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Inleiding  
 

De samenleving digitaliseert. Dit heeft tot gevolg dat de voor opsporingsonderzoek relevante 

sporen steeds vaker digitaal zijn. Eerder onderzoek heeft uitgewezen dat politiemedewerkers 

zonder digitale expertise moeite hebben digitale sporen te herkennen, vinden en benutten. De 

Politieacademie heeft het Lectoraat Cybersafety daarom gevraagd een handreiking opsporing in 

een gedigitaliseerde samenleving te ontwikkelen. 

 

De handreiking biedt politiemedewerkers handvatten om gebruik te maken van digitale sporen 

bij het opsporen van verdachten en/of het verzamelen van bewijsmateriaal. De handreiking gaat 

dus over opsporing en niet over bijvoorbeeld handhaving of signalering. Doelgroep van de 

handreiking vormt de politiemedewerker zonder digitale expertise die werkzaam is in de 

opsporing.  

 

Deze handreiking maakt deel uit van een drieluik van handreikingen. Door het Lectoraat 

Cybersafety is ook een handreiking geschreven voor de intake van delicten met een digitale 

component: “Alledaags politiewerk in een gedigitaliseerde wereld” en een handreiking voor het 

optreden op een plaats delict in een digitale omgeving: “Herkennen en veiligstellen van digitale 

apparatuur”. Deze handreikingen zijn beschikbaar via Kompol.  

 

Leeswijzer 
Omdat opsporingsonderzoek gebaat is bij een gedegen werkwijze, is van belang om hoofdstuk 1 

aandachtig door te lezen voordat je opsporingshandelingen verricht. In het eerste hoofdstuk van 

deze handreiking wordt de werkwijze bij digitale opsporing namelijk toegelicht. 

 

Hoofdstuk 2 biedt een overzicht (in de vorm van een verwijsmatrix) van opsporingsvragen en 

van opsporingsmethoden en gegevensbronnen die relevant zijn voor de beantwoording daarvan. 

Dit overzicht kun je gebruiken om in jouw onderzoek de juiste vragen te formuleren en de juiste 

onderzoeksmethoden te kiezen.  

 

Hoofdstukken 3, 4 en 5 gaan over de verschillende opsporingsmethoden die je kunt inzetten om 

digitale sporen te achterhalen en benutten. In hoofdstuk 3 is beschreven hoe je op internet 

digitale sporen kunt vinden. Hoofdstuk 4 gaat over het vorderen van digitale sporen. In 

hoofdstuk 5 wordt tot slot ingegaan op de mogelijkheden van het analyseren van digitaal 

vastgelegde sporen op gegevensdragers (smartphone, tablet en computer).  

 

In de handreiking wordt gebruik gemaakt van casuïstiek. De gebruikte casussen zijn (deels) 

gebaseerd op waargebeurde zaken. Vetgedrukte woorden zijn terug te vinden in de 

begrippenlijst op bladzijde 64.  
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1. Werkwijze bij (digitale) opsporing 
 

In dit hoofdstuk is beschreven hoe je systematisch te werk gaat bij het verrichten van (digitaal) 

opsporingsonderzoek. Aangezien opsporingsonderzoek gebaat is bij een gedegen werkwijze, is 

van belang om dit hoofdstuk aandachtig door te lezen voordat je opsporingshandelingen 

verricht.  

 

1.1 Maak een plan van aanpak 
Voordat je aan een opsporingsonderzoek begint, is het van belang om een plan van aanpak te 

maken. Dat helpt om het onderzoek op gedegen wijze uit te voeren. Zet voor het maken van het 

plan van aanpak de volgende stappen1: 

Stap 1: Inventariseer startinformatie 

Inventariseer welke informatie je nu al tot je beschikking hebt. Maak een overzicht van alle 

bekende digitale en analoge sporen in jouw zaak. Zo’n overzicht zou er bijvoorbeeld als volgt uit 

kunnen zien: 

  

 Tekstbox 1.1: Voorbeeldoverzicht van startinformatie 

Digitale sporen Analoge sporen 

Filmpje op Dumpert.nl van delict Locatie waar delict is gepleegd 

Nickname verdachte Aangetroffen voorwerp op PD  

Digitaal beeldmateriaal van verdachte Bijnaam verdachte 

Twitter-account slachtoffer Naam slachtoffer 

 

Stap 2: Formuleer opsporingsvragen 

Je weet nu welke aspecten van de zaak helder zijn en over welke aspecten nog weinig bekend is. 

Brainstorm daarom nu over de sporen die je nog niet hebt, maar die wel relevant kunnen zijn 

voor dat deel van de zaak dat opheldering verdient. Je kunt dit het beste inventariseren door de 

opsporingsvragen te formuleren die je nog niet kunt beantwoorden. Het is van essentieel belang 

dat je in deze fase de juiste vragen stelt. Stelregel hierbij is: stel gerichte vragen. Met andere 

woorden: formuleer je vragen niet te breed. Dat verbetert je opsporingsonderzoek enorm. Er 

kan efficiënter gewerkt worden, gerichter gezocht en daarmee gerichter antwoord worden 

gegeven op de door jou gestelde vragen. Mogelijke vragen die je zou formuleren zijn: 

 

 Tekstbox 1.2: Voorbeeldvragen 

Opsporingsvragen 

Met wie heeft persoon X contact gehad in de periode van 13-3-16 tot 15-3-16? 

Welke websites zijn met deze smartphone bezocht op 15-3-16? 

Waar was persoon X op 13-3-16? 

Klopt het dat persoon X op 16-3-16 chatcontact heeft gehad met persoon Y? 

 

In de verwijsmatrix (hoofdstuk 2) staat een overzicht van mogelijke opsporingsvragen. Dit 

overzicht kan je helpen bij het formuleren van de juiste vragen.  

                                                           
1 Op basis van Janssen, 2011; Viersma, van der Meulen & van Els, 2012. 
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Stap 3: Kies je onderzoeksmethoden 

Om de geformuleerde vragen te beantwoorden moet opsporingsonderzoek worden verricht. 

Daarvoor kunnen verschillende onderzoeksmethoden worden ingezet. Om naast klassieke 

opsporingsmethoden ook digitale sporen te benutten in opsporingsonderzoek kan gebruik 

worden gemaakt van: 

- onderzoek op internet (hoofdstuk 3); 

- het vorderen van gegevens (hoofdstuk 4); 

- onderzoeken van digitale sporen uit gegevensdragers (uitlezen) (hoofdstuk 5). 

De derde stap in het plan van aanpak is om per onderzoeksvraag vast te stellen welke (digitale) 

opsporingsmethoden een bijdrage kunnen leveren aan het beantwoorden daarvan. Kies je 

ervoor om informatie te vergaren via internet, digitale gegevens te vorderen of om 

gegevensdragers uit te lezen, dan biedt deze handreiking handvatten om het onderzoek te 

verrichten. 

 

In de verwijsmatrix zijn aan de praktijk ontleende opsporingsvragen opgenomen die met behulp 

van digitale sporen kunnen worden beantwoord. De matrix laat daarbij per vraag zien welke 

opsporingsmethoden je kunt inzetten voor de beantwoording daarvan. 

 

Stap 4: Maak een planning 

Stel een planning op, voordat je aan het daadwerkelijke onderzoek begint. Zet de te verrichten 

onderzoeksactiviteiten chronologisch onder elkaar en bepaal voor iedere activiteit hoeveel tijd 

je daaraan kunt besteden. Voorkom dat je de tijd die je voor een bepaalde activiteit hebt begroot 

(fors) overschrijdt en zorg er dus voor dat je ook voor de andere onderzoekshandelingen tijd 

overhoudt. Als het onderzoek meer tijd vergt dan je vooraf had verwacht, overleg dan met je 

leidinggevende over de (on)mogelijkheden om het onderzoek uit te voeren. 

 

1.2 Voer het onderzoek uit 
Nadat je het plan van aanpak hebt opgesteld, ga je over tot de uitvoering van het 

opsporingsonderzoek. Tijdens deze fase verzamel je informatie die bijdraagt aan de 

beantwoording van je onderzoeksvragen.  

 

Let op: per opsporingsmethode – onderzoek op internet, vorderen of uitlezen – zijn er 

belangrijke do’s en don’ts die je in acht moet nemen. Check daarom altijd eerst, afhankelijk van 

de onderzoeksmethode(n) die je kiest, of je aan de randvoorwaarden (zoals bevoegdheden) 

voldoet (zie daarvoor hoofdstuk 3, 4 of 5).  

 

Hierna zijn de stappen beschreven die je tijdens de uitvoering van (digitaal) opsporings-

onderzoek moet doorlopen.  

Stap 5: Onderzoekshandelingen bijhouden 

Tijdens het verrichten van onderzoek, is van belang om je onderzoekshandelingen en 

onderzoeksresultaten systematisch vast te leggen, zodat je uiteindelijk een goed proces-verbaal 

kunt schrijven. Maak bijvoorbeeld steeds aantekeningen, zodat je iets kan terugzoeken als je het 

vergeten bent. Daarnaast gelden specifieke regels die in deze handreiking per 

opsporingsmethode zijn toegelicht (hoofdstuk 3: onderzoek op internet, hoofdstuk 4: vorderen, 

hoofdstuk 5: uitlezen).  
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Let op: mensen zijn geneigd informatie te zoeken bij hun reeds gevormde meningen over een 

zaak, ondanks het feit dat er informatie wordt gevonden die deze mening weerlegt. Het is 

daarom van belang om niet alleen belastende informatie, maar ook ontlastende informatie te 

zoeken en te rapporteren. Hierdoor blijf je kritisch en is het mogelijk om de resultaten van het 

opsporingsonderzoek op een later moment (samen met een digitaal expert) te evalueren. 

Kortom, houd de onderzoeksbevindingen systematisch bij, zodat opsporingsvragen uiteindelijk 

nuchter en zakelijk beantwoord kunnen worden en zodat tunnelvisie wordt voorkomen. 

 

Stap 6: Maak gebruik van verschillende bronnen 

Eén bron is niet voldoende. Wanneer een verdachte zegt dat hij is gaan slapen om half twaalf 

(analoge bron), kan dit worden ontkracht dan wel bevestigd door bijvoorbeeld zijn Whatsapp-

berichten te analyseren (digitale bron) en te kijken wanneer Whatsapp voor het laatst is 

geopend. Wanneer uit verschillende bronnen niet hetzelfde beeld naar voren komt, is het van 

belang de betrouwbaarheid van de bronnen te evalueren.  

 

Stap 7: Indien nodig  vraag hulp 

Wees je er van bewust wanneer je in het opsporingsproces niet de kennis en kunde hebt om de 

juiste opsporingshandelingen te verrichten. Wanneer je bij het digitale opsporingsonderzoek 

bijvoorbeeld meer expertise nodig hebt, kun je contact zoeken met Team Digitale Opsporing 

(TDO). Besluit je hiertoe, noem dan altijd de (gerichte) opsporingsvragen die je bij stap 2 hebt 

geformuleerd en leg uit bij welke onderzoekshandeling je vastloopt.  

 

Stap 8: Analyse en evaluatie 

Nadat je (digitale) sporen hebt verzameld, is het belangrijk om de onderzoeksbevindingen te 

analyseren. Stel vast in hoeverre je onderzoeksvragen zijn beantwoord. Als je vragen zijn 

beantwoord, ga je door naar stap 9, waarin je het onderzoek verantwoordt en de resultaten 

vastlegt (in een proces-verbaal). 

 

Van onderzoeksvragen die onbeantwoord zijn gebleven, bepaal je of aanvullend (digitaal) 

opsporingsonderzoek tot de mogelijkheden behoort (binnen de daarvoor gestelde tijd). Ook kan 

het zijn dat je gaandeweg nieuwe vragen hebt geformuleerd, zodat je het proces – waar mogelijk 

– opnieuw moet doorlopen.  

 

1.3 Verantwoording  

Stap 9: Verantwoording en verslaglegging 

De laatste stap in het onderzoek is die van verantwoording en verslaglegging. Hiermee toon je 

aan dat je je aan de wet hebt gehouden en hoe je aan je informatie gekomen bent. Beschrijf: 

- Welke startinformatie en onderzoeksvragen het uitgangspunt vormden voor je 

onderzoek. 

- De gehanteerde onderzoeksmethodologie. Stelregel van betrouwbaar onderzoek is dat 

een ander het onderzoek op basis van jouw verantwoording op exact dezelfde wijze 

nogmaals kan uitvoeren.2 Zo uitgebreid moet je de onderzoekshandelingen dus 

verantwoorden.  

                                                           
2 Internetonderzoek is meestal niet herhaalbaar. Leg daarom vast wat je ziet; morgen kan het weg zijn. 
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- De onderzoeksresultaten. Zorg ervoor dat de bevindingen voor collega’s toegankelijk en 

‘overdraagbaar’ zijn. 

 

In het uiteindelijke proces-verbaal neem je alleen op wat voor rechterlijke toetsing van belang is. 

Daarmee wordt bedoeld: al het voor de verdachte belastende en ontlastende materiaal. 

 

Een aandachtspunt bij de verslaglegging is dat het verspreiden van hyperlinks in rapportages 

moet worden voorkomen. Dit kun je doen door bij de verwijzingen naar webpagina’s een spatie 

op te nemen. Dus in plaats voor www.nu.nl gebruik je www.nu. nl (let op: www. nu.nl levert 

alsnog een hyperlink op: nu.nl). Ook e-mailadressen kun je ‘niet-klikbaar’ maken door een spatie 

tussen de domeinnaam en ‘.nl’ op te nemen, bijvoorbeeld: j.de.vries@hetnet .nl. 
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2. Verwijsmatrix: een overzicht van opsporingsvragen en digitale 

opsporingsmethoden 
 

Voor de ontwikkeling van deze handreiking zijn vier groepsinterviews gehouden en is een 

enquête afgenomen onder 326 politiemedewerkers. Doel hiervan was onder andere om de 

voornaamste opsporingsvragen te inventariseren die met digitale sporen kunnen worden 

beantwoord. De verwijsmatrix biedt een overzicht van die vragen en geeft weer welke 

opsporingsmethoden en digitale bronnen kunnen worden ingezet om de vragen te 

beantwoorden (zie tabel 2.1 t/m 2.5). De matrix kan je dus helpen bij het herkennen en 

formuleren van onderzoeksvragen en het bepalen van de onderzoeksmethoden die je kunt 

inzetten om die vragen te beantwoorden. In de matrix wordt bovendien steeds verwezen naar 

de specifieke paragrafen waarin te lezen valt hoe de opsporingshandelingen kunnen worden 

verricht. 

 

De onderzoeksvragen zijn ingedeeld aan de hand van 5 W-vragen3: wie, wat, waar, wanneer en 

waarom.  

- Als je inzicht wilt in specifieke opsporingsvragen en -methoden om in kaart te brengen 

‘wie bij het delict betrokken is’, klik hier 

- Als je inzicht wilt in specifieke opsporingsvragen en -methoden om in kaart te brengen 

‘wat er is gebeurd’, klik hier 

- Als je inzicht wilt in specifieke opsporingsvragen en -methoden om in kaart te brengen 

‘waar het delict is gepleegd’, klik hier 

- Als je inzicht wilt in specifieke opsporingsvragen en -methoden om in kaart te brengen 

‘wanneer het delict is gepleegd’, klik hier 

- Als je inzicht wilt in specifieke opsporingsvragen en -methoden om in kaart te brengen 

‘waarom het delict is gepleegd’, klik hier 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Hans Gross introduceerde in 1893 de zeven gouden W-vragen: wie, wat, waar, waarmee, op welke wijze, 
wanneer en waarom. Tijdens de ontwikkeling van deze handreiking bleek echter dat de W-vragen 
‘waarmee’ en ‘op welke wijze’ qua opsporingsvragen minder van toepassing waren en/of overlapten met 
de overige W-vragen. Daarom staan er (slechts) vijf W-vragen in de verwijsmatrix.  
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Tabel 2.1: Identificeren wie bij een delict betrokken is 

Wie is bij het delict betrokken? 

Vraag Methode Bron Verwijzing 

Wat is er over persoon X op internet bekend? Zoeken via internet 

Zoeken via zoekmachines Paragraaf 3.4 

Zoeken op social media Paragraaf 3.5 

Zoeken op nieuwsgroepen/fora Paragraaf 3.5 

Zoeken (in reacties) op nieuwsmedia  Paragraaf 3.5 

Zoeken op sites met foto/video Paragraaf 3.5 

Wie is de eigenaar van deze digitale gegevensdrager? 
Uitlezen gegevensdrager Identificerende gegevens uitlezen Paragraaf 5.2 

Vorderen  Identificerende gegevens opvragen Paragraaf 4.1 

Wie gebruikt deze digitale gegevensdrager? Uitlezen gegevensdrager 

Identificerende gegevens uitlezen  Paragraaf 5.2 

Contactenlijst en gespreksinformatie uitlezen Paragraaf 5.2 

Inhoud van berichten uitlezen Paragraaf 5.2 

Beeldmateriaal uitlezen Paragraaf 5.2 

Locatiegegevens uitlezen Paragraaf 5.2 

Gebruikte verbindingen achterhalen Paragraaf 5.2 

Wie gebruikt telefoonnummer X? 

Zoeken via Internet 

Zoeken via zoekmachines Paragraaf 3.4 

Zoeken op social media Paragraaf 3.5 

Zoeken op nieuwsgroepen/fora Paragraaf 3.5 

Zoeken naar informatie over een nummer Paragraaf 3.7 

Vorderen  

Identificerende gegevens opvragen Paragraaf 4.1 

Verkeersgegevens opvragen Paragraaf 4.1 

Inhoud van communicatie opvragen Paragraaf 4.1 

Wie heeft een bericht geschreven / verstuurd? Zoeken via Internet 

Zoeken via zoekmachines Paragraaf 3.4 

Zoeken op social media Paragraaf 3.5 

Zoeken (in reacties) op nieuwsmedia Paragraaf 3.5 

Zoeken op nieuwsgroepen/fora Paragraaf 3.5 

Zoeken op sites met foto/video Paragraaf 3.5 

Informatie zoeken over een IP adres Paragraaf 3.6 
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Uitlezen gegevensdrager 
Berichten uitlezen Paragraaf 5.2 

Identificerende gegevens uitlezen Paragraaf 5.2 

Vorderen 

Identificerende gegevens opvragen Paragraaf 4.1 

Verkeersgegevens over berichten opvragen Paragraaf 4.1 

Inhoud van berichten opvragen Paragraaf 4.1 

Hoe achterhaal ik (camera)beelden waar persoon X op 

staat? 

Zoeken via Internet 

Zoeken via zoekmachines Paragraaf 3.4 

Zoeken (in reacties) op nieuwsmedia  Paragraaf 3.5 

Zoeken op sites met foto/video  Paragraaf 3.5 

Zoeken op social media Paragraaf 3.5 

Vorderen  Camerabeelden opvragen  Paragraaf 4.1 

Uitlezen gegevensdrager 
Beeldmateriaal uitlezen Paragraaf 5.2 

Inhoud van (audiovisuele) berichten uitlezen Paragraaf 5.2 

Hoe ziet het sociale netwerk van persoon X eruit? 

Zoeken via Internet 
Zoeken op social media Paragraaf 3.5 

Zoeken op nieuwsgroepen/fora Paragraaf 3.5 

Uitlezen gegevensdrager 

Contactenlijst en gespreksinformatie uitlezen Paragraaf 5.2 

Beeldmateriaal uitlezen Paragraaf 5.2 

Inhoud van berichten uitlezen Paragraaf 5.2 

Online (social media) activiteiten uitlezen Paragraaf 5.2 

Vorderen 
Mailboxdump opvragen Paragraaf 4.1 

Kopie van inhoud online profiel opvragen Paragraaf 4.1 

Wie heeft account X aangemaakt? Vorderen  Identificerende gegevens opvragen Paragraaf 4.1 

Wie heeft gebruik gemaakt van account X? 

