gebeurt. Intussen 
nemen veel van deze ICT-systemen bij 
de overheid al bepaalde besluitvorming 
over van mensen of dragen daar in 
belangrijke mate aan bij.32 Denk 
bijvoorbeeld aan de manier waarop de 
Mulder-beschikkingen33 worden 

uitgevaardigd. Deze onduidelijke 
systemen zorgen, samen met een ander 
kenmerk van de overheid voor het 

31 Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, 
iOverheid, Amsterdam: Amsterdam University Press 

2011. 
32 W.L. Borst, ‘Karl Marx en de slachtoffers van 

identiteitsfouten en – fraude in de strafrechtsketen’, 

DD 2018/43. 
33 Digitaal gegenereerde verkeersboetes. 
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probleem. Dit kenmerk is de 
bureaucratie. De term bureaucratie 
houdt in dat de besluitvorming gestuurd 
moet worden door regels, wetten en 
protocollen. Het rationele denken van de 

individuele werknemer wordt expres op 
afstand gehouden. Met het verschijnsel 
bureaucratie is in zijn essentie niks mis. 
Het is onvermijdelijk en heeft ons veel 
goeds gebracht. Zonder bureaucratie zou 
de overheid hoogstwaarschijnlijk 
vervallen in willekeur.34 Maar 

bureaucratie vertegenwoordigt ook een 
logica, waarin een rationele, 
onpersoonlijke ordening het wint van het 
innerlijk van mensen en hun moraliteit. 
Het juiste gedrag van een functionaris in 
een bureaucratie wordt bepaald door de 

situatie en de functionele eisen in die 

situatie en niet door een persoonlijke 
moraliteit. Deze situatie is naar mijn 
mening goed samen te vatten met een 
uitspraak van Karl Marx: ‘Bureaucratie 
kan dus zo’n onpersoonlijk systeem zijn 
dat achter onze rug om ons leven stuurt 
en bepaalt’.35 

 
Identiteitsgegevens 
De combinatie van complexe ICT-
systemen en bureaucratie kan 
problemen opleveren met de 
identiteitsgegevens van de Nederlandse 

burgers. De problemen komen in twee 
verschijningsvormen: identiteitsfouten 
en identiteitsfraude.36 Identiteitsfouten 
zijn de gevallen waarbij er een fout wordt 
gemaakt in de verwerking van de grote 
hoeveelheden informatie die in de vele 
systemen ingevoerd moeten worden. 

Denk hierbij aan incorrecte informatie 
invullen of de correcte informatie in het 

verkeerde dossier toevoegen. Zulke 
‘kleine’ fouten kunnen grote gevolgen 
hebben. Het kan er zelfs voor zorgen dat 

 

 

34 R. Ten Bos, Bureaucratie is een inktvis, Amsterdam: 
Boom 2015. 
35 W.L. Borst, ‘Karl Marx en de slachtoffers van 

identiteitsfouten en – fraude in de strafrechtsketen’, 
DD 2018/43. 

36 N. Van der Meulen, Fertile Grounds: The 

Facilitation of Financial Identity Theft in the United 

de verkeerde persoon als verdachte 
wordt aangemerkt van een ernstig 
misdrijf. Het concept van 
identiteitsfraude zal de lezer wat beter 
voor de geest hebben. Het meest 

bekende voorbeeld van identiteitsfraude 
is het geval waarin een crimineel 
opzettelijk de persoonsgegevens van 
iemand verkrijgt om daarmee financieel 
gewin te bewerkstelligen.37 
 
Hierboven heb ik besproken welke 

fouten er dus kunnen ontstaan wanneer 
veel complexe en grote ICT-systemen 
samenkomen met bureaucratie. Nu is de 
vraag hoe deze problemen zich 
manifesteren in de strafrechtsketen. De 
identiteitsvaststelling leidt tot een 

registratie in de systemen van de 

strafrechtsketen, doorgaans is dit de 
strafrechtsketendatabank (hierna: 
SKDB).  
 
