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Het wetsvoorstel dat wij vandaag bespreken moet justitie de bevoegdheden geven die nodig zijn 

om moeilijk te bestrijden ´computer´criminaliteit krachtig aan te pakken. En op zichzelf kunnen 

uitgevers en journalisten daar natuurlijk onmogelijk tegen zijn. Maar toen wij als NUV het 

wetsvoorstel vorig jaar bestudeerden schrokken wij enorm van de potentiële gevolgen voor de 

vrijheid van meningsuiting en het functioneren van een vrije pers. Graag wil ik onze zorgen, en die 

van de journalisten, die zich hebben verenigd in de NvJ, met u delen. Ik spreek hier ook namens 

het Persvrijheidsfonds en het Nederlands Genootschap van Hoofdredacteuren. Samen met deze 

partijen hebben wij als NUV vorig jaar gereageerd op de consultatie over het wetsvoorstel.  

 

Om mee te beginnen een algemene opmerking: het wetsvoorstel bevat nauwelijks waarborgen 

voor de journalistiek en de vrijheid van meningsuiting. Op het verbod om wederrechtelijk 

verkregen gegevens openbaar te maken geldt nog wel een uitzondering voor openbaarmaking 

ten behoeve van het algemeen belang, en deze regeling doelt op journalisten. Maar daar blijft het 

helaas bij. Niets over het journalistieke belang en de vrijheid van meningsuiting bij het ‘op zwart’ 

zetten van websites, het binnendringen van geautomatiseerde werken (wat zijn dat eigenlijk?) en 

het gebruik van verborgen camera’s. Dit laatste is van groot belang voor de 

onderzoeksjournalistiek. Denk bijvoorbeeld aan het aan het licht brengen van beveiligingslekken 

op Schiphol, waarmee trouwens een actieve bijdrage wordt geleverd aan de bestrijding van 

terrorisme. Ook het verbod om gesprekken op te nemen waaraan je zelf deelneemt kent geen 

uitzondering voor journalisten, terwijl Nederlandse rechter journalisten feitelijk dwingt tot het 

maken van een opname omdat citaten precies moeten kloppen  en de bewijslast hiervan volgens 

de rechtspraak bij de media ligt.   

 

Terughacken met mogelijkheid achterhalen van journalistieke bronnen 

Er is al veel kritiek op dit element van het wetsvoorstel, omdat het hacken van iemands computer 

veel persoonlijke en gevoelige informatie over die persoon én zijn relaties prijsgeeft. Maar wat als 

de computer die wordt gehackt van de uitgever of journalist is? Het zijn juist de delicten met grote 

impact op de maatschappij waarover media berichten, vaak naar aanleiding van of op basis van de 

informatie van een journalistieke bron, die veel belang –levensbelang soms- kan hebben bij de 

bescherming van zijn identiteit. Een chilling effect, zelfcensuur ligt op de loer. In Amerika is dat al 

het bewezen gevolg van de NSA onthullingen Dat de ‘terughackbevoegdheid’ ook gaat gelden in 

het buitenland maakt dit nog zorgelijker, want landen met een andere visie op zaken als de 

vrijheid van meningsuiting, politiek, religie en seksuele oriëntatie zullen zich gelegitimeerd zien 

computers in Nederland binnen te dringen. Nederland is al een aantal keren op de vingers getikt 

vanwege schending van het brongeheim. Het wetsvoorstel dat dit moet regelen laat al tijden op 

zich wachten. Op toezeggingen dat de bevoegdheden in geval van journalisten of journalistieke 

media terughoudend ingezet zullen gaan worden durven wij daarom niet zonder meer te 

vertrouwen. Wettelijk verankerde waarborgen zijn noodzakelijk.  

 

 



Ontoegankelijk maken van websites  

Het is natuurlijk logisch dat een website waar overduidelijk sprake is van criminele activiteiten, 

zoals phishing of de verspreiding van kinderporno, snel op zwart gezet moet kunnen worden. 

Maar daartoe beperkt het wetsvoorstel zich niet. Elk delict komt in aanmerking, dus ook delicten 

die dicht tegen de vrijheid van meningsuiting aanliggen, zoals discriminatie, haat zaaien, zelfs 

majesteitsschennis. Een cartoon over religie zal de een bijvoorbeeld zien als vrije uiting van zijn 

mening, de ander kan dezelfde cartoon dit als discriminatie ervaren. Een hele website, inclusief 

alle ‘onverdachte’ content en alle advertenties voor onbepaalde tijd op zwart? Dit wetsvoorstel 

maakt censuur zoals bedoeld in art. 7 grondwet mogelijk. De potentiële inbreuk op de vrijheid van 

meningsuiting is zo groot dat een nauwere afbakening, zoals een ‘ernstig vermoeden van schuld’ 

voor een beperkte categorie van zeer ernstige misdrijven, veel passender zou zijn. Het 

wetsvoorstel kent ook geen regeling voor de opheffing van een bij nader inzien onterechte 

blokkade, laat staan dat er een compensatieregeling geldt  voor gemiste inkomsten: de website 

moet zelf maar naar de rechter stappen en wachten op een vonnis. Maar eenmaal ontoegankelijk 

gemaakte content kan nooit meer met terugwerkende kracht toegankelijk worden en de content 

is dan vaak al verouderd. De censuur is een feit. 

 

Het NUV hoopt vurig dat u door deze toelichting overtuigd bent geraakt van de noodzaak dit 

wetsvoorstel aan te passen op zo’n manier dat de vrijheid van meningsuiting, bronbescherming 

en persvrijheid wél de aandacht krijgen die zij verdienen in onze democratie. 

 

Dank u wel voor uw aandacht. 

 

 