Zoeken via internet  Informatie zoeken over een IP adres  Paragraaf 3.6 

Uitlezen gegevensdrager 

Identificerende gegevens uitlezen Paragraaf 5.2 

Inhoud van berichten uitlezen Paragraaf 5.2 

Online activiteiten uitlezen Paragraaf 5.2 

Vorderen 

Identificerende gegevens opvragen Paragraaf 4.1 

Verkeersgegevens accountgebruik opvragen Paragraaf 4.1 

Inhoud van berichten opvragen Paragraaf 4.1 

Naar wie verwijst een bepaalde nickname? Zoeken via Internet 
Zoeken via zoekmachines Paragraaf 3.4 

Zoeken op social media Paragraaf 3.5 
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Zoeken op nieuwsgroepen/fora Paragraaf 3.5 

Zoeken (in reacties) op nieuwsmedia  Paragraaf 3.5 

Uitlezen gegevensdrager 
Identificerende gegevens uitlezen Paragraaf 5.2 

Inhoud van berichten uitlezen Paragraaf 5.2 

Vorderen  Identificerende gegevens opvragen Paragraaf 4.1 

Wat heeft persoon X op internet gepubliceerd? 

Zoeken via Internet 

Zoeken via zoekmachines Paragraaf 3.4 

Zoeken op social media Paragraaf 3.5 

Zoeken op nieuwsgroepen/fora Paragraaf 3.5 

Zoeken (in reacties) op nieuwsmedia  Paragraaf 3.5 

Zoeken op sites met foto/video  Paragraaf 3.5 

Uitlezen gegevensdrager 
Inhoud van berichten uitlezen Paragraaf 5.2 

(Browser)geschiedenis uitlezen Paragraaf 5.2 

Vorderen 

Inhoud van berichten opvragen Paragraaf 4.1 

Kopie van inhoud online profiel opvragen Paragraaf 4.1 

Bestanden in de cloud opvragen Paragraaf 4.1 

Wie is de beheerder van website X? 
Zoeken via internet  Informatie zoeken over een IP adres Paragraaf 3.6 

Vorderen Identificerende gegevens opvragen Paragraaf 4.1 

Wie heeft bestand X gemaakt, veranderd of geopend? Uitlezen gegevensdrager Bestandsinformatie uitlezen Paragraaf 5.2 

Welke IP adressen hebben verbindingen gemaakt met 

een bepaalde server? 

Vorderen 
Identificerende gegevens opvragen Paragraaf 4.1 

Verkeersgegevens opvragen Paragraaf 4.1 

Uitlezen gegevensdrager Identificerende gegevens uitlezen  Paragraaf 5.2 
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Tabel 2.2: Achterhalen wat er is gebeurd 

Wat is er gebeurd? 

Vraag Bron Methode Verwijzing 

Welke berichten/bestanden heeft 

persoon X ontvangen/verstuurd over het 

delict? 

Zoeken via internet 

Zoeken op social media Paragraaf 3.5 

Zoeken op nieuwsgroepen/fora Paragraaf 3.5 

Zoeken (in reacties) op nieuwsmedia  Paragraaf 3.5 

Zoeken op sites met foto/video Paragraaf 3.5 

Uitlezen gegevensdrager 
Inhoud van berichten uitlezen  Paragraaf 5.2 

Inhoud van bestanden uitlezen  Paragraaf 5.2 

Vorderen 

Mailboxdump opvragen Paragraaf 4.1 

Kopie van inhoud online profiel opvragen Paragraaf 4.1 

Inhoud van berichten/bestanden 

opvragen 

Paragraaf 4.1 

Welke (camera)beelden zijn er van het 

delict? 

Zoeken via internet 

Zoeken via zoekmachines Paragraaf 3.4 

Zoeken op social media Paragraaf 3.5 

Zoeken op sites met foto/video  Paragraaf 3.5 

Zoeken (in reacties) op nieuwsmedia  Paragraaf 3.5 

Uitlezen gegevensdrager 

Beeldmateriaal uitlezen Paragraaf 5.2 

Inhoud van (audiovisuele) berichten 

uitlezen 

Paragraaf 5.2 

Vorderen Camerabeelden opvragen Paragraaf 4.1 

Hoe vaak en wat voor contact is er 

geweest tussen persoon X en anderen 

over het delict? 

Zoeken via internet 
Zoeken op social media Paragraaf 3.5 

Zoeken op nieuwsgroepen/fora Paragraaf 3.5 

Uitlezen gegevensdrager 
Inhoud van berichten uitlezen Paragraaf 5.2 

Online (social media) activiteiten uitlezen Paragraaf 5.2 

Vorderen 

Verkeersgegevens opvragen Paragraaf 4.1 

Mailboxdump opvragen Paragraaf 4.1 

Kopie van inhoud online profiel opvragen Paragraaf 4.1 

Inhoud van berichten opvragen Paragraaf 4.1 
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Wat is er over het delict op internet 

gepubliceerd en wat waren de reacties 

hierop?  

Zoeken via internet 

Zoeken via zoekmachines Paragraaf 3.4 

Zoeken (in reacties) op nieuwsmedia  Paragraaf 3.5 

Zoeken op social media Paragraaf 3.5 

Zoeken op nieuwsgroepen/fora Paragraaf 3.5 

Zoeken op sites met foto/video  Paragraaf 3.5 

Wat waren de internetactiviteiten van 

persoon X over het delict? 

Uitlezen gegevensdrager 

(Browser)geschiedenis uitlezen Paragraaf 5.2 

Online activiteiten uitlezen Paragraaf 5.2 

Inhoud van berichten uitlezen Paragraaf 5.2 

Zoeken via internet 

Zoeken via zoekmachines Paragraaf 3.4 

Zoeken op social media Paragraaf 3.5 

Zoeken (in reacties) op nieuwsmedia  Paragraaf 3.5 

Zoeken op nieuwsgroepen/fora Paragraaf 3.5 

Zoeken op sites met foto/video  Paragraaf 3.5 

Vorderen 

Verkeersgegevens internet/ 

accountgebruik opvragen 

Paragraaf 4.1 

Inhoud van berichten Paragraaf 4.1 
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Tabel 2.3: Onderzoeken waar het delict is gepleegd 

Waar is het delict gepleegd? 

Vraag Bron Methode Verwijzing 

Op welke locatie bevond persoon X zich 

tijdens het delict? 

Zoeken via internet 

Zoeken via zoekmachines Paragraaf 3.4 

Zoeken (in reacties) op nieuwsmedia  Paragraaf 3.5 

Zoeken op sites met foto/video  Paragraaf 3.5 

Zoeken op social media Paragraaf 3.5 

Zoeken op nieuwsgroepen/fora Paragraaf 3.5 

Vorderen 

Verkeersgegevens van het IP adres van 

persoon X opvragen 

Paragraaf 4.1 

(Digitale) reisgegevens opvragen Paragraaf 4.1 

(Digitale) betaalgegevens opvragen Paragraaf 4.1 

Camerabeelden, mits een vermoedelijke 

locatie bekend is, opvragen 

Paragraaf 4.1 

Uitlezen gegevensdrager 
Locatiegegevens uitlezen Paragraaf 5.2 

Beeldmateriaal uitlezen Paragraaf 5.2 

Op welke locatie bevond gegevensdrager 

X zich tijdens het delict? 

Uitlezen gegevensdrager 
Locatiegegevens uitlezen Paragraaf 5.2 

Beeldmateriaal uitlezen Paragraaf 5.2 

Vorderen Zendmastgegevens opvragen Paragraaf 4.1 

Op welke locatie is foto/video X 

gemaakt? 

Zoeken via internet 

Zoeken via zoekmachines Paragraaf 3.4 

Zoeken (in reacties) op nieuwsmedia  Paragraaf 3.5 

Zoeken op sites met foto/video  Paragraaf 3.5 

Zoeken op social media (geotag) Paragraaf 3.5 

Zoeken op nieuwsgroepen / fora Paragraaf 3.5 

Uitlezen gegevensdrager Beeldmateriaal uitlezen Paragraaf 5.2 

Welke digitale gegevensdragers waren 

actief op locatie X? 
Vorderen 

Zendmastgegevens opvragen Paragraaf 4.1 

In kaart brengen van welke WiFi- 

verbindingen gebruik is gemaakt  

Paragraaf 4.1 

Welke berichten op social media over het Zoeken via internet Zoeken op social media (geotag) Paragraaf 3.5 
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delict zijn geplaatst vanaf een 

gegevensdrager die in de buurt van 

locatie X was? 

Vorderen Kopie van inhoud online profiel opvragen Paragraaf 4.1 

Uitlezen gegevensdrager 
Social media activiteiten uitlezen Paragraaf 5.2 

Vanaf welke locatie is een 

bericht/bestand verstuurd over het delict? 

Zoeken via internet 

Zoeken via zoekmachines Paragraaf 3.4 

Zoeken (in reacties) op nieuwsmedia  Paragraaf 3.5 

Zoeken op sites met foto/video  Paragraaf 3.5 

Zoeken op social media (geotag) Paragraaf 3.5 

Zoeken op nieuwsgroepen / fora Paragraaf 3.5 

Informatie zoeken over een IP adres Paragraaf 3.7 

Uitlezen gegevensdrager 
Locatiegegevens van bericht/bestand 

uitlezen 

Paragraaf 5.2 

Vorderen 

Identificerende gegevens opvragen bij 

een gebruikt IP adres 

Paragraaf 4.1 

Zendmastgegevens opvragen Paragraaf 4.1 

Kopie van inhoud online profiel opvragen Paragraaf 4.1 

Van welke WiFi-verbindingen is door 

digitale gegevensdrager X gebruik 

gemaakt? 

Uitlezen gegevensdrager 

Aangestraalde WiFi-verbindingen 
uitlezen 

Paragraaf 5.2 
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Tabel 2.4: Achterhalen wanneer het delict werd gepleegd 

Wanneer is het delict gepleegd? 
Vraag Bron Methode Verwijzing 

Wanneer zijn berichten over het delict op 

internet geplaatst? 

Zoeken via internet 

Zoeken via zoekmachines Paragraaf 3.4  

Zoeken op social media Paragraaf 3.5 

Zoeken op sites met foto/video  Paragraaf 3.5 

Zoeken (in reacties) op nieuwsmedia Paragraaf 3.5 

Zoeken op nieuwsgroepen/fora Paragraaf 3.5 

Uitlezen gegevensdrager 
Datum/tijd registratie van berichten 

uitlezen 

Paragraaf 5.2 

Vorderen 
Verkeersgegevens over berichten (op 

een account) opvragen 

Paragraaf 4.1 

Wanneer is digitale gegevensdrager X 

gebruikt? 

Uitlezen gegevensdrager 
Datum/tijd registratie van (online) 

activiteiten op gegevensdrager uitlezen 

Paragraaf 5.2 

Vorderen Verkeersgegevens opvragen Paragraaf 4.1 

Wanneer zijn documenten, foto’s of 

video’s over het delict opgeslagen/ 

bekeken op gegevensdrager X? 

Uitlezen gegevensdrager 

Datum/tijd registratie van bestanden 

uitlezen 

Paragraaf 5.2 

Datum/tijd van online activiteiten uitlezen Paragraaf 5.2 

Wanneer heeft persoon X ingelogd op 

account/app X? 

Zoeken via internet 
Zoeken op loggegevens 

app/accountgebruik 

Paragraaf 3.5 

Vorderen 
Verkeersgegevens over 

app/accountgebruik opvragen 

Paragraaf 4.1 

Uitlezen gegevensdrager 
Loggegevens app/accountgebruik 

uitlezen 

Paragraaf 5.2 

Wanneer is account X gemaakt en/of 

gewijzigd? 

Uitlezen gegevensdrager Loggegevens account uitlezen Paragraaf 5.2 

Vorderen Loggegevens account opvragen Paragraaf 4.1 

Wanneer is website/app X gemaakt en/of 

gewijzigd? 

Uitlezen gegevensdrager Loggegevens website/app uitlezen Paragraaf 5.2 

Vorderen Loggegevens website/app opvragen Paragraaf 4.1 
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Tabel 2.5: Onderzoeken waarom een delict is gepleegd 

Waarom is het delict gepleegd? 

Vraag Bron Methode Verwijzing 

Welke berichten/bestanden heeft 

persoon X ontvangen/verstuurd over het 

motief? 

Zoeken via internet 

Zoeken via zoekmachines Paragraaf 3.4 

Zoeken (in reacties) op nieuwsmedia  Paragraaf 3.5 

Zoeken op sites met foto/video  Paragraaf 3.5 

Zoeken op social media Paragraaf 3.5 

Zoeken op nieuwsgroepen / fora Paragraaf 3.5 

Vorderen 

Mailboxdump opvragen Paragraaf 4.1 

Kopie van inhoud online profiel opvragen Paragraaf 4.1 

Inhoud van berichten opvragen Paragraaf 4.1 

Inhoud van bestanden opvragen Paragraaf 4.1 

Uitlezen gegevensdrager 
Inhoud van berichten uitlezen Paragraaf 5.2   

Inhoud van bestanden uitlezen Paragraaf 5.2 

Wat is er over het motief van het delict op 

internet gepubliceerd?  
Zoeken via internet 

Zoeken via zoekmachines Paragraaf 3.4 

Zoeken (in reacties) op nieuwsmedia  Paragraaf 3.5 

Zoeken op sites met foto/video  Paragraaf 3.5 

Zoeken op social media Paragraaf 3.5 

Zoeken op nieuwsgroepen / fora Paragraaf 3.5 
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3. Onderzoek op internet  
 

Informatie op internet kan bijdragen aan het opsporen van verdachten en/of bewijsvoering in 

opsporingsonderzoek. Afhankelijk van de casus en de in het plan van aanpak geformuleerde 

onderzoeksvraag of -vragen, kan zoeken op internet worden ingezet als onderzoeksmethode. 

 

Voor onderzoek op internet doorloop je altijd een aantal standaardstappen: 

- Stap 1: Je checkt altijd eerst of je aan de randvoorwaarden voldoet om onderzoek op 

internet te verrichten (paragraaf 3.1). 

- Stap 2: Vervolgens geef je richting aan je onderzoek door te specificeren naar welke 

informatie je precies op zoek bent (paragraaf 3.2).  

- Stap 3: Pas als je stap 1 en 2 hebt doorlopen, voer je het daadwerkelijke onderzoek uit.  

Vanaf paragraaf 3.3 zijn de (juridische) (on)mogelijkheden daartoe beschreven.  

 

LET OP: tenzij je de randvoorwaarden voor internetonderzoek al kent en de richting van je 

onderzoek al hebt bepaald, is van cruciaal belang dat je paragraaf 3.1 en 3.2 doorneemt.  

Daarmee minimaliseer je het afbreukrisico van de op internet te verrichten opsporings-

handelingen en vergroot je de kans op het vinden van relevante digitale sporen.  

 

3.1 Check randvoorwaarden voor onderzoek op internet 
In deze paragraaf is beschreven welke randvoorwaarden je in acht moet nemen bij onderzoek 

op internet.  

 

3.1.1 Het gebruik van een anonimiseringstool 

Rondkijken op internet laat sporen na, zoals het IP adres van je verbinding. Als via een reguliere 

politiecomputer gebruik wordt gemaakt van internet, kunnen beheerders van 

internetomgevingen de politie identificeren aan de hand van de kenmerken van de computer en 

de internetverbinding (IP adres, beeldschermresolutie, besturingssysteem, softwareversie, etc.). 

Als het voor een opsporingsonderzoek nodig is om via internet sporen te verzamelen, vormt het 

surfen vanaf een reguliere politieverbinding dus een afbreukrisico. Stelregel is daarom dat 

onderzoek op internet wordt gedaan met behulp van een tool die het voor internetbeheerders 

lastig maakt om de politie te herkennen. Binnen de politie wordt van diverse tools gebruik 

gemaakt om ‘onopvallend’ internetonderzoek te verrichten.  

 

LET OP: Hoewel een anonimiseringstool bijdraagt aan het verhullen van je politie-identiteit, biedt het daartoe 
geen garantie. Het is daarom van belang om je bewust te zijn van het afbreukrisico van je eigen internetgedrag 
(zie paragraaf 3.1.2: do’s en don’ts). 

 

Het internet Research Network (iRN) is binnen de politie de meest gebruikte tool om op relatief 

anonieme wijze onderzoek te verrichten op internet.  

Aan het gebruik van iRN is een aantal voorwaarden gebonden: 

- Je hebt bij voorkeur een iRN-opleiding gevolgd. Is dat niet het geval, overleg dan met een 

specialist (internetrechercheur/digitaal expert) over de (on)mogelijkheden om via de 

tool op internet te zoeken naar informatie. 

- Als je wel een opleiding hebt gevolgd om van iRN gebruik te maken, maar je twijfelt of je 

kennis en vaardigheden toereikend zijn voor het op verantwoorde wijze verrichten van 

onderzoek op internet, overleg dan ook met een specialist (internetrechercheur). 
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Meer informatie over het gebruik van iRN vind je in de iRN omgeving. Als je geen beschikking 

hebt over iRN maar wel over een soortgelijk systeem, informeer dan binnen jouw eenheid naar 

de mogelijkheden om daarvan gebruik te maken. 

 

3.1.2 Do’s en don’ts  

Voorafgaand aan het uitvoeren van onderzoek op internet is het, met het oog op het 

afbreukrisico en de forensische integriteit van bewijs, van belang een aantal gedragskundige 

punten in acht te nemen: 

- Voorkom dat (jouw in zoekmachines ingevoerde) zoektermen bekend worden, door niet 

op hyperlinks in de zoekresultaten te klikken. Kopieer in plaats daarvan het webadres in 

een nieuw internetscherm (rechts klikken op de link in de zoekresultaten, de optie 

‘linkadres kopiëren’ aanklikken en in een nieuw tabblad de link plakken in de adresbalk). 

- Bezoek een site, om niet op te vallen, niet vaker dan noodzakelijk. Eenmaal aangekomen 

op een site, is het aan te bevelen om rond te klikken alsof je een normale gebruiker bent. 

Het veiligstellen van informatie op een website is een middel om het herhaaldelijk 

bezoeken van sites te voorkomen. Dat kan met behulp van print screens (voorzien van 

datum, tijd en webadres), maar doe je bij voorkeur met behulp van ScrapBook of 

Xmind. Meer informatie over deze toepassingen vind je in de iRN omgeving. 

- Houd zo nauwkeurig mogelijk bij hoe het onderzoek op internet is verricht. Stelregel van 

betrouwbaar onderzoek is dat een ander het onderzoek op basis van jouw 

verantwoording op dezelfde wijze nogmaals kan uitvoeren. Verantwoord daarom hoe je 

te werk bent gegaan en leg je zoekvragen/zoekstrategie en de resultaten vast. Dat kan 

met print screens (voorzien van datum, tijd en webadres), maar doe je bij voorkeur met 

behulp van ScrapBook of Xmind. Meer informatie over deze toepassingen vind je in de 

iRN omgeving. 

- Zorg er met het oog op de continuïteit van het opsporingsonderzoek voor dat de 

resultaten van het onderzoek aan relevante collega’s overdraagbaar zijn. 

- Voorkom het verspreiden van hyperlinks in documenten, door in verwijzingen naar 

webpagina’s altijd een spatie op te nemen voor of na de laatste punt van het webadres. 

Dus in plaats voor www.google.com gebruik je bijvoorbeeld www.google. com. Dat is 

belangrijk, omdat het klikken op links risicovol is. 

 

3.2 Maak een overzicht van mogelijke internetsporen 
In het plan van aanpak (hoofdstuk 1) heb je de startinformatie al geïnventariseerd. Dit betekent 

dat je een overzicht hebt van de (opsporings)informatie waarover je beschikt. Tevens heb je al 

onderzoeksvragen geformuleerd. Op basis van de (opsporings)informatie en je 

onderzoeksvraag/onderzoeksvragen, heb je in het plan van aanpak ook vastgesteld dat 

informatie op internet mogelijk een bijdrage kan leveren aan het opsporingsonderzoek. Om 

richting te geven aan het onderzoek op internet is vervolgens van belang om een overzicht te 

maken van relevante sporen/informatie die je mogelijk via internet kunt vinden.  