Tegenover de registratie staat echter de 
correctie. Een overheid die gegevens van 
haar onderdanen registreert moet ook de 

verantwoordelijkheid nemen om die 
gegevens te corrigeren wanneer zij 
onjuist blijken te zijn. Bij de 
strafrechtsketen is de Minister van 
Justitie en Veiligheid verantwoordelijk is 
voor de toekenning van het 

strafrechtsketennummer (hierna: SKN). 
Dit is een nummer die elke verdachte 
toegekend krijgt om zo goed 
teruggevonden te kunnen worden in de 
SKDB.38 In die zin is het je 
persoonsnummer in het ecosysteem van 
de strafrechtsketen. Tijdens het proces 

van het toekennen van een SKN vindt het 
proces van matching plaats. Matching 

houdt in dat bij het ontvangen van een 
nieuwe set gegevens over een 
verdachte, eerst gekeken wordt of de 

States and the Netherlands (diss. Tilburg), Nijmegen: 
Wolf Legal Publishers 2010. 
37 M. Savelkoul, ‘Meldpunt voor identiteitsfraude en – 

fouten’, DJ 2014/2982. 
38 
https://www.justid.nl/onderwerpen/strafrechtketenn

ummer. 
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desbetreffende persoon al in de 
database voorkomt, en dus al een SKN 
heeft. Matching wordt veelal automatisch 
door middel van een algoritme 
uitgevoerd. Komt het de desbetreffende 

persoon al in de database voor, dan 
worden de gegevens aan dat bestaande 
dossier toegevoegd.  Zo niet, dan wordt 
een nieuw dossier aangemaakt en een 
SKN toegekend. De identiteit van de 
verdachte die wordt vastgelegd in de 
SKDB is leidend voor de gehele 

strafrechtsketen.39 Om deze reden wordt 
de Afdeling Matching ook wel de 
Matching Autoriteit genoemd.  
 
Belang van goede verwerking 
Het belang van het juist/goed verwerken 

van de identiteitsgegevens in de SKDB 

wordt dus alleen maar groter, omdat de 
gegevens in de SKDB als leidend worden 
gezien voor de gehele strafrechtketen. 
Het is noodzakelijk dat de correctie van 
de identiteitsgegevens ook plaatsvindt 
tijdens de matching fase, omdat de 
gegevens die in de SKDB staal als ‘de 

waarheid’ worden aangenomen.40 Ook 
als de originele identiteitsvaststelling 
door mensen in het veld wordt gedaan, 
zoals de politieagent die een verdachte 
aanhoudt, vindt de registratie en 
correctie van persoonsgegevens in het 

SKBD geheel plaats aan de hand van 
Artificiële Intelligentie. Enkel bij de zeer 
moeilijke correcties wordt er gebruik 
gemaakt van een justitiabele die in het 
veld werkt. Het systeem doet momenteel 
eigenlijk enkel aan symptoombestrijding. 
Er komen pas menselijke handen aan te 

pas wanneer het probleem zo groot is 
geworden dat het niet meer te negeren 

is. We ruimen de rommel van het 
systeem op, in plaats van het opruimen 
van het systeem zelf. Er wordt 
momenteel nog enkel gekeken naar het 
incident in plaats van het systeem dat 

 

 

39 Kamerstukken II 2007/08, 31436, nr. 3H. 
40 W.L. Borst, ‘Karl Marx en de slachtoffers van 

identiteitsfouten en – fraude in de strafrechtsketen’, 

DD 2018/43. 

het incident creëert. Sommige auteurs 
stellen dat het probleem niet is dat de 
systemen niet goed genoeg zijn, maar 
juist dat ze te goed werken. Ze nemen 
niet alleen veel werk uit onze handen, 

maar zijn in zekere zin ons ook de baas. 
Hoewel dit zo is, worden ze vooralsnog 
altijd door mensen geprogrammeerd.41 
Wij moeten de systemen weer de baas 
worden.  
 