 

Casus 3.1: Beroving tijdens een evenement 

Tijdens een evenement in Assen is mevrouw de Jong op hardhandige wijze beroofd van haar handtas. Er 
ontstond een schermutseling, maar dat heeft niet kunnen voorkomen dat de tas, inclusief portemonnee en 
telefoon, gestolen is.  
 
Mevrouw de Jong doet aangifte. Ze heeft geen idee wie de dader is, maar vertelt dat enkele jongeren het 
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incident hebben gefilmd met hun mobiele telefoon. Wie die jongeren zijn is ook onduidelijk, maar mogelijk dat de 
dader kan worden geïdentificeerd met behulp van het door de jongelui vastgelegde beeldmateriaal. 
 
De betrokken politiemedewerker bedenkt dat het filmpje mogelijk op internet is geplaatst en maakt een overzicht 
van mogelijke internetsporen. Het filmpje kan mogelijk worden gevonden via Google, op YouTube, Dumpert of 
op social media. Verder bedenkt de politiemedewerker welke informatie relevant is als hij het filmpje vindt, 
bijvoorbeeld: het filmpje zelf, informatie over diegene die het filmpje online heeft geplaatst, informatie in de 
reacties op het filmpje, etc. 

 

Tabel 3.1 biedt een niet limitatief overzicht van gegevens die via internet kunnen worden 

achterhaald. Deze tabel kan worden gebruikt als hulpmiddel om een overzicht te maken van 

mogelijk relevante internetsporen. Hoe en waar je deze informatie op internet vindt, is 

beschreven in de volgende stappen.  

 

Tabel 3.1: Gegevens die via internet kunnen worden achterhaald 

Gegevens over personen 
- (Roep)naam, nickname 
- Adres, woonplaats, postadres 
- Geboortedatum en -plaats 
- Geslacht 
- Opleiding 
- Contactgegevens (e-mail, telefoonnummer, etc.) 
- Beroep (historisch/actueel) 
- Gevoelige gegevens (godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke gezindheid, gezondheid,  

seksuele leven of lidmaatschap van een (vak)vereniging) 
- Gegevens rechtspersoon: naam, adres, postadres, rechtsvorm, vestigingsplaats 
- Relaties tussen personen (netwerkanalyse) 
- Berichten van personen 
 
Beeldmateriaal 
- Foto of video van personen, locaties en/of goederen 
 
Gegevens over internet of telefonie 
- IP adres en aanbieder 
- Telefoonnummer en aanbieder 
- Gegevens over een e-mailadres  
 
Locatie en tijd 
- Loggegevens gebruik van webdiensten (social media) 
- Locatiegegevens (geotags) en tijdstippen (bij berichten, foto of video) 
 
Goederen 
- Kenmerken product/goed (beeldmateriaal, beschrijvingen) 
- Prijs 
- Aanbieders/verkoper 
 
Overig 
- Bestandsinformatie (auteur van bestand) 
- Reacties op nieuwswebsites, fora (zowel over personen als locaties of goederen) 
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3.3 Ken relevante gegevensbronnen en bevoegdheden 
Voor het verrichten van onderzoek op internet kan gebruik worden gemaakt van verschillende 

gegevensbronnen. In deze handreiking wordt ingegaan op het zoeken met zoekmachines en 

zoeken in specifieke, al dan niet besloten, online omgevingen (bijvoorbeeld (nieuws)sites, social 

media en fora). Daarnaast is in deze handreiking aandacht besteed aan tools om via internet 

informatie over een IP adres en telefoonnummer te achterhalen.  

 

Voordat je overgaat tot onderzoek op internet, is van belang om vast te stellen of je daartoe 

bevoegd bent. In dat kader neem je allereerst het proportionaliteit- en subsidiariteitsbeginsel in 

acht: 

- Proportionaliteit: Het internetonderzoek (het middel) dient in verhouding te staan tot 

het daarmee beoogde doel (opsporing/bewijsvoering). 

- Subsidiariteit: Bijzondere opsporingsbevoegdheden voor internetonderzoek worden 

uitsluitend ingezet als een eventueel lichter middel niet tot voldoende resultaat 

(opsporing/bewijsvoering) heeft geleid of zal leiden. Met andere woorden: als het doel 

(opsporing/bewijsvoering) ook met een voor de verdachte minder belastend middel kan 

worden bereikt, moet daarvoor worden gekozen. 

 

Om deze beginselen te verduidelijken is in tekstbox 3.1 een arrest van het Hof Arnhem-

Leeuwarden opgenomen. Het arrest gaat weliswaar niet over internetonderzoek, maar 

illustreert wel de betekenis en het belang van proportionaliteit en subsidiariteit in de opsporing. 

 

Tekstbox 3.1: Onderzoek aan smartphone disproportioneel 
Het Hof Arnhem-Leeuwarden heeft in een zaak bepaald4 dat de inbeslagname van een smartphone in strijd was 
met artikel 8 van het EVRM. Het ging in deze zaak om een man die verdacht werd van geweldpleging en 
mishandeling. De opsporingsambtenaar had zijn smartphone in beslag genomen en, na het volledig uitlezen van 
de smartphone, een Whatsappgesprek geprint en aan het dossier toegevoegd. Dit bewijsstuk is uiteindelijk niet 
gebruikt om de verdachte te veroordelen. Het Hof oordeelde dat het onderzoek disproportioneel was: “De 
technische ontwikkelingen anno 2015 brengen met zich dat er via een smartphone niet alleen toegang wordt 
verkregen tot verkeersgegevens, maar ook tot de inhoud van communicatie en privé-informatie van de gebruiker 
van de smartphone”. Onderzoek aan deze gegevensdrager is daarom zodanig ingrijpend dat de algemene 
bevoegdheidsomschrijving van artikel 94 van het Wetboek van Strafvordering (Sv) (inbeslagneming) niet (meer) 
toereikend is. Bovendien volstonden minder belastende opsporingsmethoden om de betrokkenheid van de 
verdachte bij de mishandeling aan te tonen (subsidiariteit). 

 

Als je voldoet aan de eis van proportionaliteit en subsidiariteit, is van belang om te bepalen op 

basis van welke bevoegdheid je het onderzoek verricht. Afhankelijk van de te verwachten 

privacyinbreuk, verschilt de opsporingsbevoegdheid die je nodig hebt voor onderzoek op 

internet. Vaststellen of sprake is van een meer dan geringe inbreuk op de privacy is geen 

sinecure en wordt bepaald door: 

- De gevoeligheid van de te zoeken gegevens 

- De mate van openbaarheid van de gegevens 

- De vraag of de gegevens automatisch vergaard worden 

- De duur en intensiteit van het vergaren van de gegevens 

- De hoeveelheid te vergaren gegevens 

- De wijze waarop de vergaarde gegevens vastgelegd zullen worden 

- De vraag of het doel van de vergaring is om een min of meer compleet beeld te verkrijgen 
                                                           
4 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 22 april 2015, ECLI:NL:GHARL:2015:2954. 
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- De vraag of er sprake is van misleiding (denk aan valse identiteit, valse profielfoto) 

- De vraag of er sprake is van een combinatie van factoren of een contra-indicatie (een 

factor die pleit tegen de verdachtmaking van een persoon) 

 

Desalniettemin is er een aantal algemene juridische uitgangspunten bij informatievergaring op 

internet: 

- Zoeken op internet zonder dat daarbij een meer dan geringe inbreuk op iemands privacy 

wordt gepleegd, doe je als politieambtenaar (opsporingsambtenaar, toezichthouder of 

hulpverlener) op dezelfde grondslag als het surveilleren in de fysieke omgeving, 

namelijk op basis van artikel 3 van de Politiewet.  

- Zodra met het zoeken op internet een meer dan geringe inbreuk wordt gemaakt op een 

grondrecht (zoals iemands privacy), is daarvoor een specifieke wettelijke bevoegdheid 

vereist. De Officier van Justitie kan daartoe een bevel tot de inzet van een bijzondere 

opsporingsbevoegdheid afgeven. In het geval van onderzoek op internet zijn dan met 

name artikel 126g Sv (stelselmatige observatie) en artikel 126j Sv (stelselmatige 

inwinning van informatie) relevant. 

 

In de Aanwijzing opsporingsbevoegdheden wordt de volgende toelichting gegeven over (het 

verschil tussen) stelselmatige observatie en stelselmatige inwinning van informatie5: 

 

“De bevoegdheid tot het stelselmatig inwinnen van informatie onderscheidt zich van de 

bevoegdheid tot stelselmatige observatie doordat de opsporingsambtenaar zich niet beperkt 

tot het stelselmatig volgen of het waarnemen van het gedrag van een persoon, maar actief 

interfereert in het leven van de verdachte of de betrokkene van een georganiseerd verband.” 

Om je te helpen bij het vaststellen van de juiste bevoegdheid voor informatievergaring via 

internet hebben de Politie en het Openbaar Ministerie gezamenlijk de ‘Leidraad Bevoegdheden 

informatievergaring op internet’ opgesteld. Dat document is voortdurend in ontwikkeling. De 

leidraad en de bijbehorende bevoegdhedenmatrix is via Kompol te raadplegen. Daarnaast is het 

in geval van twijfel over de mate waarin je bevoegd bent voor onderzoek op internet altijd 

raadzaam een Officier van Justitie te raadplegen.  

 

Leeswijzer volgende paragrafen 

Hierna is per gegevensbron op internet beschreven hoe daar naar informatie kan worden 

gezocht en welke bevoegdheden daarvoor nodig zijn. Tabel 3.2 helpt je om snel te navigeren 

naar de voor jouw onderzoek relevante paragraaf of paragrafen. 

 

Tabel 3.2: Internetonderzoek: gegevensbronnen en daartoe behorende paragrafen  

Zoeken via internet Paragraaf 

- Zoeken via zoekmachines 
- Zoeken in specifieke omgevingen, zoals (in reacties op) 

nieuwsmedia, social media, sites met foto/video of fora 
o Zoeken in omgeving zonder deurbeleid (websites zonder 

registratie/inloggen) 
o Zoeken in omgevingen met niet gehandhaafd deurbeleid 

(voor iedereen toegankelijk, mits geregistreerd/ingelogd) 

Par. 3.4 
Par. 3.5  
 
Par. 3.5.1 
 
Par. 3.5.2 
 

                                                           
5 http://wetten.overheid.nl/BWBR0035498/2014-09-01, laatst geraadpleegd op 7 juli 2016. 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0035498/2014-09-01
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o Zoeken in omgevingen met een strikt deurbeleid (alleen 
toegankelijk voor specifieke personen) 

- Informatie zoeken over een IP adres 
- Informatie zoeken over een telefoonnummer 

Par. 3.5.3 
 
Par. 3.6 
Par. 3.7 

 

3.4 Zoekmachines: zoeken in een grote hoeveelheid ongerichte data 
Met een zoekmachine kan op internet naar informatie worden gezocht op basis van een of 

meerdere trefwoorden of afbeeldingen. Er zijn algemene zoekmachines die het internet 

doorzoeken, maar er zijn ook gespecialiseerde zoekmachines die in afgebakende delen van het 

internet zoeken, zoals op social media, in fora of op handelssites. 

 

Check voordat je een zoekmachine gebruikt of je aan de randvoorwaarden voor onderzoek op internet 
voldoet (zie paragraaf 3.1) 

 

Stap 1: Selecteer relevante zoekmachine(s) 

Google is wereldwijd de meest gebruikte (internet)zoekmachine. Andere populaire 

zoekmachines zijn Yahoo! en Bing. Een soortgelijke zoekmachine die de privacy van gebruikers 

respecteert is duckduckgo.com. 

Er zijn ook metazoekmachines: zoekmachines die werken via de resultaten van andere 

zoekmachines. Dergelijke zoekmachines zoeken dus eigenlijk in meerdere zoekmachines 

tegelijk. Voorbeelden zijn zapmeta.com, ixquick.nl, dogpile.com, Ez2Find.org en 

monstercrawler.com. Nederland kent ook metazoekmachines zoals Kadaza.nl of Zoekhulp.nl. 

Deze zijn weer onderverdeeld in rubrieken, waardoor het gemakkelijker is om naar specifieke 

informatie te zoeken (bijvoorbeeld over tweedehands artikelen of over huizen die te koop 

worden aangeboden).  

Verder zijn er zoekmachines die zijn gespecialiseerd in bepaalde diensten of 

consumentenproducten. Enkele voorbeelden hiervan zijn:  

- socialmention.com (zoeken in social media)  

- marktplaats.nl, ebay.com (handelssites)  

- funda.nl, huizenzoeker.nl en jaap.nl (huizenmarkt)  

- autoscout24.nl en gaspedaal.nl (auto’s)  

- indeed.nl en nationalevacaturebank.nl (vacatures) 

 

De politie beschikt daarnaast zelf over gespecialiseerde tools om internet te doorzoeken. Coosto 

is een (betaalde) tool die de inhoud van het internet ‘opslaat’ en het mogelijk maakt om daarin 

systematisch te zoeken met behulp van gerichte zoekprofielen. Het kan bijvoorbeeld worden 

gebruikt om Twitter te doorzoeken en profielen te volgen. Een voordeel van Coosto is dat 

webbeheerders niet kunnen zien dat hun websites worden bezocht door de politie, omdat er 

niet live, maar in een kopie van internetcontent wordt gezocht. Een andere door de politie 

ontwikkelde tool om het doorzoeken van internet in het kader van de opsporing te 

vergemakkelijken is iColumbo. Op basis van voor het opsporingsonderzoek relevante 

trefwoorden verzamelt, verrijkt en analyseert iColumbo op geautomatiseerde wijze informatie 

van internet. Het werken met Coosto en iColumbo vergt specifieke autorisatie, kennis en 

vaardigheden en is daarom niet voor iedere politiemedewerker zomaar mogelijk. Bovendien 

bestaat discussie over de rechtmatigheid van via Coosto en iColumbo verkregen gegevens, 

waardoor het gebruik daarvan mogelijk een afbreukrisico vormt in opsporingsonderzoek. In 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Google
https://nl.wikipedia.org/wiki/Yahoo!
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bing_(zoekmachine)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Metazoekmachine
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ixquick
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Ez2Find&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Metacrawler&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=HuizenZoeker.nl&action=edit&redlink=1
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deze handreiking gaan we daarom niet verder in op het zoeken via deze tools. Mocht je gebruik 

willen maken van dergelijke tools, neem dan contact op met een internetrechercheur en overleg 

altijd met een Officier van Justitie. 

 

In de handreiking wordt ook niet ingegaan op onderzoek op het ‘deep web’, ook wel dark web of 

dark net genoemd. Naast het zichtbare deel van internet, bestaat er ook een ‘verborgen’ deel. Dat 

zogenaamde deep web is niet doorzoekbaar met reguliere zoekmachines zoals Google. 

Informatievergaring op deep web vereist specialistische kennis. Mocht het voor jouw onderzoek 

nodig zijn om het te betreden, schakel dan altijd een expert in (digitaal expert/ 

internetrechercheur).    

 

Stap 2: Bepaal input 

In zoekmachines kun je zoeken met behulp van trefwoorden. Daarnaast bieden sommige 

zoekmachines ook de mogelijkheid om te zoeken met behulp van afbeeldingen (Google, Bing, 

TinEye). Afhankelijk van je startinformatie en de onderzoeksvragen (zie plan van aanpak in 

paragraaf 1.1), bedenk je welke input (trefwoorden/afbeeldingen) je zoekopdracht vormt in de 

zoekmachine(s). Een aantal voorbeelden ter illustratie: 

- Stel dat je alleen een naam hebt van een vermoedelijke verdachte en je wilt de 

identificerende gegevens waarover je beschikt verrijken, dan kun je de naam invoeren in 

een of meerdere zoekmachines. 

- Stel je beschikt over een foto van een verdachte, maar nog niet over andere 

identificerende gegevens. Door de foto in te voeren in een of meerdere zoekmachines, 

kom je mogelijkerwijs op websites terecht met meer gegevens over de verdachte.  

Google, maar ook (sommige) andere zoekmachines, biedt een geavanceerde zoekmogelijkheid 

aan, die je in staat stelt om veel specifieker en gerichter te zoeken dan de standaard 

zoekfunctionaliteit. Je vindt deze zoekmogelijkheid onder ‘Instellingen’ op de homepage (of via: 

(www.google.nl/advanced_search). 

 

Casus 3.2: ‘The Money Makers’ 
In Leeuwarden bestaat een jeugdgroep die zich naar verluidt ‘the Money Makers’ noemt. Er bereiken de politie 
signalen dat de jeugdgroep afglijdt naar het criminele circuit en dat leden ervan zich bezighouden met onder 
andere inbraak en drugshandel. Er wordt onderzoek verricht naar wat er op internet bekend is over ‘the Money 
Makers’. Via Google wordt, door te zoeken op ‘the Money Makers Leeuwarden’, achterhaald wat op internet 
over de jeugdgroep te vinden is. Er worden onder andere foto’s aangetroffen van enkele groepsleden die 
poseren met drugs en wapens. 

 

Stap 3: Bepaal bevoegdheid 

Of artikel 3 Pw voldoende juridische grondslag biedt voor informatievergaring via 

zoekmachines, hangt met name af van hetgeen waarover informatie wordt gezocht en het aantal 

keer dat daarvoor een zoekmachine wordt geraadpleegd.  

 

Zoekopdrachten kunnen betrekking hebben op personen – hetzij verdachten, hetzij derden die 

niet verdacht worden – of op niet-persoonsgebonden informatie, bijvoorbeeld over trends, 

fenomenen of evenementen. Daarnaast wordt onderscheid gemaakt tussen eenmalige 

zoekslagen en herhaalde zoekslagen (meer dan twee keer). Met dat in het achterhoofd geldt voor 

het gebruik van zoekmachines op internet het volgende: 

- Bij een eenmalige zoekslag in zoekmachines biedt artikel 3 Pw doorgaans voldoende 

juridische grondslag, ongeacht of de informatie betrekking heeft op personen. 
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- Bij een herhaalde zoekslag (>2 keer) die geen betrekking heeft op personen, biedt artikel 

3 Pw doorgaans voldoende juridische grondslag. 

- Bij een herhaalde zoekslag (> 2 keer) die betrekking heeft op personen (hetzij 

verdachten, hetzij derden die niet worden verdacht), geldt dat overleg met de Officier 

van Justitie vereist is. In overleg moet dan worden bepaald of artikel 3 Pw volstaat of dat 

de inzet van artikel 126g Sv (stelselmatige observatie) of artikel 126j Sv (stelselmatige 

informatie inwinning) noodzakelijk is. 

De Politie en het Openbaar Ministerie hebben in november 2015 gezamenlijk de ‘Leidraad 

bevoegdheden informatievergaring op internet’ opgesteld. Dat document is voortdurend in 

ontwikkeling. Raadpleeg de leidraad en de bijbehorende bevoegdhedenmatrix via Kompol voor 

specifiekere informatie over de juridische (on)mogelijkheden van onderzoek op internet. 

 

Stap 4: Voer de zoekslag uit en registreer gegevens 

A. Voer de zoekslag uit: 

- Leg vast in welke zoekmachines je zoekt. 

- Leg vast met welke zoektermen je zoekt. 

- Leg vast wanneer je hebt gezocht (datum en tijd). 

- Leg relevante treffers vast. 

Gebruik voor het vastleggen van zoekslagen en resultaten bij voorkeur ScrapBook of Xmind, of 

maak gebruik van print screens (voorzien van datum, tijd en webadres). 

Tekstbox 3.2: Monitoring op internet 
Zoekmachines kennen vaak een functionaliteit om het internet te monitoren. Die functionaliteit werkt doorgaans 
als volgt: afhankelijk van de informatie waarnaar je op zoek bent, voer je een of meer trefwoorden in. Vervolgens 
stuurt de zoekmachine jou updates als er nieuwe of gewijzigde informatie over de gegeven input op internet 
verschijnt. Google Alerts is een bekend voorbeeld van zo’n functionaliteit (www.google.nl/alerts).  
 
Omdat ‘monitoren’ stelselmatigheid veronderstelt, is steeds de vraag of voor de inzet van zoekmachines om het 
internet te monitoren een bijzondere opsporingsbevoegdheid vereist is. Zoals uit de onder stap 3 
gepresenteerde informatie duidelijk wordt, volstaat artikel 3 Pw meestal voor het ‘monitoren’ van informatie die 
geen betrekking heeft op personen. Bijvoorbeeld als je ‘cybercrime’ of ‘Koningsdag’ invoert als trefwoord. Zodra 
het monitoren via zoekmachines echter betrekking heeft op personen, dus als je bijvoorbeeld een voor- en 
achternaam als trefwoord invoert, is overleg met de Officier van Justitie vereist. 

 

B. Analyseer en waardeer de gevonden informatie. Beoordeel in hoeverre de informatie 

bijdraagt aan het beantwoorden van de onderzoeksvraag die centraal staat. Wees daarbij 

kritisch op de betrouwbaarheid van de informatie die je aantreft. Vraag jezelf 

bijvoorbeeld af van wie de informatie afkomstig is, waarop de informatie gebaseerd is, 

welke verscholen bedoelingen de bron van de informatie misschien heeft (bijvoorbeeld 

een ander in een kwaad daglicht stellen) en of de publicatiedatum en -tijd (gelet op de 

tijdzone) kloppen. Om de betrouwbaarheid van informatie te verifiëren is het bovendien 

raadzaam om waar mogelijk gebruik te maken van verschillende bronnen. Eventueel kan 

je een digitaal expert of internetrechercheur inschakelen om te helpen bij het beoordelen 

van de betrouwbaarheid van gegevens. 
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Tekstbox 3.3: De waarde van ‘bestanden’ op internet 
Als je op internet bestanden aantreft, zoals tekstdocumenten of foto’s, is van belang te beseffen dat ‘metadata’ 
in bestanden waardevolle informatie kan bevatten voor de opsporing. In metadata kan (o.a.) de volgende 
informatie zijn opgeslagen: 

- Creation date.  
- Datum/tijd van de laatste bestandswijziging. 
- Merk en model van het apparaat waarmee het bestand is gemaakt. 
- Naam van de eigenaar/gebruiker van het apparaat. 
- Instellingen van het apparaat. 
- GPS gegevens. 

 
Naast in metadata opgeslagen informatie, kunnen bestanden ook door gebruikers zijn gekoppeld aan data, 
tijden, locaties en personen. Een groep vrienden kan bijvoorbeeld besluiten om anderen er via social media van 
op de hoogte te stellen dat zij een trip maken naar Amsterdam. Zij uploaden dan een foto van zichzelf, voorzien 
van de datum, het tijdstip en een ‘geotag’ (de locatie). Daarnaast ‘taggen’ zij iedereen op de foto, door expliciet 
te vermelden wie er op de foto staan, soms zodanig dat ook kan worden onderscheiden wie wie is.  
 
Kortom, bestanden kunnen waardevolle informatie bevatten voor de opsporing. Het is daarom van belang om 
bestanden veilig te stellen en informatie bij bestanden vast te leggen. Digitaal experts kunnen, waar nodig, 
helpen bij het achterhalen en verrijken van bestandsinformatie. 

 

C. Optimaliseer op basis van de resultaten, waar nodig, de zoekslag (trefwoorden/ 

afbeeldingen). 

- Overweeg opnieuw of de gehanteerde bevoegdheid voldoende juridische grondslag biedt 

voor het zoeken op internet. Zo nee of bij twijfel: overleg met de Officier van Justitie. 

- Als de gehanteerde bevoegdheid nog steeds voldoende juridische grondslag biedt, voer 

stap A en B dan opnieuw uit. Ga door met zoeken tot je het gewenste resultaat hebt 

behaald of tot je de voor de zoekslag ingecalculeerde tijd hebt overschreden. 

3.5 Zoeken in een specifieke online omgeving 
Naast het op internet zoeken naar opsporingsinformatie via zoekmachines, kan ook worden 

gezocht in specifieke online omgevingen. Waar via zoekmachines wordt gezocht op grote 

hoeveelheden websites tegelijk, onderscheidt zoeken in een specifieke omgeving zich daarvan 

doordat het onderzoek wordt verricht op één specifieke, al dan niet (gedeeltelijk) afgeschermde, 

website. Er worden drie typen specifieke online omgevingen onderscheiden: 

- Omgevingen zonder deurbeleid (paragraaf 3.5.1): 

Alle delen van internet(sites) die onvoorwaardelijk voor iedereen toegankelijk zijn. Er is 

geen registratie, account of nickname nodig om de inhoud van de site te kunnen zien. Het 

voert (uiteraard) te ver om een opsomming te geven, maar denk bijvoorbeeld aan 

(nieuws)sites als nu.nl, telegraaf.nl of geenstijl.nl, maar ook aan de openbare delen van 

profielsites. 

- Omgevingen met een niet gehandhaafd deurbeleid (paragraaf 3.5.2): 

Alle delen van internet(sites) die pas toegankelijk zijn nadat je je hebt geregistreerd. 

Kenmerkend voor omgevingen met een niet gehandhaafd deurbeleid is dat iedereen zich 

kan registreren en dat niet wordt gecontroleerd of de registratiegegevens legitiem zijn. 

Het betreft bijvoorbeeld de afgeschermde delen van social media, zoals Facebook en 

Twitter, of fora, zoals pastebin.com of forum.fok.nl. 

- Omgevingen met een strikt deurbeleid (paragraaf 3.5.3):  

Alle delen van internet(sites) die niet vrij toegankelijk zijn, maar alleen kunnen worden 

benaderd door specifiek daartoe geautoriseerde personen. Personen die deel uitmaken 
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van een omgeving met een strikt deurbeleid, voldoen aan een ‘voorwaardelijk’ kenmerk. 

Zij maken bijvoorbeeld deel uit van een vriendengroep of een hackers- of 

kinderpornonetwerk en hebben daarom toegang tot een besloten Facebook groep of 

specifieke fora voor hackers of pedoseksuelen. 

Er bestaan ‘hybride’ internetomgevingen, die zowel een vrij toegankelijk, als een – al dan niet 

strikt – besloten deel hebben. Een voorbeeld van zo’n omgeving is Facebook. Openbare profielen 

kunnen op Facebook zonder registratie worden bekeken. Afgeschermde profielen kunnen, 

afhankelijk van de privacyinstellingen van de gebruiker, pas worden bekeken na registratie. 

Daarnaast is het mogelijk om volledig besloten Facebook groepen aan te maken die alleen 

toegankelijk zijn voor daartoe geautoriseerde personen. Hoe je zoekt en welke bevoegdheid je 

daarvoor nodig hebt, hangt af van het type omgeving waarin je je bevindt. Hierna is per 

omgeving beschreven hoe je te werk gaat. 

 

Check voordat je onderzoek doet in een specifieke omgeving of je aan de randvoorwaarden voor 
onderzoek op internet voldoet (zie paragraaf 3.1) 

3.5.1 Omgevingen zonder deurbeleid 

In deze paragraaf is beschreven hoe je onderzoek verricht op een specifieke omgeving zonder 

deurbeleid.  

Stap 1: Selecteer de specifieke online omgeving 

Specifieke omgevingen zonder deurbeleid zijn alle delen van internet(sites) die 

onvoorwaardelijk voor iedereen toegankelijk zijn. Kortom, alle inhoud op websites die je kunt 

raadplegen zonder je daarvoor te registreren valt in deze categorie. Afhankelijk van je 

startinformatie en je onderzoeksvraag, bepaal je eerst welke specifieke omgeving zonder 

deurbeleid je wilt onderzoeken.  

In het kader van opsporingsonderzoek in omgevingen zonder deurbeleid kan het nuttig zijn om 

onderzoek te doen op lokale, regionale (at5.nl, rtvnoord.nl) en landelijke nieuwssites (nu.nl, 

telegraaf.nl). Ook sites die zich specifiek richten op het delen van informatie over criminaliteit 

kunnen nuttig zijn om te raadplegen (bijvoorbeeld: crimesite.nl, misdaadjournalist.nl). 

Daarnaast zijn de openbare delen van sites waarop foto’s en video’s worden geplaatst, zoals 

Dumpert, YouTube of Skoften, een mogelijk relevante bron. Voornoemde sites berichten niet 

zelden over incidenten en dus mogelijk ook over de zaak waarnaar jij onderzoek doet.  

 

TIP: Op sommige websites is het voor sitebezoekers mogelijk om ‘reacties’ achter te laten bij geplaatste 
berichten, foto’s en/of video’s. Daarin kunnen relevante opsporingsaanwijzingen zijn opgenomen. 

 

In het kader van het opsporingsonderzoek kun je ook gericht een specifieke site zonder 

deurbeleid bezoeken, bijvoorbeeld op basis van informatie uit een aangifte. Denk aan de website 

van een bedrijf of persoon. Het zoeken naar informatie op openbare profielen op social media 

behoort in dat kader ook tot de mogelijkheden, zolang de informatie kennelijk bedoeld is om 

openbaar te zijn (zie ook ‘bevoegdheden’, stap 3).  

 

Stap 2: Bepaal input voor het zoeken binnen de omgeving 

Als je hebt bepaald binnen welke omgeving(en) je wilt zoeken, surf je naar de site van de 

betreffende omgeving. Afhankelijk van je startinformatie en de onderzoeksvragen (zie plan van 
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aanpak in paragraaf 1.1), bedenk je welke input je zoekopdracht vormt en/of waarnaar je 

precies op zoek bent. Afhankelijk daarvan, bepaal je vervolgens of je bevoegd bent. 

 

Casus 3.3: Vechtpartij op een middelbare school 
Op een middelbare school in Groningen hebben twee groepen jongeren continu ruzie. Eerst bleef het bij 
scheldpartijen en vervelende online berichten heen en weer, maar nu vindt er ook fysiek geweld plaats. Onlangs 
zijn de twee groepjes met elkaar op de vuist gegaan. Deze vechtpartij is door verschillende medeleerlingen 
gefilmd en online gezet. De filmpjes circuleren op websites als Dumpert, Twitter en Facebook. Bij ieder filmpje 
wordt de hashtag ‘#vechtenCWU’ genoemd, refererend naar de naam van de middelbare school. Door via 
Twitter te zoeken op de hashtag, kan meer worden achterhaald over het incident. Zo worden, samen met de 
hashtag, namen van betrokkenen genoemd, waar het gevecht precies heeft plaatsgevonden en wie bij welke 
van de twee groepen hoort. @Kr!st@2oo1 tweet bijvoorbeeld: “Tom moet ook gewoon z’n kop houden! Logisch 
dat hij in elkaar is geslagen! #TeamSam #vechtenCWU”.  

Stap 3: Bepaal bevoegdheid 

Voor het zoeken in omgevingen zonder deurbeleid gelden de volgende juridische 

uitgangspunten: 

- Artikel 3 Pw volstaat als je slechts aanwezig bent, rondkijkt en je oriënteert op de 

omgeving. Als je dat gedurende langere tijd intensief doet en/of grote hoeveelheden 

gegevens verzamelt is overleg met de Officier van Justitie wel noodzakelijk. 

- Tenzij de verwachting bestaat dat een meer dan geringe inbreuk wordt gemaakt op de 

persoonlijke levenssfeer, volstaat artikel 3 Pw ook om berichten of profielen te lezen en 

vast te leggen die betrekking hebben op personen, hetzij verdachten, hetzij derden (niet-

verdachten). 

- Tenzij de verwachting bestaat dat een meer dan geringe inbreuk wordt gemaakt op de 

persoonlijke levenssfeer, volstaat artikel 3 Pw ook voor het verrichten van een 

netwerkanalyse die betrekking heeft op een verdachte. Connecties van de verdachte 

kunnen dus in kaart worden gebracht.  

- Voor het verrichten van een (verdiepende) netwerkanalyse die betrekking heeft op een 

derde die niet verdacht wordt, is overleg met de Officier van Justitie vereist. Mogelijk is 

dan de inzet van artikel 126g Sv (stelselmatige observatie) of artikel 126j Sv 

(stelselmatige informatie inwinning) noodzakelijk. Voer zelf in zo’n geval geen 

onderzoekshandelingen uit: dergelijk onderzoek is voorbehouden aan specialisten. 

- Actief deelnemen aan gesprekken in een specifieke online omgeving zonder deurbeleid 

is alleen toegestaan als de Officier van Justitie daarvoor, met een machtiging van de 

Rechter Commissaris, een bevel heeft afgegeven. Voer zelf in zo’n geval geen 

onderzoekshandelingen uit: dergelijk onderzoek is voorbehouden aan specialisten. 

De Politie en het Openbaar Ministerie hebben in november 2015 gezamenlijk de ‘Leidraad 

bevoegdheden informatievergaring op internet’ opgesteld. Dat document is voortdurend in 

ontwikkeling. Raadpleeg de leidraad en de bijbehorende bevoegdhedenmatrix via Kompol voor 

specifiekere informatie over de juridische (on)mogelijkheden van onderzoek op internet. 

 

Stap 4: Voer de zoekslag uit en registreer gegevens 

A. Voer de zoekslag uit: 

Nadat je naar de betreffende omgeving bent gesurft en ervoor hebt gezorgd dat je bevoegd 

bent voor het beoogde onderzoek, voer je de zoekslag uit. Eenmaal aangekomen op de 

betreffende website zijn er verschillende opties om te zoeken naar informatie: 
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- Je kunt rondkijken op de website door gebruik te maken van het menu/de 

knoppenstructuur van de site (klikken/doorklikken) en/of door te scrollen. Om zo 

weinig mogelijk op te vallen is aan te bevelen om rond te klikken alsof je een normale 

gebruiker bent. 

- Je kunt op webpagina’s gericht zoeken aan de hand van trefwoorden. Sommige sites, 

zoals profielsites, bieden daartoe zelf een zoekmogelijkheid. Vaak staat op de homepage 

van zo’n site een zoekbalk (aangeduid met een vergrootglas) waarin trefwoorden 

ingevoerd kunnen worden. Soms is voor de zoekfunctionaliteit zelfs een speciale 

webpagina aangemaakt, zoals twitter.com/search of tumblr.com/search. Maar LET OP: 

alle zoektermen die je op een zoekscherm binnen een site invoert kunnen gezien worden 

door de beheerder. Je moet een inschatting maken van het afbreukrisico daarvan 

voordat je op deze manier zoekt. Als het zoeken naar informatie op de site zelf een 

afbreukrisico vormt, geniet zoeken via de geavanceerde zoekfunctionaliteiten van Google 

de voorkeur. Daarmee kan namelijk ook gezocht worden naar informatie binnen een 

specifieke site (bijvoorbeeld zoeken naar ‘cybercrime’ binnen www.politie.nl doe je in 

Google met “cybercrime site:politie.nl” zie ook: www.google.nl/advanced_search).  

 

Tekstbox 3.4: Het gebruik van de hashtag (#) 
Op social media, zoals Twitter en Instagram, wordt gebruik gemaakt van ‘hashtags’. Een hashtag is een manier 
om berichten te categoriseren. Dit wordt bijvoorbeeld gebruikt om alle berichten over een gebeurtenis 
gemakkelijk vindbaar te maken. Ook bij nieuwsberichten (#voetbalrellen) wordt dit veelvuldig ingezet. Een 
hashtag is dus een hekje (#) met daarachter de tag. Het gebruik van hashtags is al behoorlijk ingeburgerd in het 
dagelijks leven. Zo worden hashtags vaak gebruikt bij televisieprogramma’s of bij evenementen om met elkaar 
te praten over wat er te zien is en hoe dit wordt ervaren (bijvoorbeeld: #dwdd of #ajafey). Het gebruik van 
hashtags kan helpen bij het gericht zoeken naar informatie op social media. 

 

- Als de site geen ingebouwde zoekmogelijkheid biedt, kun je ook tegelijkertijd op de ctrl 

en de f toets (ctrl+f) drukken. Er opent dan een zoekbalk waarin aan de onderzoeksvraag 

en startinformatie ontleende trefwoorden kunnen worden ingevoerd. Verschil met de 

ingebouwde zoekfunctionaliteit is dat de ctrl+f functie alleen zoekt in de tekst op de 

geopende pagina, terwijl zoeken via de zoekfunctionaliteit van een site ook in andere 

delen van de site zoekt. 

 

Tekstbox 3.5: Monitoren van een specifieke omgeving  
Naast het verrichten van zoekslagen op specifieke omgevingen, bestaan ook mogelijkheden om informatie 
binnen zo’n omgeving te monitoren. Allereerst kan live worden meegekeken op de betreffende website(s). Als 
nieuwe content op de website verschijnt of als oude bestaande content wordt gewijzigd, kan je dat meteen 
opmerken en vastleggen. Deze strategie is met name bij dynamische/interactieve sites, zoals social media, 
handig. Door bijvoorbeeld een hashtag als zoekterm in te voeren op Twitter, kan je live volgen welke berichten 
over de hashtag verschijnen.  
 
Naast het ‘live’ volgen van de inhoud op een site, bestaan er – afhankelijk van de site – ook mogelijkheden om 
de inhoud op een site te volgen zonder dat je de site ‘live’ bezoekt. Veel sites bieden daarvoor een zogenaamde 
‘RSS feed’ aan, herkenbaar aan het RSS logo. Door op het RSS logo te klikken op de site, kun je je abonneren 
op de inhoud van de site en op die manier notificaties ontvangen. Het kan nodig zijn om daarvoor een RSS lezer 
te installeren.  
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Naast RSS feeds, zijn er ook allerhande andere (gratis) tools voorhanden om het internet te monitoren. 
Zogenaamde ‘website watchers’ stellen je in staat om de inhoud van een specifieke site in de gaten te houden. 
Ook zijn er speciale tools om ‘social media’ te volgen, zoals socialmention.com of hootsuite.com. Dergelijke 
tools kunnen je van meldingen voorzien op basis van de input die jij daarvoor geeft (een website of een 
zoekterm). 
 
Wees je er wel van bewust dat sommige websites – zoals social mediasites – naast een openbaar deel vaak 
ook een afgeschermd deel hebben. Als je de informatie op zo’n site besluit te volgen zonder je te registreren of 
in te loggen, mis je de afgeschermde, mogelijk relevante informatie. Voor onderzoek in een besloten 
internetomgeving gelden echter andere regels. Meer over onderzoek in besloten internetomgevingen vind je in 
de paragrafen 3.5.2 en 3.5.3. 
 
Een aandachtspunt is om je bewust te zijn van het mogelijke risico van het systematisch volgen van informatie 
op een specifieke omgeving. Zorg ervoor dat je het volgen van internet ‘onopvallend’ doet. Koppel RSS feeds of 
andere tools dus niet aan je eigen (politie)identiteit (e-mailadres, Twitter-account, etc.). Zorg er bovendien voor 
dat je updates of berichten die voor jouw onderzoek relevant zijn, direct vastlegt. De update of het bericht kan 
namelijk weer worden verwijderd of na verloop van tijd verdwijnen. 
  
LET OP: Omdat ‘monitoren’ stelselmatigheid veronderstelt, is steeds de vraag of voor het monitoren van 
informatie een bijzondere opsporingsbevoegdheid vereist is. Artikel 3 Pw volstaat meestal voor het ‘monitoren’ 
van informatie die geen betrekking heeft op personen. Bijvoorbeeld als je ‘cybercrime’ of ‘Koningsdag’ invoert 
als trefwoord. Zodra het monitoren erop gericht is om personen te volgen, dus als je bijvoorbeeld een 
persoonsgebonden account volgt, is overleg met de Officier van Justitie vereist. 

 

B. Vervolgens is van belang dat je vastlegt: 

- Op welke website je zoekt. 

- Wanneer je hebt gezocht (datum en tijd). 