De Nationale ombudsman heeft hiervoor 

een interessante oplossing bedacht: 
ketenregie. Deze oplossing wordt in een 
rapport van de ombudsman als volgt 
beschreven. 
“De Nationale ombudsman toetst de 
klacht van verzoekster aan het 

behoorlijkheidsvereiste van ‘Goede 

organisatie’. Dit vereiste houdt in dat de 
overheid ervoor zorgt dat haar 
organisatie en haar administratie de 
dienstverlening aan de burger ten goede 
komt. Zij werkt secuur en vermijdt 
slordigheden. Eventuele fouten worden 
zo snel mogelijk hersteld. 

 
Dit betekent onder meer dat wanneer 
(persoons)gegevens uit verschillende 
databases – beheerd door verschillende 
overheidsinstanties – aan elkaar worden 
gekoppeld, overheidsinstanties niet 

enkel verantwoordelijk zijn voor het 
beheer en de kwaliteit van hun eigen 
digitale systeem, maar een 
gemeenschappelijke 
verantwoordelijkheid dragen voor 
betrouwbare gegevens en een zorgvuldig 
gebruik daarvan. Wanneer keten 

instanties gegevens verrijken, dan zijn zij 
zich bewust van de kwetsbaarheid van 

de verrijkte gegevens en bouwen zij 
waarborgen in om fouten zo veel 
mogelijk te voorkomen. Keten instanties 
richten hun organisatie en samenwerking 
zodanig in dat, wanneer er toch fouten 

41 Rathenau Instituut 2017, Opwaarderen. Borgen van 
publieke waarden in de digitale samenleving. 
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ontstaan, burgers het probleem 
laagdrempelig kunnen voorleggen en het 
probleem voortvarend wordt 
opgepakt.”42 
 

Corrigeren en registreren 
Corrigeren is de keerzijde van 
registreren. Het is geen lastige verstoring 
van het primaire proces, maar een 
intrinsiek en integraal onderdeel 
daarvan. Daarvoor moeten dus ook 
processen worden ingericht, ook al zal 

veel van dat werk niet te programmeren 
zijn. Dat moet zowel binnen de 
betrokken organisaties, op het niveau 
van de keten en als geheel worden 
geregeld. Of dat alle problemen zou 
oplossen is niet te garanderen. Wat wel 

gegarandeerd kan worden is dat waar 

mensen werken altijd fouten zullen 
worden gemaakt, hoe zorgvuldig en 
intelligent die mensen ook zijn. Hetzelfde 
geldt voor plekken waar machines 
werken, misschien juist naarmate zij in 
complexere en onvoorspelbaardere 
omgevingen intelligenter werk gaan 

doen. Deze voorbehouden nemen echter 
niet weg dat we wel zo ver mogelijk 
moeten zien te komen in het belang van 
de rechtsstaat, een integere 
strafrechtspleging én van de slachtoffers 
van identiteitsfouten en -fraude. 

 

 

 

 

 

42 Nationale ombudsman 2017/114, Verdwaald in een 

digitaal doolhof. 
43 F. Stuart. Ballad of the bullet. Gangs, drill music, 

and the power of online infamy, Princeton, New 
Yersey: Princeton University Press 2020, p. 16-17 
44 Zie o.a. Rb. Amsterdam 20 november 2020, 

ECLI:NL:RBAMS:2020:7166, Rb. Den Haag 21 april 
2021, ECLI:NL:RBDHA:2021:3957 & Rb. Amsterdam 

11 november 2021, CLI:NL:RBAMS:2021:6432. 