- Hoe je hebt gezocht:  

o Als je via het menu hebt gezocht en via doorklikken bij relevante informatie bent 

uitgekomen, leg dan vast op welke ‘knoppen’ je achtereenvolgens hebt geklikt.  

o Als je gebruik hebt gemaakt van de zoekfunctionaliteit van een site, registreer dan de 

zoektermen (en/of hashtags) die je hebt gebruikt. Als je gebruik hebt gemaakt van de 

ctrl+f functie, leg dan naast de zoektermen ook vast op welk deel van de website je 

hebt gezocht (bijvoorbeeld de homepagina of de nieuwspagina). 

- Leg zoekresultaten bij voorkeur vast met behulp van ScrapBook of Xmind of gebruik 

print screens (voorzien van datum, tijd en webadres). 

 

Tekstbox 3.6: De waarde van ‘bestanden’ op internet 

Als je op internet bestanden aantreft, zoals tekstdocumenten of foto’s, is van belang te beseffen dat ‘metadata’ 
in bestanden waardevolle informatie kan bevatten voor de opsporing. In metadata kan (o.a.) de volgende 
informatie zijn opgeslagen: 

- Creation date.  
- Datum/tijd van de laatste bestandswijziging. 
- Merk en model van het apparaat waarmee het bestand is gemaakt. 
- Naam van de eigenaar/gebruiker van het apparaat. 
- Instellingen van het apparaat. 
- GPS gegevens. 

 
Naast in metadata opgeslagen informatie, kunnen bestanden ook door gebruikers zijn gekoppeld aan data, 
tijden, locaties en personen. Een groep vrienden kan bijvoorbeeld besluiten om anderen er via social media van 
op de hoogte te stellen dat zij een trip maken naar Amsterdam. Zij uploaden dan een foto van zichzelf, voorzien 
van de datum, het tijdstip en een ‘geotag’ (de locatie). Daarnaast ‘taggen’ zij iedereen op de foto, door expliciet 
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te vermelden wie er op de foto staan, soms zodanig dat ook kan worden onderscheiden wie wie is.  
Kortom, bestanden kunnen waardevolle informatie bevatten voor de opsporing. Het is daarom van belang om 
bestanden veilig te stellen en informatie bij bestanden vast te leggen. Digitaal experts kunnen, waar nodig, 
helpen bij het achterhalen en verrijken van bestandsinformatie. 

 

C. Analyseer en waardeer de gevonden informatie. Beoordeel in hoeverre de informatie 

bijdraagt aan het beantwoorden van de onderzoeksvraag die centraal staat. Wees daarbij 

kritisch op de betrouwbaarheid van de informatie die je aantreft. Vraag jezelf 

bijvoorbeeld af van wie de informatie afkomstig is, waarop de informatie gebaseerd is, 

welke verscholen bedoelingen de bron van de informatie misschien heeft (bijvoorbeeld 

een ander in een kwaad daglicht stellen) en of de publicatiedatum en -tijd (gelet op de 

tijdzone) kloppen. Om de betrouwbaarheid van informatie te verifiëren is het bovendien 

raadzaam om waar mogelijk gebruik te maken van verschillende bronnen. Eventueel kan 

je een digitaal expert of internetrechercheur inschakelen om te helpen bij het beoordelen 

van de betrouwbaarheid van gegevens. 

 

D. Optimaliseer op basis van de resultaten, waar nodig, de zoekstrategie.  

- Overweeg opnieuw of de gehanteerde bevoegdheid voldoende juridische grondslag biedt 

voor het zoeken op internet. Zo nee of bij twijfel: overleg met de Officier van Justitie. 

- Als de gehanteerde bevoegdheid nog steeds voldoende juridische grondslag biedt, voer 

stap A en B dan opnieuw uit. Ga door met zoeken tot je het gewenste resultaat hebt 

behaald of tot je de voor de zoekslag ingecalculeerde tijd hebt overschreden. 

3.5.2 Omgevingen met een niet gehandhaafd deurbeleid 

Stap 1: Selecteer de specifieke online omgeving 

Omgevingen met een niet gehandhaafd deurbeleid zijn alle delen van internet(sites) die pas 

toegankelijk zijn nadat je je hebt geregistreerd. Kenmerkend voor omgevingen met een niet 

gehandhaafd deurbeleid is dat iedereen zich kan registreren en dat niet wordt gecontroleerd of 

de registratiegegevens legitiem zijn. Het betreft bijvoorbeeld de afgeschermde delen van social 

media, zoals Facebook, of fora, zoals pastebin.com of forum.fok.nl. 

Stap 2: Registreer en/of maak een account aan 

Om goed te kunnen zoeken in een omgeving met een niet gehandhaafd deurbeleid is het nodig 

om geregistreerd te zijn en/of een account te hebben. Voor onderzoek in een specifieke 

omgeving met een niet gehandhaafd deurbeleid is het dus nodig om te werken ‘onder 

pseudoniem’. Dat betekent dat je de omgeving moet betreden met een ‘nep account’. Het zoeken 

onder pseudoniem is alleen toegestaan zolang daarmee geen andere gebruikers worden misleid. 

  

LET OP: Maak voor onderzoek in een omgeving met een niet gehandhaafd deurbeleid nooit gebruik van een 
privé account. 

 

Als je nog niet over een nep account beschikt, is de eerste stap om je onder pseudoniem te 

registreren en/of een nep account aan te maken. Bij het aanmaken van zo’n account is van 

belang een aantal stelregels in acht te nemen: 

- Koppel het account nooit aan je privé of politie identiteit, zoals een privé of 

werkgerelateerd e-mailadres of telefoonnummer. Vaak is het om die reden nodig om ook 

een pseudoniem e-mailadres aan te maken, bijvoorbeeld bij Hotmail, Gmail of mail.com.  
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Tekstbox 3.7: Het snel aanmaken van een tijdelijk e-mailaccount (10 minute mail) 
Naast het aanmaken van een mailaccount bij bekende aanbieders als Hotmail of Gmail, bestaat ook de 
mogelijkheid om een zogenaamde ’10 minute’ mailbox aan te maken. Als je surft naar www.10minutemail.com 
wordt meteen een tijdelijk e-mailadres voor je aangemaakt. Je hoeft dan dus niet, zoals bij andere aanbieders, 
een hele registratieprocedure te doorlopen. Op de homepage wordt meteen een tijdelijk mailadres weergegeven 
en heb je ook de beschikking over een inbox om bijvoorbeeld mails te ontvangen waarmee je je registratie bij 
een specifieke internetomgeving kunt bevestigen. Het mailadres blijft 10 minuten bestaan, maar er wordt de 
mogelijkheid geboden om het account steeds met 10 minuten te verlengen. Handig, als je snel toegang wilt tot 
een bepaalde omgeving. 

 

- Houd het account zo anoniem en weinig aangekleed mogelijk. Voer dus alleen verplichte 

registratiegegevens in en zorg ervoor dat je geen naar jou herleidbare informatie deelt. 

Voorkom iedere schijn van misleiding; bijvoorbeeld door je profiel op een social 

mediasite zo aan te kleden dat je een bepaalde doelgroep ‘uitlokt’ om je te volgen. 

- Controleer of je de identiteitsgegevens van een bestaand persoon gebruikt en of daaruit 

voor de betreffende persoon nadeel kan ontstaan. Dat is namelijk strafbaar volgens 

artikel 231b van het Wetboek van Strafrecht. 

 

TIP: Op de Wiki in de iRN omgeving is actuele informatie te vinden (tips/trucs) over het aanmaken van 
fakeaccounts. 

 

Stap 3: Bepaal input voor het zoeken binnen de omgeving 

Als je hebt bepaald binnen welke omgeving(en) je wilt zoeken en daarvoor een nep account hebt 

aangemaakt, log je in op de site van de betreffende omgeving. Afhankelijk van je startinformatie 

en de onderzoeksvragen (zie hoofdstuk 1), bedenk je welke input je zoekopdracht vormt en/of 

waarnaar je precies op zoek bent. Afhankelijk daarvan, bepaal je vervolgens of je bevoegd bent.  

 

Casus 3.4: Wie is ‘Turtle201’? 
Op Marktplaats zijn meerdere personen opgelicht door een persoon met een account genaamd “Turtle201”. Hij 
‘verkoopt’ tweedehands iPhones, maar wanneer het geld naar Turtle201 is overgemaakt, wordt de iPhone nooit 
toegestuurd. Een zoekslag op internet leert dat Turtle201 niet alleen te vinden is op Marktplaats. Hij is ook actief 
op forum.fok.nl, waar hij voornamelijk reageert op politieke discussies. Door op dit forum in te loggen met een 
pseudoniem en te zoeken op accountnaam ‘Turtle201’, kunnen de berichten van Turtle201 naast elkaar worden 
geplaatst en met elkaar in verband worden gebracht. Zo kan worden achterhaald dat Turtle201 in Rotterdam 
woont, werkzaam is bij PostNL en volgende week aanwezig zal zijn bij een demonstratie op het Malieveld.  

Stap 4: Bepaal bevoegdheid 

Bepaal voordat je de daadwerkelijke zoekslag verricht of je daartoe bevoegd bent. Algemeen 

gelden bij onderzoek in omgevingen met een niet gehandhaafd deurbeleid de volgende regels: 

- Artikel 3 Pw volstaat als je slechts aanwezig bent, rondkijkt en je oriënteert op de 

omgeving. Ook als je daarmee informatie onder ogen krijgt over verdachten of derden 

(niet-verdachten). Als je dat gedurende langere tijd intensief doet en/of grote 

hoeveelheden gegevens verzamelt is overleg met de Officier van Justitie wel 

noodzakelijk. 

- Tenzij de verwachting bestaat dat een meer dan geringe inbreuk wordt gemaakt op de 

persoonlijke levenssfeer, volstaat artikel 3 Pw ook om binnen de omgeving berichten of 

profielen te lezen en vast te leggen die betrekking hebben op verdachten. 

- Voor het lezen en vastleggen van berichten of profielen van derden (niet-verdachten) is 

overleg met de Officier van Justitie vereist. Mogelijk is dan de inzet van artikel 126g Sv 
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(stelselmatige observatie) of artikel 126j Sv (stelselmatige informatie inwinning) 

noodzakelijk. 

- Voor het verrichten van een (verdiepende) netwerkanalyse die betrekking heeft op een 

verdachte of een derde is overleg met de Officier van Justitie vereist. Connecties van de 

verdachte en connecties van connecties van de verdachte kunnen dus niet zonder meer 

in kaart worden gebracht. Mogelijk is dan de inzet van artikel 126g Sv (stelselmatige 

observatie) of artikel 126j Sv (stelselmatige informatie inwinning) noodzakelijk. Voer 

zelf in zo’n geval geen onderzoekshandelingen uit: dergelijk onderzoek is voorbehouden 

aan specialisten. 

- Actief deelnemen aan gesprekken in een semi open omgeving is alleen toegestaan als de 

Officier van Justitie daarvoor, met een machtiging van de Rechter Commissaris, een bevel 

heeft afgegeven. Voer zelf in zo’n geval geen onderzoekshandelingen uit: dergelijk 

onderzoek is voorbehouden aan specialisten. 

De Politie en het Openbaar Ministerie hebben in november 2015 gezamenlijk de ‘Leidraad 

bevoegdheden informatievergaring op internet’ vastgesteld. Raadpleeg die leidraad en de 

bijbehorende bevoegdheden matrix via Kompol voor specifiekere informatie over de juridische 

(on)mogelijkheden van onderzoek op internet. 

 

Stap 5: Voer de zoekslag uit en registreer gegevens 

 

A. Voer de zoekslag uit: 

Nadat je de betreffende omgeving hebt benaderd en ervoor hebt gezorgd dat je bevoegd bent 

voor het beoogde onderzoek, voer je de zoekslag uit. Eenmaal aangekomen op de 

betreffende website zijn er verschillende opties om te zoeken naar informatie: 

- Je kunt rondkijken op de website door gebruik te maken van het menu/de 

knoppenstructuur van de site (klikken/doorklikken). Om zo weinig mogelijk op te vallen 

is aan te bevelen om rond te klikken alsof je een normale gebruiker bent. 

- Je kunt op webpagina’s gericht zoeken aan de hand van trefwoorden. Sommige sites, 

zoals profielsites, bieden daartoe zelf een zoekmogelijkheid. Vaak staat op de homepage 

van zo’n site een zoekbalk (aangeduid met een vergrootglas) waarin trefwoorden 

ingevoerd kunnen worden. Soms is voor de zoekfunctionaliteit zelfs een speciale 

webpagina aangemaakt, zoals twitter.com/search of tumblr.com/search. Maar LET OP: 

alle zoektermen die je op een zoekscherm binnen een site invoert kunnen gezien worden 

door de beheerder. Je moet een inschatting maken van het afbreukrisico daarvan 

voordat je op deze manier zoekt. Als het zoeken naar informatie op de site zelf een 

afbreukrisico vormt, geniet zoeken via de geavanceerde zoekfunctionaliteiten van Google 

de voorkeur. Daarmee kan namelijk ook gezocht worden naar informatie binnen een 

specifieke site.  

 

Tekstbox 3.8: Het gebruik van de hashtag (#) 
Op social media, zoals Twitter en Instagram, wordt gebruik gemaakt van ‘hashtags’. Een hashtag is een manier 
om berichten te categoriseren. Dit wordt bijvoorbeeld gebruikt om alle berichten over een gebeurtenis 
gemakkelijk vindbaar te maken. Ook bij nieuwsberichten (#voetbalrellen) wordt dit veelvuldig ingezet. Een 
hashtag is dus een hekje (#) met daarachter de tag. Het gebruik van hashtags is al behoorlijk ingeburgerd in het 
dagelijks leven. Zo worden hashtags vaak gebruikt bij televisieprogramma’s of bij evenementen om met elkaar 
te praten over wat er te zien is en hoe dit wordt ervaren (bijvoorbeeld: #dwdd of #ajafey). Het gebruik van 
hashtags kan helpen aan het gericht zoeken naar informatie op social media. 
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- Als de site geen ingebouwde zoekmogelijkheid biedt, kun je ook tegelijkertijd op de ctrl 

en de f toets (ctrl+f) drukken. Er opent dan een zoekbalk waarin aan de onderzoeksvraag 

en startinformatie ontleende trefwoorden kunnen worden ingevoerd. Verschil met de 

ingebouwde zoekfunctionaliteit is dat de ctrl+f functie alleen zoekt in de tekst op de 

geopende pagina, terwijl zoeken via de zoekfunctionaliteit van een site ook in andere 

delen van de site zoekt. 

 

Tekstbox 3.9: Monitoren van een omgeving met een niet gehandhaafd deurbeleid  
Internetsites met een niet gehandhaafd deurbeleid hebben vaak, naast het deel waartoe je alleen toegang hebt 
als je je – onder pseudoniem – inlogt of registreert, ook een openbaar deel. Het verschil tussen beide delen is 
dat er doorgaans meer informatie zichtbaar wordt en dat je binnen de site uitgebreider kunt zoeken nadat je bent 
geregistreerd/ingelogd.  
 
Om te monitoren wat er op de website gebeurt kun je na het inloggen allereerst live meekijken. Deze strategie is 
met name bij dynamische/interactieve sites handig. Op social media kun je bijvoorbeeld live bekijken welke 
berichten verschijnen (op iemands profiel) of je kunt specifieke updates over een trefwoord of hashtag volgen. 
Op fora kun je bijvoorbeeld een discussie live bijhouden. Let er op dat je updates of berichten die voor jouw 
onderzoek relevant zijn, direct vastlegt. De update of het bericht kan namelijk weer worden verwijderd of na 
verloop van tijd verdwijnen. 
 
Naast het live volgen van een site, bestaan er ook mogelijkheden om de inhoud te monitoren zonder dat je het 
besloten deel van de site ‘live’ bezoekt. Je kunt instellen dat je meldingen wilt ontvangen als er nieuwe 
informatie op de site verschijnt. Daarvoor zijn – per site – verschillende mogelijkheden. Je kunt bijvoorbeeld 
accounts van specifieke gebruikers volgen en daardoor meldingen ontvangen van statusupdates van die 
gebruikers. Een andere mogelijkheid is om gebruik te maken van zogenaamde RSS feeds, herkenbaar aan het 
RSS logo. Door op het RSS logo te klikken op de site, kun je je abonneren op bepaalde inhoud. Je krijgt dan 
meldingen als daarover updates verschijnen. Het kan nodig zijn om daarvoor een RSS lezer te installeren.  
 

 
 
Mocht je tijdens het monitoren van een internetomgeving met een niet gehandhaafd deurbeleid informatie 
aantreffen die relevant is voor het opsporingsonderzoek waar jij mee bezig bent, zorg er dan voor dat je de 
informatie direct vastlegt. De update of het bericht kan namelijk weer worden verwijderd of na verloop van tijd 
verdwijnen. 
 
Een aandachtspunt is om je bewust te zijn van het mogelijke risico van het systematisch volgen van informatie 
op een specifieke omgeving. Zorg ervoor dat je het volgen van internet zo ‘onopvallend’ mogelijk doet. Koppel 
RSS feeds dus niet aan je eigen (politie)identiteit (e-mailadres, Twitter-account, etc.) en onderzoek of je het 
volgen van accounts dat heimelijk kunt doen. Op Twitter bestaat daarvoor bijvoorbeeld de mogelijkheid door in 
de hoofdpagina van je Twitter-account ‘lijsten > lijst maken’ te selecteren en de privacyinstelling van de lijst op 
‘afgeschermd’ te zetten. 
 
LET OP: Omdat ‘monitoren’ stelselmatigheid veronderstelt, is steeds de vraag of voor het monitoren van 
informatie een bijzondere opsporingsbevoegdheid vereist is. Artikel 3 Pw volstaat meestal voor het ‘monitoren’ 
van informatie die geen betrekking heeft op personen. Bijvoorbeeld als je ‘cybercrime’ of ‘Koningsdag’ invoert 
als trefwoord. Zodra het monitoren erop gericht is om personen te volgen, dus als je bijvoorbeeld een 
persoonsgebonden account volgt, is overleg met de Officier van Justitie vereist. 

 

B. Vervolgens is van belang dat je vastlegt: 

- Op welke website je zoekt. 

- Wanneer je hebt gezocht (datum en tijd). 
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- Hoe je hebt gezocht.  

o Als je via het menu hebt gezocht en via doorklikken bij relevante informatie bent 

uitgekomen, leg dan vast op welke ‘knoppen’ je achtereenvolgens hebt geklikt.  

o Als je gebruik hebt gemaakt van de zoekfunctionaliteit van een site, registreer dan de 

zoektermen (en/of hashtags) die je hebt gebruikt. Als je gebruikt hebt gemaakt van 

de ctrl+f functie, leg dan naast de zoektermen ook vast op welk deel van de website je 

hebt gezocht (bijvoorbeeld de homepagina of de nieuwspagina). 

- Leg zoekresultaten vast, bij voorkeur met behulp van ScrapBook of Xmind, of gebruik 

print screens (voorzien van datum, tijd en webadres). 

 

Tekstbox 3.10: De waarde van ‘bestanden’ op internet 
Als je op internet bestanden aantreft, zoals tekstdocumenten of foto’s, is van belang te beseffen dat ‘metadata’ 
in bestanden waardevolle informatie kan bevatten voor de opsporing. In metadata kan (o.a.) de volgende 
informatie zijn opgeslagen: 

- Creation date.  
- Datum/tijd van de laatste bestandswijziging. 
- Merk en model van het apparaat waarmee het bestand is gemaakt. 
- Naam van de eigenaar/gebruiker van het apparaat. 
- Instellingen van het apparaat. 
- GPS gegevens. 

 
Naast in metadata opgeslagen informatie, kunnen bestanden ook door gebruikers zijn gekoppeld aan data, 
tijden, locaties en personen. Een groep vrienden kan bijvoorbeeld besluiten om anderen er via social media van 
op de hoogte te stellen dat zij een trip maken naar Amsterdam. Zij uploaden dan een foto van zichzelf, voorzien 
van de datum, het tijdstip en een ‘geotag’ (de locatie). Daarnaast ‘taggen’ zij iedereen op de foto, door expliciet 
te vermelden wie er op de foto staan, soms zodanig dat ook kan worden onderscheiden wie wie is.  
 