Een nieuwe vorm van 
(gewelddadige) muziek: drillrap 
Door: Annelotte Beerlage 
 
Drill rap wordt gedefinieerd als een 

opkomend genre van een gewelddadige, 
lokale gangsterrap, die beweert het 
straatleven en de gewelddadige 
criminaliteit te documenteren.43  
Rivaliserende groepen dagen elkaar uit in 
nummers, die voornamelijk worden 
uitgebracht op social media. Die 
uitdagingen gaan gepaard met zeer 
gewelddadige teksten. Afgelopen jaren 
zijn er verscheidende uitspraken geweest 
omtrent het geweld tussen drillrap 
groepen.44 De gewelddadige steekpartij 
in Scheveningen tussen een drillrap 
groep uit Amsterdam en een drillrap 
groep uit Rotterdam heeft dan ook 
gezorgd voor veel media-aandacht.45  
Ondertussen zijn er twee mannen 
veroordeeld tot een gevangenisstraf van 
11 jaar voor hun betrokkenheid bij deze 
dodelijke steekpartij op De Pier in 

Scheveningen. Hierbij kwam een 19 
jarige man om het leven.46 
 
Oorsprong 
Drill muziek vindt zijn oorsprong in de 
Verenigde staten, rond 2010. Destijds 
stonden de Chicago gangs hand in hand 
met de micro gangster-rap scene.47 
Opmerkelijk is dat hier de meeste 
drillrappers in een drillrapgroep ook 
onderdeel uitmaken van een gang. 
Waardoor al snel verbinding wordt 
gemaakt tussen de drillrap en het geweld 
van de gangs onderling. De vraag is dan 
of het geweld komt door de drillrap, of 
door andere activiteiten die de Chicago 

45 Zie o.a. ‘Nieuwe aanhouding na fatale steekpartij in 

Scheveningen’, Het parool 21 augustus 2020 & 
‘Drillrap gelinkt aan steekpartij Scheveningen, politie 

laat nog niks los’, NOS.nl, 10 augustus 2020. 
46 Rb. Den Haag 4 november 2021, 

ECLI:NL:RBDHA:2021:11983 & Rb. Den Haag 4 

november 2021, ECLI:NL:RBDHA:2021:11984. 
47 G. Harkness, (2013), ‘Gangs and Gangsta Rap in 

Chicago: A Microscenes Perspective’, 

Poetics, 41, p. 172. 



 

 14 

gangs plegen.48  De muziek die is 
ontstaan in Chicago is het begin van de 
drillrap zoals wij het nu kennen. Vanuit 
de Verenigde Staten is de muziekgenre 
over gegaan naar het Verenigd 

Koninkrijk. Daar is het voornamelijk in 
Londen in de midden tot eind jaren 2010 
opgekomen. De UK drill, zoals het 
genoemd wordt, gebruikt een relatief 
nieuwe vorm van het produceren van 
muziek. Niet meer de gebruikelijke label 
investeringen, maar platformen zoals 

Youtube zijn zeer populair.49 Bij de UK 
drill zijn er opmerkelijk meer messen te 
zien dan de vuurwapens die in de 
Chicago drill veel aanwezig zijn. Een 
verklaring hiervoor kan de wetgeving in 
het Verenigd Koninkrijk zijn. Deze is 

namelijk, ten opzichte van de wetgeving 

in de Verenigde Staten, een stuk 
strenger en het is daardoor ook lastiger 
om aan een vuurwapen te komen. In de 
drillrap video’s uit Nederland zijn ook een 
stuk meer messen te zien dan 
vuurwapens. Toch zien we wel enkele 
(nep)vuurwapens in Nederlandse 

drillrapvideo’s. Volgens de Rechtbank 
Amsterdam wordt, mede gelet op het 
toenemende wapenbezit in Nederland, 
het voorhanden hebben van een wapen 
zwaar gewogen. Ook als dit geen echt 
wapen is, maar een gelijkend voorwerp, 

oftewel een nepvuurwapen.50 
Nepvuurwapens zijn verboden in 
Nederland als er sprake is van een 
sprekende gelijkenis wat betreft hun 
vorm en afmetingen.51 Er is sprake van 
een sprekende gelijkenis als een wapen 
wat betreft vorm en afmetingen niet of 