Kortom, bestanden kunnen waardevolle informatie bevatten voor de opsporing. Het is daarom van belang om 
bestanden veilig te stellen en informatie bij bestanden vast te leggen. Digitaal experts kunnen, waar nodig, 
helpen bij het achterhalen en verrijken van bestandsinformatie. 

 

C. Analyseer en waardeer de gevonden informatie. Beoordeel in hoeverre de informatie 

bijdraagt aan het beantwoorden van de onderzoeksvraag die centraal staat. Wees daarbij 

kritisch op de betrouwbaarheid van de informatie die je aantreft. Vraag jezelf 

bijvoorbeeld af van wie de informatie afkomstig is, waarop de informatie gebaseerd is, 

welke verscholen bedoelingen de bron van de informatie misschien heeft (bijvoorbeeld 

een ander in een kwaad daglicht stellen) en of de publicatiedatum en -tijd (gelet op de 

tijdzone) kloppen. Om de betrouwbaarheid van informatie te verifiëren is het raadzaam 

om waar mogelijk gebruik te maken van verschillende bronnen. Eventueel kan je een 

digitaal expert of internetrechercheur inschakelen om te helpen bij het beoordelen van 

de betrouwbaarheid van gegevens. 

 

D. Optimaliseer op basis van de resultaten, waar nodig, de zoekstrategie.  

- Overweeg opnieuw of de gehanteerde bevoegdheid voldoende juridische grondslag biedt 

voor het zoeken op internet. Zo nee of bij twijfel: overleg met de Officier van Justitie. 

- Als de gehanteerde bevoegdheid nog steeds voldoende juridische grondslag biedt, voer 

stap A en B dan opnieuw uit. Ga door met zoeken tot je het gewenste resultaat hebt 

behaald of tot je de voor de zoekslag ingecalculeerde tijd hebt overschreden. 
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3.5.3 Omgevingen met een strikt deurbeleid 

Onder specifieke omgevingen met een strikt deurbeleid vallen alle delen van internet(sites) die 

niet vrij toegankelijk zijn, maar alleen kunnen worden benaderd door specifiek daartoe 

geautoriseerde personen. Niet iedereen kan zich registreren of een account aanmaken om 

toegang tot zo’n omgeving te krijgen. Alleen personen die voldoen aan een ‘voorwaardelijk’ 

kenmerk, bijvoorbeeld omdat zij deel uitmaken van een vriendengroep of een hackers- of 

kinderpornonetwerk, wordt toegang tot zo’n omgeving verleend. Voor het verlenen van de 

toegang tot een besloten omgeving met een strikt deurbeleid, moet de beheerder van zo’n 

omgeving doorgaans een handeling verrichten, bijvoorbeeld door iemand handmatig toe te 

voegen aan de lijst met geautoriseerde gebruikers. Voorbeelden van omgevingen met een strikt 

deurbeleid zijn besloten groepen op Facebook, WhatsAppgroepen of specifieke fora voor 

hackers of pedoseksuelen. 

Onderzoek in omgevingen met een strikt deurbeleid vereist dat je onderdeel uitmaakt van een 

specifieke groep personen. Opsporingswerkzaamheden binnen zo’n omgeving vergen dan ook 

dat je actief interfereert in zo’n groep. Daardoor is al snel sprake van ‘stelselmatige informatie 

inwinning’ (zie paragraaf 3.3). In de Aanwijzing opsporingsbevoegdheden wordt daarover 

beschreven6: “Gezien het mogelijke afbreukrisico die de uitvoering van deze bevoegdheid met 

zich mee kan brengen, is vakkundigheid gewenst”. In de praktijk is onderzoek in een omgeving 

met een strikt deurbeleid dan ook niet weggelegd voor een politiemedewerker zonder (digitale) 

expertise op het gebied van Werken onder Dekmantel (WOD). Mocht het voor jouw onderzoek 

noodzakelijk zijn om opsporingsactiviteiten te verrichten in een strikt besloten omgeving, neem 

dan contact op met de Officier van Justitie.  

 

LET OP: Verricht zelf géén onderzoekshandelingen in een omgeving met een strikt deurbeleid. Neem daarover 
altijd eerst contact op met de Officier van Justitie. 

3.6 Informatie zoeken over een IP adres 
Een IP adres is vergelijkbaar met een kentekenplaat. Net als auto’s die zich op het wegennet 

bevinden en herkenbaar zijn aan een kenteken, geldt dat internetverbindingen – waarvan 

devices die zijn aangesloten op internet (computers, smartphones) gebruik maken – herkenbaar 

zijn aan de hand van een IP adres. Via internet kan informatie worden gezocht over een IP adres.  

Bij internetonderzoek naar een IP adres zijn twee situaties te onderscheiden: 

- De situatie waarin geen IP adres bekend is en je in het kader van opsporingsonderzoek 

een IP adres wilt achterhalen (paragraaf 3.6.1). 

- De situatie waarin een IP adres bekend is en je op basis daarvan relevante 

opsporingsinformatie wilt achterhalen (paragraaf 3.6.2). 

 

Internetonderzoek kan bijdragen aan het achterhalen van de telecomaanbieder waarbij een IP 

adres is geregistreerd. Bij die aanbieder kun je vervolgens, onder strikte (juridische) 

voorwaarden, gegevens vorderen over het IP adres. Daar wordt in deze paragraaf echter niet op 

ingegaan. In hoofdstuk 4 staat het vorderen van gegevens centraal. 

  

Check voordat je onderzoek doet in een specifieke omgeving of je aan de randvoorwaarden voor 
onderzoek op internet voldoet (zie paragraaf 3.1) 

                                                           
6 http://wetten.overheid.nl/BWBR0035498/2014-09-01, laatst geraadpleegd op 7 juli 2016. 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0035498/2014-09-01
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3.6.1 IP adres onbekend  

In het kader van opsporingsonderzoek kan het relevant zijn om een IP adres te achterhalen. 

Hierna is beschreven hoe het IP adres van een website kan worden achterhaald en hoe een IP 

adres kan worden achterhaald met behulp van een e-mail.  

 

Het IP adres van een website achterhalen 

Het zoeken van een IP adres van een website is vooral zinvol als het gaat om een ‘kleine’ website, 

bijvoorbeeld van een lokaal bedrijf of een particulier. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van 

oplichting via zo’n website. Als onbekend is wie achter de website zit (en verdachte is), kan het 

nuttig zijn om via internet het IP adres van de site te achterhalen. Op basis daarvan kan 

vervolgens de aanbieder worden achterhaald bij wie het IP adres is geregistreerd (zie paragraaf 

3.6.2). Bij die aanbieder kan tot slot, om de verdachte te identificeren, worden opgevraagd aan 

wie het IP adres is uitgegeven (vorderen NAW-gegevens, zie hoofdstuk 4). Het achterhalen van 

het IP adres van de malafide website vormt dan een eerste stap in het opsporingsonderzoek.  

 

Er bestaan verschillende online diensten waarmee het IP adres van websites kan worden 

opgespoord. Voor het gebruik daarvan is geen bijzondere opsporingsbevoegdheid vereist. 

Nuttige websites om te zoeken naar een IP adres zijn: 

- www.centralops.net 

- www.network-tools.com 

 

De werking van dergelijke diensten is doorgaans gelijk. Bij het openen van de website van de 

dienst zie je een ‘zoekbalk’. In die zoekbalk kun je de website waarvan je het IP adres wilt 

achterhalen invoeren. Vervolgens wordt informatie, waaronder het IP adres, gepresenteerd over 

de website waarnaar je hebt gezocht.  

 

LET OP: Als je gebruik maakt van online diensten om een IP adres te achterhalen, dan krijgt de beheerder van 
die dienst inzicht in de zoekopdracht die je invoert. Maak daarom altijd een inschatting van het afbreukrisico van 
het via online diensten achterhalen van een IP adres. Raadpleeg bij twijfel een internetrechercheur of digitaal 
expert. 

 

Het IP adres achterhalen met behulp van een e-mail 

Iedere e-mail beschikt over een zogenaamde ‘e-mailheader’. Daarin staan gegevens over de 

afzender, de route die de mail heeft afgelegd, de ontvanger en de aan het e-mailverkeer 

verbonden locaties en tijden. Beschikken over e-mailheaders kan in een bedreigingszaak 

bijvoorbeeld bijdragen aan het opsporen van betrokkenen en bewijsvoering. Zorg er indien 

mogelijk voor dat je deze e-mailheaders (via de aangever) achterhaalt. Op 

www.internetsporen.nl wordt uitgelegd hoe e-mailheaders zichtbaar kunnen worden gemaakt. 

Artikel 3 Pw biedt voldoende juridische grondslag om in opsporingsonderzoek een e-mailheader 

te achterhalen. 

 

Zonder digitale expertise is het interpreteren van een e-mailheader en het daaruit opmaken van 

relevante informatie geen sinecure. IP adressen in e-mails verwijzen bijvoorbeeld, als je al in 

staat bent om die te herkennen, niet naar specifieke eindgebruikers, maar naar bedrijven die 

online maildiensten aanbieden, zoals Hotmail of Gmail. Vraag daarom altijd hulp van een collega 

met digitale expertise (internetrechercheur, digitaal expert) als je aan de hand van een e-

mailheader nader onderzoek wilt verrichten.  
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3.6.2 IP adres bekend 

Als een IP adres tot je opsporingsinformatie behoort, kun je aan de hand daarvan verschillende 

gegevens achterhalen via internet. Het is vooral van belang om te weten hoe via internet kan 

worden achterhaald bij welke telecomaanbieder een IP adres is geregistreerd. Dat kan namelijk 

input vormen voor nader onderzoek, zoals het bij de aanbieder vorderen van 

opsporingsrelevante gegevens (zie hoofdstuk 4). 

 

In deze paragraaf zijn allereerst enkele aandachtspunten beschreven waarmee je rekening moet 

houden als je via internet onderzoek doet naar een IP adres. Vervolgens is beschreven hoe kan 

worden achterhaald bij welke aanbieder een IP adres is geregistreerd.  

 

Aandachtspunten vooraf: de waarde van een IP adres 

Voordat je onderzoek doet met behulp van een IP adres, is van belang dat je vaststelt aan 

wie/wat het IP adres vermoedelijk toebehoort. Een IP adres kan weliswaar leiden naar een 

specifieke internetgebruiker, maar bijvoorbeeld ook naar een ‘tussenpersoon’, zoals een bedrijf 

dat websites maakt en/of beheert.  

 

Om een IP adres op waarde te kunnen schatten is van belang om te weten dat er grofweg drie 

soorten IP adressen bestaan: dynamische, semi statische en statische IP adressen. Dynamische 

IP adressen zijn iedere keer dat verbinding wordt gemaakt met het internet verschillend. Het 

gebruik van internet via een mobiele verbinding (met een smartphone, bijvoorbeeld) gebeurt 

doorgaans met zo’n dynamisch IP adres. Semi statische IP adressen zijn adressen die gedurende 

een lange tijd aan een internetverbinding worden toegekend, maar die eens in de zoveel tijd 

kunnen wijzigen (bijvoorbeeld jaarlijks). Van semi statische IP adressen wordt voornamelijk 

gebruik gemaakt bij vaste (thuis)aansluitingen (bijvoorbeeld van Ziggo). Gebruikers van een 

statisch IP adres maken iedere internetsessie van hetzelfde IP adres gebruik. Ook van statische 

IP adressen wordt gebruik gemaakt bij vaste (thuis)aansluitingen (KPN geeft bijvoorbeeld 

statische IP adressen uit). Daarnaast wordt voor zakelijke verbindingen veelal gebruik gemaakt 

van statische IP adressen. De relevantie van de gegevens die je over een IP adres kunt vinden, 

hangt dus af van het type IP adres waarmee je te maken hebt. Op internet zoeken naar 

informatie over de gebruiker van een dynamisch IP adres is niet zinvol, als 1000 gebruikers 

tegelijk van dat IP adres gebruik maken of na 10 minuten van IP adres wisselen. Zoeken naar 

informatie over de gebruiker van een semi statisch of statisch IP adres kan meer relevante 

informatie opleveren. In ieder geval is essentieel dat je bij het zoeken naar informatie over een 

IP adres rekening houdt met het tijdstip waarop het betreffende IP adres is gebruikt. Een IP 

adres zonder tijdstip is in principe betekenisloos. 

 

Het is bovendien mogelijk dat een gebruiker van een IP adres zijn/haar anonimiteit probeert te 

beschermen door gebruik te maken van zogenaamde anonimiseringstechnieken. Dat kan 

bijvoorbeeld door te surfen via geanonimiseerde browsers, zoals de TOR browser, of door het 

internet bewust te betreden via een ‘tussenpersoon’. Niet het eigen, maar het IP adres van de 

tussenpersoon (andermans computer of server) wordt dan zichtbaar tijdens een internetsessie. 

Of TOR (de bekendste anonieme webbrowser) is gebruikt, is aan de hand van het IP adres en het 

tijdstip waarop dat IP adres is gebruikt na te trekken via de website 

https://metrics.torproject.org/exonerator.html. Of gebruik is gemaakt van een tussenpersoon is 

vaak te achterhalen door het IP adres te Googlen in combinatie met “proxy OR vpn”.  
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Als je twijfelt aan wie een IP adres toebehoort, niet weet van welk soort IP adres gebruik is 

gemaakt of als gebruik is gemaakt van een anonimiseringsdienst, dan is het achterhalen van 

relevante opsporingsinformatie via een IP adres lastig. Raadpleeg dan een internetrechercheur 

of digitaal expert.  

 

Achterhaal de dienst/aanbieder waarbij een IP adres is geregistreerd 

Het is nuttig om te weten bij welke dienst of aanbieder een IP adres is geregistreerd, omdat bij 

die dienst of aanbieder vervolgens mogelijk opsporingsrelevante gegevens kunnen worden 

gevorderd (zie hoofdstuk 4). Het achterhalen van de dienst/aanbieder waarbij een IP adres is 

geregistreerd kan via zogenaamde ‘Regional Internet Registries’ (RIR): organisaties die de 

uitgifte van IP adressen in een bepaald geografisch gebied registreren. Op de websites van deze 

organisaties is informatie over de aanbieders van een IP adres op te zoeken. Het opzoeken van 

informatie over een IP adres op de websites van dergelijke diensten werkt doorgaans hetzelfde. 

Bij het openen van de website van de betreffende RIR zie je een ‘zoekbalk’. In die zoekbalk kun je 

het IP adres waarover je informatie zoekt invoeren. De websites van verschillende RIR op de 

wereld zijn: 

- Voor IP adressen die zijn uitgegeven in Europa: www.ripe.net 

- Voor IP adressen die zijn uitgegeven in Noord Amerika/Caraïben: www.arin.net 

- Voor IP adressen die zijn uitgegeven in Azië/de Pacific: www.apnic.net 

- Voor IP adressen die zijn uitgegeven in Latijns America/Caraïben: www.lacnic.net 

- Voor IP adressen die zijn uitgegeven in Afrika: www.afrinic.net 

 

Meestal geldt dat je meteen bij het ‘zoekscherm’ komt als je achter het webadres van de 

betreffende RIR ‘/whois’ schrijft. Je surft dan dus bijvoorbeeld naar ‘www.ripe.net/whois’. Voor 

het vinden van informatie over de registrant van een IP adres kunnen overigens ook andere 

webdiensten worden gebruikt, zoals de eerder genoemde www.centralops.net, www.network-

tools.com of www.who.is. Echter, het gebruik van de bronbestanden van de RIR organisaties is 

het meest betrouwbaar en geniet daarom de voorkeur. 

3.7 Informatie zoeken over een telefoonnummer  
Onderzoek naar telefoonnummers dient doorgaans een verder weg gelegen doel, zoals het 

identificeren van een verdachte of betrokkene. Belangrijk is om je te beseffen dat de 

betrouwbaarste informatie over een telefoonnummer afkomstig is van de organisatie die het 

nummer uitgeeft: een telecommunicatienetwerk of -dienst. Voor informatie over telefoon-

nummers kan daarom – onder (juridische) voorwaarden – ook gebruik worden gemaakt van 

bevoegdheden tot het vorderen van gegevens (zie hoofdstuk 4). Deze paragraaf beschrijft 

desalniettemin hoe informatie over een Nederlands telefoonnummer met behulp van internet 

kan worden achterhaald.  

Via de website van de Nederlandse Autoriteit Consument en Markt (ACM, voorheen OPTA) kan 

worden achterhaald bij welke telefonieaanbieder een telefoonnummer is geregistreerd. Op het 

moment van schrijven van deze handreiking, is daarvoor de volgende site beschikbaar: 

- https://www.acm.nl/nl/onderwerpen/telecommunicatie/telefoonnummers/nummers-

doorzoeken/ 

Op de site staat een zoekbalk (aangeduid met een vergrootglas) waarin het telefoonnummer 

waarover je informatie zoekt kan worden ingevoerd. Door vervolgens op de zoekresultaten te 

klikken (hetzij het ingevoerde nummer, hetzij een nummerreeks) vind je informatie over de 
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telefonieaanbieder waarbij het nummer is geregistreerd en de datum van toekenning. Artikel 3 

Pw biedt voldoende juridische grondslag voor deze handeling. 

Overigens kan via internet ook op andere manieren naar informatie over telefoonnummers 

worden gezocht. Aangeraden wordt om een relevant telefoonnummer ook te Googelen. Mogelijk 

leidt dat tot opsporingsrelevante informatie, bijvoorbeeld over personen, bedrijven of online 

advertenties. Daarnaast kan via online telefoonboeken worden gezocht naar informatie bij een 

telefoonnummer (zie bijvoorbeeld telefoonboek.nl/omgekeerd-zoeken).   
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4. Vorderen van digitale sporen 
 

Digitale sporen kunnen bijdragen aan het opsporen van personen en het verzamelen van 

bewijsmateriaal in een opsporingsonderzoek. Digitale sporen vind je niet alleen op internet 

(hoofdstuk 3) of door het uitlezen van gegevensdragers (hoofdstuk 5). Digitale sporen kunnen 

ook door derden zijn vastgelegd of opgeslagen. Het Wetboek van Strafvordering biedt de 

mogelijkheid om bij derden vastgelegde of opgeslagen gegevens te vorderen. Voor het vorderen 

van gegevens is het gebruik van deze vorderingsbevoegdheden vereist. Uitzonderingen hierop 

zijn7: 

- Zonder vordering kan een burger gegevens verstrekken op basis van vrijwillige 

medewerking.  

- Een bedrijf of instelling kan zonder vordering gegevens verstrekken, indien die 

verstrekking gepaard gaat met een aangifte. Dan is sprake van gegevens die op eigen 

initiatief zijn verstrekt.  

- Geen vordering is nodig voor gegevens die vrij opvraagbaar zijn (bijvoorbeeld het 

openbare deel van het register van het Kadaster, de Kamer van Koophandel of het 

internet).  

- Evenmin is een vordering nodig indien de gegevens op grond van bijzondere wetgeving 

kunnen worden verkregen.  

 

Voor opsporingsonderzoek relevante digitale sporen hebben veelal betrekking op gegevens over 

telefoon- en internetverkeer. Dergelijke gegevens zijn, mits vastgelegd en opgeslagen, in handen 

van aanbieders van (tele)communicatiediensten of -netwerken. Sinds de Wet bewaarplicht 

telecommunicatiegegevens op 11 maart 2015 door de kortgedingrechter in Den Haag8 buiten 

werking werd gesteld, zijn aanbieders niet meer wettelijk verplicht om gegevens over telefoon- 

en internetgebruik op te slaan. Het is aanbieders in het kader van hun eigen bedrijfsvoering 

(vooralsnog) echter wel toegestaan om gegevens over telefonie en internet vast te leggen, zolang 

zij gebruikers vooraf informeren over het type gegevens dat wordt opgeslagen en de tijdsduur 

van de opslag. In de praktijk kunnen aanbieders dus nog steeds over vorderbare digitale sporen 

beschikken. 
 

Digitale sporen zijn niet uitsluitend in handen van aanbieders van telecommunicatiediensten. 

Ook camerabeelden en betaal- of reisgegevens kunnen bijvoorbeeld relevant zijn voor de 

opsporing. Dergelijke gegevens zijn in handen van andere partijen. Algemeen geldt dat alle 

gegevens die zijn opgeslagen bij natuurlijke- of rechtspersonen onder strikte juridische 

voorwaarden te vorderen zijn.  

 

  

                                                           
7 Overgenomen van: https://www.om.nl/organisatie/beleidsregels/overzicht-0/opsporing-
politie/@86281/aanwijzing-3/#hoofdstuk_370558. Laatst geraadpleegd op 7 juli 2016. 
8 Rechtbank Den Haag, 11 maart 2015, ECLI:NL:RBDHA:2015:2498. 
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4.1 Werkwijze bij het vorderen van digitale sporen 
 

4.1.1 Overzicht maken van vorderbare sporen 

In het plan van aanpak (hoofdstuk 1) heb je de startinformatie al geïnventariseerd. Dat betekent 

dat je een overzicht hebt van de (opsporings)informatie waarover je al beschikt. Op basis van die 

informatie en je onderzoeksvraag/onderzoeksvragen, heb je in het plan van aanpak wellicht ook 

vastgesteld dat het vorderen van gegevens een bijdrage kan leveren aan het 

opsporingsonderzoek. De eerste stap in het vorderingsproces is dat je een overzicht maakt van 

relevante sporen/informatie die je in jouw zaak kunt vorderen.  

 

Casus 4.1: Startinformatie verrijken 
Op basis van de NAW gegevens van een verdachte kan bij de aanbieder van het Openbaar Vervoer (OV) 
worden achterhaald of in een bepaalde periode gebruik is gemaakt van het OV (in- en uitcheckgegevens). Om 
de verdachte vervolgens aan een OV-locatie te koppelen, kunnen bij het OV-bedrijf camerabeelden van een 
specifiek moment worden gevorderd 

 

Tabel 4.1 biedt een niet limitatief overzicht van digitale sporen die kunnen bijdragen aan het 

beantwoorden van relevante opsporingsvragen. Deze tabel kan worden gebruikt als hulpmiddel 

om een overzicht van vorderbare sporen te maken. 

 

Tabel 4.1: Niet limitatief overzicht van mogelijk vorderbare sporen 

Persoonsgegevens 
- In geval van een rechtspersoon: naam, adres, postadres, rechtsvorm en vestigingsplaats 
- Naam, adres, woonplaats (NAW) en postadres 
- Geboortedatum 
- Geslacht 
- Beroep 
 
Beeldmateriaal 
- Camerabeelden beveiligingscamera’s publieke domein (uitgaansgebied, winkelcentra, 

station) 
- Camerabeelden beveiligingscamera’s private domein (winkels, horeca) 
 
Gegevens over internet of telefonie 
- Afgenomen (telecommunicatie)diensten  
- Informatie ten aanzien van gebruikte device(s) 
 

Telefonie 
- (Mobiel) telefoonnummer (MSISDN9) 
- IMEI10, IMSI11 
- PUK codes (om vergrendelde telefoons te ontgrendelen) 
- Opwaardeergegevens 
- Informatie over applicaties (apps) die een gebruiker heeft gedownload 
 
Datum, tijd, duur van communicatie en kenmerken van initiator en opgeroepen persoon of 
systeem: 
- Belgeschiedenis 

                                                           
9 Mobile Station International ISDN nummer – volledige telefoonnummer.  
10 International Mobile Equipment Identity – uniek nummer dat toebehoort aan een telefoon. 
11 International Mobile Subscriber Identity – identificatie van aan SIM kaart geregistreerde gebruiker. 
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- SMS, EMS, MMS  
- FAX 
- Voicemail 
 
De inhoud van: 
- Voicemailberichten 
- SMS 
- EMS 
- MMS 
- FAX 
 

Internet 
- Gebruikersnaam/inloggegevens (niet zijnde wachtwoorden) 
- IP adressen 

o Datum en tijdstip waarop verbinding tot stand kwam 
o Duur van de verbinding 

- E-mail 
o E-mailadressen 
o E-mailadressen waarmee de gebruiker contact heeft gehad (contactpersonen) 
o Datum en tijdstip van communicatie 
o Message-ID (uniek nummer van een e-mailbericht) 
o Mailboxdump (ontvangen berichten, verzonden berichten, concepten en berichten 

in prullenmand) 
- Online communities/sociale netwerken 

o Account naam/profiel naam 
o Geplaatste bestanden (foto/video) 
o Vriendenlijst 
o Profieldump (geplaatste berichten, geplaatste afbeeldingen, geplaatste video’s, 

geplaatste blogs, geplaatste advertenties, e-mailberichten, geslacht) 
 
Financiële gegevens 
- Bank-/creditcardnummer 
- Betaalgegevens 
- Registratie gebruik betaalkaart(en)  
- Financiële transacties 
 
Reisgegevens 
- Gebruik OV kaart 
- Kentekenregistratie (tenaamstelling, ANPR) 
- Aangestraalde Bluetooth sensoren12 
- Automotive gegevens (bijvoorbeeld informatie uit de boordcomputer of een ingebouwd 

navigatiesysteem)  
 
Administratieve kenmerken 
Een kenmerk dat de relatie tussen de persoon van onderzoek en de instelling aanduidt, zoals: 
- Klantnummer 
- Polisnummer 
- Factuurnummer 
 

                                                           
12 Langs de weg staan ‘sensoren’ die signalen opvangen van gegevensdragers van gebruikers, zoals een 
smartphone. Er kan worden achterhaald of sensoren zijn aangestraald door een gegevensdrager die 
onderwerp is van onderzoek.  
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4.1.2 Overweeg op basis van de in kaart gebrachte sporen of vorderen mogelijk is 

In geval van verdenking van een misdrijf zijn opsporingsambtenaren volgens artikel 126nc Sv 

bevoegd om opgeslagen of vastgelegde ‘identificerende gegevens’ te vorderen. Onder 

identificerende gegevens wordt volgens datzelfde artikel verstaan: 

- Naam, adres, woonplaats en postadres. 

- Geboortedatum en geslacht. 

- Administratieve kenmerken. 

- In geval van een rechtspersoon: naam, adres, postadres, rechtsvorm en vestigingsplaats. 

 

De bevoegdheid om ook andere dan identificerende gegevens te vorderen geldt alleen als sprake 

is van (verdenking van) een misdrijf zoals bedoeld in artikel 67 lid 1 van het Wetboek van 

Strafvordering.  

4.1.3 Overweeg nut en noodzaak van vorderen 

Om nut en noodzaak van een vordering te bepalen is allereerst van belang om het 

proportionaliteit- en subsidiariteitsbeginsel in acht te nemen: 

o Proportionaliteit: de bevoegdheid om gegevens te vorderen (het middel) dient in 

verhouding te staan tot het daarmee beoogde doel (opsporing/bewijsvoering). De ernst 

van het gepleegde delict speelt een cruciale rol bij het overwegen of het inzetten van een 

bevoegdheid proportioneel is. 

o Subsidiariteit: de bevoegdheid om gegevens te vorderen wordt uitsluitend ingezet als 

een eventueel lichter middel niet tot voldoende resultaat (opsporing/bewijsvoering) 

heeft geleid of zal leiden. Met andere woorden: als het doel (opsporing/bewijsvoering) 

ook met een voor de verdachte minder belastend middel kan worden bereikt, moet 

daarvoor worden gekozen. 

 

Vervolgens is belangrijk om de verwachte opbrengst van een vordering in kaart te brengen. Stel 

daartoe de volgende vragen: 

- Zijn de gegevens die als gevolg van de vordering worden aangeleverd vermoedelijk 

bruikbaar voor het beantwoorden van de onderzoeksvragen?  

- Zijn de te vorderen sporen essentieel voor het opsporen van de verdachte of de 

bewijsvoering tegen een verdachte? 

- Worden de gegevens vermoedelijk tijdig aangeleverd? Neem bij het beantwoorden van 

deze vraag in acht dat het vorderen van gegevens niet zelden bij buitenlandse partijen 

dient te gebeuren. Dat kan het vorderingsproces bemoeilijken en/of vertragen. Neem in 

zo’n geval contact op met de Gemeenschappelijke BOB Kamer of de 

interceptiecoördinator van jouw eenheid voor het inschatten van de (on)mogelijkheden 

(zie ook paragraaf 4.1.6). 

 

Als niet is voldaan aan het beginsel van proportionaliteit en/of subsidiariteit of als het vorderen 

van gegevens voor het opsporingsonderzoek vermoedelijk niet (op tijd) het gewenste effect 

heeft, overweeg dan om van het vorderen af te zien en zet andere middelen in.  

 

Verder is belangrijk om te onderzoeken of diegene bij wie gegevens worden gevorderd een 

(mogelijk) belang heeft in het opsporingsonderzoek (bijvoorbeeld om de identiteit of activiteiten 

van een verdachte te verhullen). Als dat het geval is, moet het afbreukrisico van het vorderen 

van gegevens worden overwogen voordat daartoe wordt overgegaan. 
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Bij twijfel over de te verwachten opbrengst van een vordering is het raadzaam te overleggen met 

de Gemeenschappelijke BOB Kamer of de interceptiecoördinator van jouw eenheid. Kom je 

uiteindelijk tot de slotsom dat vorderen van gegevens wenselijk is, leg dit dan – waar nodig –

voor aan de Officier van Justitie die de leiding heeft over dit opsporingsonderzoek. Meer 

informatie over het vorderingsregime vind je in paragraaf 4.1.5. 

 

4.1.4 Overweeg het bevriezen van gegevens  

Als vorderen tot de mogelijkheden behoort, overweeg dan of het nodig is om digitale sporen te 

bevriezen. Digitale sporen zijn veelal vluchtig. Onder vluchtige gegevens worden gegevens 

verstaan die ‘in het bijzonder vatbaar zijn voor verlies of wijziging’. Als tijdens het 

opsporingsonderzoek gevreesd wordt dat cruciale digitale sporen verloren zullen gaan, kan 

ervoor gekozen worden om het bevriezingsbevel (art. 126ni Sv) in te zetten. Met dat bevel kan 

de Officier van Justitie vorderen dat (vluchtige) digitale gegevens gedurende een periode van ten 

hoogste 90 dagen bewaard en beschikbaar worden gehouden. Overigens kan het 

bevriezingsbevel uitsluitend worden ingezet bij (verdenking van) een misdrijf zoals bedoeld in 

artikel 67 lid 1 Sv. 

 

4.1.5 Het vorderingsregime: gegevens, privacy, bevoegdheden en actoren 

Voor het vorderen van gegevens is een juridische grondslag (bevoegdheid) vereist. De 

voorwaarden waaraan moet worden voldaan om vorderingsbevoegdheden in te zetten hangen 

af van de mate waarin een inbreuk wordt gemaakt op de privacy van de verdachte(n). Het type 

gegevens dat wordt gevorderd is daarvoor bepalend: hoe meer zicht de te vorderen gegevens 

bieden op de persoonlijke levenssfeer van een persoon, hoe strikter de voorwaarden om de 

vorderingsbevoegdheid in te zetten. 

 

Daarnaast is voor het te hanteren vorderingsregime en de daartoe behorende bevoegdheid 

bepalend bij wie gegevens worden gevorderd. De wetgever maakt onderscheid tussen 

vorderingen bij aanbieders van telecommunicatienetwerken- en diensten, ofwel aanbieders van 

telefonie en internet (art. 126la, 126n, 126na en 126nb Sv), en andere partijen waarvan 

redelijkerwijs kan worden vermoed dat zij toegang hebben tot opgeslagen of vastgelegde 

gegevens (art. 126nc, 126nd, 126ne, 126nf, 126ng en 126nh Sv). 

 

Hierna is schematisch weergegeven hoe en met behulp van welke gegevens en bevoegdheden 

digitale sporen kunnen worden gevorderd. Vanwege het verschillende vorderingsregime is 

daarbij onderscheid gemaakt tussen vorderen bij aanbieders van internet en telefonie en 

vorderen bij andere partijen. 

 

Vorderen van gegevens bij een aanbieder van een telecommunicatienetwerk- of dienst 

In tabel 4.2 is aangegeven welke gegevens bij aanbieders van telefonie en internet gevorderd 

kunnen worden en wie daartoe bevoegd is. Echter, omdat aanbieders sinds het buiten werking 

treden van de bewaarplicht niet meer verplicht zijn om gegevens te bewaren, zijn mogelijk niet 

alle weergegeven sporen ook daadwerkelijk bij hen beschikbaar en verkrijgbaar. Via het 

Centraal Informatiepunt Onderzoek Telecommunicatie (CIOT) zijn gebruikersgegevens (zie 

tabel) in elk geval nog op te vragen. Het voert voor deze handreiking te ver om per aanbieder 

een overzicht van andere te vorderen gegevens op te nemen. Bij twijfel over de mogelijkheid om 

gegevens te vorderen, kan daarover contact worden opgenomen met de Gemeenschappelijke 

BOB Kamer of de interceptiecoördinator van jouw eenheid. 
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Casus 4.2: Bedreiging via internet 

Dhr. Jansen heeft een passie voor gezonde voeding. Als diëtist schrijft hij daar wekelijks een blog over op zijn 
eigen bedrijfswebsite. Sinds een maand wordt dhr. Jansen bedreigd via internet. In eerste instantie ontving hij 
uitsluitend e-mails in zijn privé mailbox, maar sinds kort worden er ook intimiderende reacties geplaatst onder de 
blogs van dhr. Jansen. Afgezien van het feit dat de bedreigingen beangstigend zijn – dhr. Jansen voelt zich 
inmiddels niet meer veilig in zijn eigen huis – wordt het bedrijf van dhr. Jansen nu ook de dupe. Hij besluit 
aangifte te doen en verstrekt, op basis van de logs van zijn website, het IP adres van de bedreiger. Via het IP 
adres dat is geregistreerd bij KPN, worden NAW gegevens gevorderd. Het IP adres blijkt op naam te staan van 
de ex van dhr. Jansen.  

 

Casus 4.3: Afpersing door portiers 

Twee horecaportiers uit Almere worden verdacht van het met geweld afpersen van enkele ondernemers. Via 
vorderingen zijn de telefoonnummers en historische verkeersgegevens van beide heren achterhaald. Met behulp 
van die gegevens is vastgesteld dat de horecaportiers veelvuldig telefonisch contact hadden met de afgeperste 
ondernemers en met elkaar. Daarnaast kon de aanwezigheid van de horecaportiers op de verschillende 
plaatsen delict worden vastgesteld aan de hand van de zendmastgegevens. 
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Tabel 4.2: Vorderen bij telecomaanbieder 

Mogelijk spoor Te vorderen gegevens Bevoegdheid 
Wetsartikel Sv 

Autoriteit 

Gegevens kunnen worden gevorderd 
op basis van een zo nauwkeurig 
mogelijke aanduiding van de te 
identificeren persoon (en een 
tijdsaanduiding). Gegevens die 
daarvoor gebruikt kunnen worden zijn 
o.a.: 

- Een NAW-gegeven 
- IP adres 
- E-mailadres 
- Mobiel Nummer (MSISDN) 
- IMSI 
- IMEI 

Gebruikersgegevens13 
- Naam 
- Adres 
- Postcode, woonplaats 
- Nummer (telefoonnummer(s), IP adressen) 
- Soort dienst 

Art. 126na lid 1 Sv Iedere daartoe 
aangewezen 
opsporingsambtenaar, 
via het CIOT.14 
 
 

Overige identificerende gegevens 
- Geboortedatum  
- Geslacht  
- Administratieve kenmerken  
- Gegevens rechtspersoon: naam, adres, 

postadres, rechtsvorm, vestigingsplaats 
- Bank-/creditcardnummer 
- E-mailadres 
- IP adres 
- Gebruikersnaam/inlogcode (niet zijnde 

wachtwoord) 
- Telefoonnummer 
- Informatie over het device (toestel) 
- Informatie over gedownloade apps 

Art. 126ng lid 1 jo. 
126nc Sv 

Iedere daartoe 
aangewezen 
opsporingsambtenaar, 
via het CIOT. 
 

Telefonie 
- NAW 
- Vast nummer 
- Mobiel Nummer (MSISDN) 
- IMEI  
- IMSI  

 
 

Historische verkeersgegevens telefonie  
Gegevens over de datum en het tijdstip van 
communicatie, de duur van de communicatie en 
identificerende kenmerken van zowel de initiator als 
de opgeroepen persoon/het systeem: 

- Belgeschiedenis 
- SMS, EMS, MMS 
- Voicemail 

Art. 126n Sv Officier van Justitie.  

                                                           
13 Als een aanbieder van een telecommunicatienetwerk of -dienst niet over de beschreven gebruikersgegevens beschikt, kan de Officier van Justitie de aanbieder op 
grond van art. 126na lid 2 Sv alsnog vorderen om die gegevens te achterhalen. 
14 Centraal Informatiepunt Onderzoek Telecommunicatie. 
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Internet 
- NAW 
- E-mailadres 
- Accountnaam 
- IP adres 
- MAC adres modem 
- URL/webadres (bijvoorbeeld 

van de profielpagina) 
 

Basisstationverkeersgegevens/zendmastgegevens 
Gegevens over de locatie van op een bepaalde datum 
en tijd aangestraalde zendmast en identificerende 
gegevens van de telefoons die de zendmast hebben 
aangestraald (IMEI, IMSI) 
 
Historische gegevens internet 

- IP adres  
- Datum en tijdstip waarop met het IP adres 

verbinding tot stand kwam 
- Duur van de verbinding 

 
Historische gegevens e-mail 

- E-mailadressen waarmee de gebruiker contact 
heeft gehad 

- Datum en tijdstip van communicatie 
- Message-ID  

Overige gegevens 
- Contacten die zijn terug te vinden in de e-mail 

postvakken 
- Historische klantcorrespondentie 
- Profielgegevens van online communities/ 

sociale netwerken, zolang het geen gegevens 
betreffen die als inhoud van communicatie zijn 
aan te merken.  

- PUK Codes  
- Opwaardeergegevens  
- Misbruikdossiers  
- Kopie facturen 

Art. 126ng lid 1 jo. 
126nd Sv 
 
 

Officier van Justitie. 

Gegevens over de inhoud van communicatie die 
afkomstig is van of bedoeld is voor de gebruiker 
 
Telefonie 

- Voicemailberichten 
- SMS 

Art. 126ng lid 2 Sv 
 
 

Officier van justitie met 
machtiging van de 
Rechter Commissaris. 
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- EMS 
- MMS 
- FAX 

 
Internet 

- Mailboxdump (bevat: ontvangen berichten, 
verzonden berichten, concepten en berichten 
in prullenmand) 

- Profieldump (geplaatste berichten, geplaatste 
afbeeldingen, geplaatste video’s, geplaatste 
blogs, geplaatste advertenties, e-mailberichten, 
geslacht) 

- Berichten/bestanden in cloudopslag diensten 
(bijvoorbeeld dropbox) 

 
LET OP: via het internet worden diverse ‘chat’diensten 
aangeboden, zoals WhatsApp en Facebook Messenger. 
Omdat het opslaan van de inhoud van berichten niet 
noodzakelijk is voor de bedrijfsvoering van de 
aanbieder worden dergelijke berichten veelal niet 
opgeslagen. Als dergelijke berichten wel zijn 
opgeslagen, is de vraag of ze reëel vorderbaar zijn. 
Door een verschil in wetgeving kunnen buitenlandse 
aanbieders bijvoorbeeld weigeren om berichten te 
verstrekken en/of aanbieders verstrekken uitsluitend 
‘versleutelde’ berichten. 
 