 

 

48 G. Harkness, (2013), ‘Gangs and Gangsta Rap in 
Chicago: A Microscenes Perspective’, 

Poetics, 41, p. 153. 
49 J. Ilan, ‘Digital street culture decoded: why 
criminalizing drill music is street illiterate and 

counterproductive’, British Journal of Criminology (60) 
2020, afl. 4, p. 995 en C. Lynes, Kelly & E. Kelly, ‘Thug 

life: drill music as a periscope into urban violence in 

the consumer age’, British Journal of Criminology (60) 
2020, afl. 5, p. 1201-2019, p. 1202. 
50 Rb. Amsterdam 11 november 2021, 

ECLI:NL:RBAMS:2021:6433 (Opruiing II). 

nauwelijks van een echt wapen te 
onderscheiden is.52 
 
Handhaving 
Recentelijk is in het nieuws gekomen dat 

burgemeester Halsema van Amsterdam 
een nieuwe vorm van handhaving wil 
gaan toepassen.53 Het gaat hier namelijk 
om een ‘online gebiedsverbod’. Het 
online gebiedsverbod zal ervoor zorgen 
dat een persoon (tijdelijk) toegang wordt 
ontzegt tot bepaalde websites of social 

media. Daarbij is het tijdelijk verbieden 
van het doen van bepaalde uitlatingen 
online een mogelijkheid. Burgemeester 
Halsema wil dit dan ook gebruiken als 
instrument voor het toenemende geweld 
rondom drillrap. Dit alles blijkt uit een 

brief van Burgemeester Halsema aan de 

Gemeente Amsterdam. Wel benadrukt 
Halsema nog dat er een kans is dat het 
teruggefloten kan worden door een 
rechter of de Autoriteit persoons-
gegevens, maar dat zal met de tijd leren. 
In 2021 is al een online gebiedsverbod 
opgelegd, deze is toen door de 

Burgemeester van Utrecht opgelegd aan 
een jongen van 17, door middel van een 
last onder dwangsom aan de hand van 
de Algemene Plaatselijke Verordening 
Utrecht 2010. Aan minister Yeşilgöz-
Zegerius (Justitie en Veiligheid) zijn 

Kamervragen gesteld over dit voorval. Zij 
geeft aan dat online uitingen aanleiding 
kunnen geven tot wanordelijkheden in 
de gemeente en op die manier de 
openbare orde verstoren.54  Het vooraf 
verbieden van bepaalde gedragingen en 
daarna controleren of iemand zich aan 

het verbod houdt, lijkt wel in strijd te zijn 

51 H.J.B. Sackers, ‘Commentaar op art. 2 WWM 1997’, 
Tekst & Commentaar Strafrecht, Deventer: Kluwer 

2020. 
52 HR 6 februari 2018, ECLI:NL:HR:2018:153, NJ 
2018/218, m.nt. Sackers. 
53 ‘Halsema komt met ‘online gebiedsverbod’ tegen 
drillrapgeweld’, Telegraaf.nl, 13 oktober 2022.  
54 Handelingen II 2021-2022, nr. 1489, p. 3. 
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met de wet. De grondwet verbiedt 
namelijk censuur, dus staatsrechtelijk 
zou het geen grondslag hebben. Ook rijst 
de vraag of de gemeentewet mag 
bepalen welke gedragen online wel of 

niet gedaan mogen worden, het 
Wetboek van Strafrecht lijkt in sommige 
gevallen meer voor de hand liggend.  
Onlangs is dan ook de uitspraak geweest 
over dit online gebiedsverbod. Deze 
uitspraak komt dan ook hard aan, er 
blijkt helemaal geen juridische basis te 

zijn voor een online gebiedsgebod op 
deze manier. Een gebiedsverbod zoals 
bovenstaande houdt in dat bepaald 
gedrag niet op een openbare plaats 
wordt getoond. De rechtbank benadrukt 
dan ook nog dat met een openbare 

plaats een fysieke plaats wordt bedoeld. 

Een voor iedereen toegankelijke 
groepsapp, waar het in dit geval om 
ging, is weliswaar openbaar, maar dat is 
geen openbare plaats die binnen de 
bevoegdheden van de burgemeester 
valt.55 Ook verklaarde de rechtbank het 
verbieden van online uitingen als 

beperking van de vrijheid van 
meningsuiting. Als een burgemeester dit 
aan de banden legt zou dit in strijd zijn 
met de grondwet. Daarbij benadrukt de 
rechtbank wel dat strafrechtelijk wel kan 
worden vervolgd, maar niet 

bestuursrechtelijk zoals nu door 
Burgemeester Dijksma is gedaan. Voor 
nu lijkt er dus een stop te liggen op het 
onlinegebiedsverbod, de kans op 
terugfluiten door de rechter waar 
Burgemeester Halsema van Amsterdam 
het over had, is dan ook werkelijkheid 

geworden. Echter zijn er al verschillende 
burgemeesters die samen met 

Burgemeester Dijkstra een oproep 
hebben gedaan aan Den Haag voor het 
vernieuwen en veranderen van de 

 

 

55 Rb. Midden-Nederland 3 februari 2023, 

ECLI:NL:RBMNE:2023L375. 
56 R.A. Roks & J.B.A. van den Broek (2020). Cappen 
voor Clout? Een verkennend onderzoek naar 
Rotterdamse jongeren, drill en geweld in het digitale 
tijdperk. Rotterdam: Erasmus School of Law. 

landelijke wetgeving. De huidige 
wetgeving is niet meer toereikend in de 
huidige digitalisering van de 
samenleving, veel meer gedrag wordt 
ook online vertoond, dus daar moeten 

ook handhavingsinstrumenten voor 
mogelijk zijn.  
 
Geweld 
De steeds populairder wordende drillrap 
wordt vaak hand in hand gezien met 
geweld. Wat dan ook zeer problematisch 

zou zijn, als er dan meer drillrap komt, 
zou er volgens die benadering ook meer 
geweld volgen. Volgens criminologen 
Roks en Van den Broek moet drillrap niet 
worden gezien als de oorzaak van het 
kwaad. De drillrap is juist de soundtrack 

van het straatleven en hoort bij de 

bredere straatcultuur waar uitdagen en 
profileren bij hoort.56 Echter zou het 
volgens hen wel kunnen betekenen dat 
het toenemende aantal wapens wat 
online te zien, in de drillrapvideo’s maar 
ook door de berichtgeving over de 
steekincidenten, jongeren een gevoel 

zou kunnen geven dat ze voor hun eigen 
veiligheid een (steek)wapen zouden 
moeten dragen.  57 
 
Kortom, de opkomende drillrap en het 
geweld wat daarbij komt kijken is een 

opkomend probleem. De laatste jaren 
zijn er verschillende rechterlijke 
uitspraken geweest waarbij een 
drillrapper wordt veroordeeld. Aan de 
hand van de literatuur blijkt echter dat 
drillrap en geweld niet hand in hand 
mogen worden gezien, terwijl dat 

momenteel vaak wel gebeurt. Het 
onlinegebiedsverbod waar 

Burgemeesters hoopvol waren om als 
instrument te kunnen gebruiken in de 
digitaliserende samenleving is 

57 R.A. Roks & J.B.A. van den Broek (2020). Cappen 
voor Clout? Een verkennend onderzoek naar 
Rotterdamse jongeren, drill en geweld in het digitale 
tijdperk. Rotterdam: Erasmus School of Law, p. 131. 
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teruggefloten door de bestuursrechter. 
Deze benadrukt dat een openbare ruimte 
in de zin van de APV fysiek is en dat geen 
sprake mag zijn van censuur. De 
strafrechtelijke route staat hier nog wel 

open, dus daar zal meer gebruik van 
moeten worden gemaakt.  
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