Voor een overzicht van beschikbare gegevens over de 
inhoud van communicatie, wordt verwezen naar de 
Gemeenschappelijke BOB Kamer of de 
interceptiecoördinator van jouw eenheid. Daarnaast 
kan uitlezen, mits je beschikt over een gegevensdrager, 
een geschikte(re) strategie zijn om de inhoud van 
communicatie te achterhalen (zie hoofdstuk 5). 
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Vorderen van gegevens bij andere partijen die (vermoedelijk) gegevens hebben opgeslagen of vastgelegd (een ieder) 

Naast gegevens die bij aanbieders van telecommunicatienetwerken of -diensten zijn opgeslagen, kunnen ook voor de opsporing relevante gegevens 

zijn vastgelegd bij andere partijen. In tabel 4.3 wordt een niet limitatief overzicht gegeven van gegevens die bij ‘andere partijen’ kunnen worden 

gevorderd. Daarbij wordt aangegeven wie daartoe bevoegd is. 

 

Casus 4.4: De verijdelde woningoverval 
Een oplettende burger vangt in het openbaar vervoer een gesprek op van twee jongemannen die een plan beramen om een woningoverval te plegen. De verdachten spreken 
tijdens de reis zeer specifiek over de aanwezigheid van waardevolle objecten in het huis van een regionaal bekende kunstenaar. De burger vertrouwt het niet en maakt 
melding bij de politie. Omdat de informatie zo specifiek is, wordt besloten om er alles aan te doen om de woningoverval te voorkomen. Via een vordering bij de regionale 
aanbieder van het Openbaar Vervoer worden de verdachten, op basis van camerabeelden en incheckgegevens, geïdentificeerd.  

 

Tabel 4.3: Vorderen bij ‘een ieder’ 

Mogelijk spoor Te vorderen gegevens Bevoegdheid 
Wetsartikel Sv 

Autoriteit 

Gegevens kunnen worden 
gevorderd op basis van een zo 
nauwkeurig mogelijke 
aanduiding van de te 
identificeren persoon (en een 
tijdsaanduiding).  
 

Identificerende gegevens 
- Naam 
- Adres 
- Postcode, woonplaats 
- Geboortedatum  
- Geslacht  
- Administratieve 

kenmerken  
- Gegevens rechtspersoon: 

naam, adres, postadres, 
rechtsvorm, 
vestigingsplaats  

Art. 126nc Sv Iedere daartoe aangewezen 
opsporingsambtenaar. 
 

Volgens de letter van de wet 
kunnen ‘opgeslagen of 
vastgelegde gegevens’ worden 

Art. 126nd lid 1 Sv 
 
 

Officier van Justitie.  
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gevorderd bij ‘een ieder’.  
- Camerabeelden 

(publieke15 dan wel 
private domein) 

- Reisgegevens (OV-kaart/ 
kenteken, ANPR, 
aangestraalde Bluetooth 
sensoren) 

Gevoelige gegevens 
Persoonsgegevens betreffende 
iemands godsdienst of 
levensovertuiging, ras,  
politieke gezindheid, 
gezondheid,  
seksuele leven of lidmaatschap 
van een vakvereniging. 

Art. 126nf lid 1 Sv 
 
 

Officier van Justitie met machtiging van de 
Rechter Commissaris.  

 

                                                           
15 Beelden die met openbare bewakingscamera’s op basis van art. 151c Gemeentewet zijn opgenomen, worden verwerkt op basis van de Wet politiegegevens. Voor 
het opvragen van dergelijke beelden is geen vordering vereist (Lassche, 2015, p. 28). 
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4.1.6 Eisen aan de vordering 

Een vordering is doorgaans schriftelijk en vermeldt, afhankelijk van de vorderingsbevoegdheid, 

ten minste:  

- De naam of anders een zo nauwkeurig mogelijke aanduiding van de persoon of de 

personen over wie gegevens worden gevorderd. 

- Een zo nauwkeurig mogelijke aanduiding van de gegevens die worden gevorderd. 

- Datum en tijdstip waarop de vordering betrekking heeft.  

- De termijn waarbinnen en de wijze waarop gegevens dienen te worden verstrekt.  

- De titel van de vordering.  

 

TIP: In Summ-IT zijn, per vorderingsbevoegdheid, formulieren/sjablonen opgenomen die je in kunt vullen om 
gegevens te vorderen via de Officier van Justitie en eventueel de Rechter Commissaris.  

 

Voor het welslagen van een vordering is essentieel om goed te formuleren welke gegevens je 

precies vordert. Neem, als je twijfelt over de formulering van de te vorderen gegevens, altijd 

contact op met een digitaal expert. 

 

Verder is goed om te weten dat met grote buitenlandse aanbieders van 

telecommunicatienetwerken en -diensten afspraken zijn gemaakt over het vorderen van 

gegevens. Identificerende- en verkeersgegevens kunnen door zulke aanbieders vrijwillig worden 

verstrekt, waardoor voor het vorderen van gegevens geen relatief complex en tijdrovend 

internationaal rechtshulpverzoek noodzakelijk is. Als je gegevens bij buitenlandse aanbieders 

moet vorderen, neem dan contact op met de Gemeenschappelijke BOB Kamer of de 

interceptiecoördinator van jouw eenheid over de (on)mogelijkheden. Naast het opstellen van de 

vordering, kan het namelijk ook zo zijn dat je door de aanbieder opgestelde procedures moet 

doorlopen en formulieren in moet vullen. De Gemeenschappelijke BOB Kamer of de 

interceptiecoördinator van jouw eenheid kent de te bewandelen route.  

 

Mocht het nodig zijn om toch gegevens te vorderen via een internationaal rechtshulpverzoek, 

dan is het raadzaam om daarvoor hulp te vragen bij een afdeling die daarbij hulp biedt en/of om 

de mogelijkheden daartoe te bespreken met de gemeenschappelijke BOB kamer of 

interceptiecoördinator van jouw eenheid. 

  

4.1.7 Forensische integriteit van gevorderde gegevens 

Als de gevorderde gegevens worden aangeleverd, is het van belang om de verkregen informatie 

te analyseren en te waarderen (hoofdstuk 1, stap 8). Beoordeel in hoeverre de gevorderde 

gegevens betrouwbaar zijn en bijdragen aan het beantwoorden van je onderzoeksvraag of 

onderzoeksvragen. 

 

De forensische integriteit van gevorderde gegevens staat zelden ter discussie. Gegevens worden 

doorgaans gevorderd bij vertrouwde instellingen, zoals telecomaanbieders, banken of 

overheidsorganen. Een waarborg voor het geringe afbreukrisico van het vorderen van gegevens 

is bovendien dat diegene tot wie een vordering gericht is doorgaans een geheimhoudingsplicht 

heeft (art. 126bb Sv). Een aantal grote Amerikaanse aanbieders houdt zich echter niet aan deze 

geheimhoudingsplicht. De accounthouder wordt op de hoogte gesteld van het vorderen van het 

account. Vraag bij de gemeenschappelijke BOB Kamer of de interceptiecoördinator na of dat in 

jouw onderzoek een risico is waarmee je rekening moet houden.  
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Er kan sprake zijn van twijfel over de juistheid van gevorderde gegevens, als diegene bij wie 

gegevens zijn gevorderd een (mogelijk) belang heeft in het opsporingsonderzoek. Mocht dat het 

geval zijn, dan verdient de forensische integriteit van de aangeleverde gegevens nader 

onderzoek of moet worden besloten om de aangeleverde gegevens buiten beschouwing te laten. 

Vaak is de integriteit van aangeleverde gegevens namelijk niet controleerbaar. 

 

Tot slot is belangrijk om altijd goed te controleren of de aangeleverde gegevens overeenkomen 

met het in de vordering gevraagde. Het kan namelijk voorkomen dat andere gegevens worden 

aangeleverd dan de gegevens waarom je hebt gevraagd. Er worden dan bijvoorbeeld gegevens 

over de verkeerde persoon verstrekt. Houd dus altijd rekening met die mogelijkheid. 

 



 
56 

 

5.  Onderzoeken van digitale sporen uit gegevensdragers (uitlezen) 
 

De derde manier waarop digitale sporen kunnen worden verzameld, is door het uitlezen van 

digitale gegevensdragers. Wanneer je hiervoor geen cursus16 of opleiding hebt gevolgd, 

raadpleeg dan altijd Team Digitale Opsporing of een andere collega met kennis van digitaal. Zij 

kunnen de gegevensdrager voor je uitlezen. Dit hoofdstuk gaat daarom ook niet over hoe je een 

gegevensdrager uitleest, maar hoe je de digitale sporen uit telefoons, tablets en computers kunt 

gebruiken voor het beantwoorden van je opsporingsvragen. 

 

TIP: Betrek digitaal experts ook in de voorbereiding (zoekingen, vorderingen, etc.) van jouw zaak en laat je 
adviseren als je twijfelt. Dit leidt bijna altijd tot een verkorting van de doorlooptijd. 

 

Wanneer collega’s met kennis van digitaal een gegevensdrager voor je uitlezen, gebruiken zij (in 

de meeste gevallen) de UFED Touch en XRY voor telefoons en tablets en de Forensic Toolkit 

(FTK) en EnCase voor computers. Ze maken indien mogelijk een exacte kopie van de 

gegevensdrager. De data die op die manier wordt verkregen, wordt vervolgens inzichtelijk en 

‘onderzoekbaar’ gemaakt door software. Deze software, bijvoorbeeld Hansken, maakt het 

mogelijk nadere analyses te doen of te zoeken in de gegevens. Een gebruiker, bijvoorbeeld een 

tactisch rechercheur (zonder digitale expertise), kan via een beveiligde internetverbinding van 

die software gebruik maken en binnen de verzamelde data zoekopdrachten uitvoeren.  

 

Tekstbox 5.1: Verschillende uitleesmethoden (logisch en fysiek) 
Het logisch uitlezen van een gegevensdrager levert inzicht op in het ‘live systeem’ van die gegevensdrager. De 
onderzoekssoftware die de politie gebruikt vraagt als het ware aan het besturingssysteem wat er beschikbaar is 
om te kopiëren. Het levert sporen op als contactpersonen, SMS’jes, e-mailberichten, foto’s, etc. Een logische 
extractie is gemakkelijk te interpreteren, ook voor niet-experts.  
 
Bij een fysieke extractie wordt er een 1 op 1 kopie gemaakt van het geheugen van een device, inclusief het niet 
toegewezen geheugen (het geheugen dat als leeg is geregistreerd, maar waar nog oude, door de gebruiker 
verwijderde data kan staan opgeslagen). Deze leesmethode leest dus álle data uit. Dit kan van belang zijn 
tijdens het opsporingsonderzoek, aangezien het niet toegewezen geheugen gewiste data (zoals verwijderde 
foto’s en video’s) kan bevatten. Een deel van de fysiek uitgelezen data wordt herkend door de 
onderzoekssoftware en direct gedecodeerd en inzichtelijk gemaakt. In het overige deel kan bit-voor-bit worden 
gezocht en geanalyseerd. Dit vergt specialistische kennis. Een fysieke extractie levert dus altijd meer informatie 
op, maar kost meer tijd en de interpretatie van de resultaten vereist specialistische, technische kennis. 

5.1 Bevoegdheid tot onderzoek aan gegevensdragers 
Artikel 94 Sv bepaalt dat alle voorwerpen die kunnen dienen om de waarheid aan het licht te 

brengen, vatbaar zijn voor inbeslagneming. In beslag nemen doe je op basis van artikel 95 en 96 

Sv. Computers en smartphones/tablets vallen ook onder deze voorwerpen17, zelfs als de 

gegevens waarmee je de waarheid aan het licht wilt brengen op een geheim gedeelte staan 

opgeslagen. Voor de waarheidsvinding mag vervolgens onderzoek worden gedaan aan 

inbeslaggenomen voorwerpen. Indien de inbeslagname van de gegevensdrager correct is 

geweest, heb je dus de bevoegdheid om onderzoek te verrichten aan het inbeslaggenomen goed. 

                                                           
16 Een cursus die bijvoorbeeld gaat over het uitlezen van smartphones is UCO. Zie deze link van de 
Politieacademie voor meer informatie over de cursus.  
17 HR 29 maart 1994, ECLI:NL:HR:1994:AD2076; Gerechtshof Amsterdam 13 november 2015, 
ECLI:NL:GHAMS:2015:5007. 

https://www.politieacademie.nl/onderwijs/onderwijsaanbod/Pages/opleiding.aspx?code=9300868
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5.1.1 In beslag genomen communicatiemiddelen 

Je kunt het beste in beslag genomen communicatiemiddelen zo snel mogelijk in een Faraday-zak 

stoppen of, wanneer zo’n zak niet voor handen is, in de vliegtuigstand zetten. Zet hem alleen in 

de vliegtuigstand als je weet hoe je dat moet doen. Lever de gegevensdragers vervolgens zo snel 

mogelijk af bij de digitaal experts.18 Op deze manier wordt voorkomen dat gegevens op afstand 

(bijvoorbeeld door handlangers) kunnen worden gewist. 

 

5.1.2 Proportionaliteit en subsidiariteit 

Houd bij het onderzoeken van digitale sporen uit gegevensdragers rekening met het 

proportionaliteits- en subsidiariteitsbeginsel: 

- Het middel (het uitlezen van de gegevensdrager) dient in verhouding te staan tot het 

daarmee beoogde doel (opsporing/bewijsvoering). De ernst van het gepleegde delict 

speelt een cruciale rol bij het overwegen of het inzetten van een bevoegdheid 

proportioneel is (zie tekstboxen 5.2 en 5.3). 

- Zet de bevoegdheid alleen in als een eventueel lichter middel niet tot voldoende 

resultaat heeft geleid of zal leiden. Met andere woorden: als het doel ook met een voor de 

verdachte minder belastend middel kan worden bereikt, moet daarvoor worden 

gekozen. 

 

Omdat bij overwegingen tot het uitlezen van een gegevensdrager in de rechtszaal zwaar wordt 

getild aan de proportionaliteit en subsidiariteit, moet in het proces-verbaal op deze punten een 

deugdelijke en duidelijke verantwoording worden opgenomen.  

 

Tekstbox 5.2: Onderzoek aan smartphone disproportioneel 
Het Hof Arnhem-Leeuwarden heeft in een zaak bepaald19 dat de inbeslagname van een smartphone in strijd 
was met artikel 8 van het EVRM. Het ging in deze zaak om een man die verdacht werd van geweldpleging en 
mishandeling. De opsporingsambtenaar had zijn smartphone in beslag genomen en, na het volledig uitlezen van 
de smartphone, een Whatsappgesprek geprint en aan het dossier toegevoegd. Dit bewijsstuk is uiteindelijk niet 
gebruikt om de verdachte te veroordelen. Het Hof oordeelde dat het onderzoek disproportioneel was: “De 
technische ontwikkelingen anno 2015 brengen met zich dat er via een smartphone niet alleen toegang wordt 
verkregen tot verkeersgegevens, maar ook tot de inhoud van communicatie en privé-informatie van de gebruiker 
van de smartphone”. Onderzoek aan deze gegevensdrager is daarom zodanig ingrijpend dat de algemene 
bevoegdheidsomschrijving van artikel 94 Sv (inbeslagneming) niet (meer) toereikend is. Bovendien volstonden 
minder belastende opsporingsmethoden om de betrokkenheid van de verdachte bij de mishandeling aan te 
tonen (subsidiariteit). 

 

Tekstbox 5.3: Uitlezen smartphone gerechtvaardigd 
De Rechtbank Amsterdam oordeelde20: “Het uitlezen van de telefoon heeft in dit geval plaatsgevonden in het 
kader van een onderzoek naar een buitengewoon ernstig feit, namelijk de voorbereiding van een gewapende 
overval door een groep mensen. Verdachte beriep zich bovendien – grotendeels – op zijn zwijgrecht, wat de 
mogelijkheden beperkte om op andere wijze zicht te krijgen op de betrokkenen bij de overval en op ieders rol. 
De rechtbank oordeelt dan ook dat de inbreuk op artikel 8 EVRM gerechtvaardigd was en dat niet in strijd is 
gehandeld met dit artikel”. 

                                                           
18 Zie ook de reader van Harry Lassche van de Politieacademie via http://tinyurl.com/jurreader, laatst 
geraadpleegd op 7 juli 2016.  
19 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 22 april 2015, ECLI:NL:GHARL:2015:2954. 
20 Rechtbank Amsterdam 18 december 2015, ECLI:NL:RBAMS:2015:9157. 

http://tinyurl.com/jurreader
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5.2 Werkwijze bij het uitlezen van digitale sporen 
 

Check altijd eerst of je bevoegd bent (zie paragraaf 5.1) 

 

5.2.1 Vaststellen welke digitale gegevensdragers je tot je beschikking hebt 

Dit hoofdstuk gaat alleen over de digitale sporen die het uitlezen van een smartphone, tablet of 

computer kan opleveren.21 Voor deze afbakening is gekozen, omdat dit de gegevensdragers zijn 

die het meest worden veiliggesteld en omdat deze gegevensdragers doorgaans relevante sporen 

bevatten. Dat wil niet zeggen dat andere gegevensdragers (zoals een e-reader) niet in beslag 

genomen moeten worden. Heb je dus een andere gegevensdrager aangetroffen en zouden de 

sporen op deze gegevensdrager mogelijk een bijdrage kunnen leveren aan het opsporings-

onderzoek, raadpleeg dan een digitaal expert.  

 

5.2.2 Inventariseer uitleesmogelijkheden van een smartphone/tablet 

Tabel 5.1 biedt een overzicht van de sporen die uit een smartphone of tablet (al dan niet met 

SIM-kaart) kunnen worden uitgelezen en die kunnen bijdragen aan het beantwoorden van 

opsporingsvragen. Dit overzicht is niet volledig, maar somt wel de sporen op die in het gros van 

de zaken nuttig kunnen zijn.  

Bij de tabel moet de kanttekening worden geplaatst dat de uitleesmogelijkheden van een 

gegevensdrager afhangen van verschillende factoren; zoals het besturingssysteem, het model en 

type en de beveiliging op de gegevensdrager zelf. Houd er dus rekening mee dat het uitlezen van 

een smartphone/tablet niet altijd het (volledig) gewenste resultaat heeft. Stelregel is: het is niet 

altijd allemaal mogelijk, maar heel vaak, heel veel wel.  

 

Tabel 5.1: Niet limitatief overzicht van sporen die uit een smartphone/tablet kunnen worden 
uitgelezen 
Persoonsgegevens 
- Gebruikersgegevens uit apps (naam, geslacht, geboortedatum, vrienden/volgers, etc.) 
- Contactenlijst uit telefoon en SIM-kaart (inclusief favorieten, e-mailadressen, etc.) 
- Gesprekkenlijst (gemiste, gekozen en ontvangen gesprekken) 
- Het land en mobiele netwerk van de gebruiker (via het IMSI-nummer) 
- Het volledige telefoonnummer (via het MSISDN-nummer) 
- Medisch ID (alleen op iPhone) 
 
Berichten  
- Verzonden en ontvangen e-mails 
- Verzonden en ontvangen tekst/chatberichten  
- Verzonden, ontvangen en gelezen SMS-, EMS- en MMS-berichten 
- Berichten die online zijn geplaatst (bijvoorbeeld op social media) 
- Notities 
- Verwijderde (SMS-)berichten 
 

                                                           
21 De modem/router komt niet aan bod in deze handreiking omdat daaruit vrijwel altijd alleen nuttige 
sporen kunnen worden gelezen wanneer de stekker nog in het stopcontact zit. Je kunt een modem/router 
daarom niet zomaar meenemen van een plaats delict. Het is mogelijk om de stroom ‘over te nemen’ van de 
modem/router, zodat het alsnog kan worden verplaatst voor verder onderzoek. Daarnaast kan de digitaal 
rechercheur ter plekke inloggen op het apparaat om er gegevens uit over te nemen (op grond van art. 125i 
Sv). Informeer bij een digitaal expert wanneer je van één van deze mogelijkheden gebruik wilt maken.  



 
59 

 

Beeldmateriaal 
- Foto’s en video’s, waarbij ook is vastgelegd22: 

o Merk en model van de camera 
o Camera-instellingen (bijv. belichtingstijd, wel/geen flitser, ISO) 

- Apps/websites: 
o Geplaatste foto’s/video’s  
o Verwijderde foto’s/video’s  

 
Locatiegegevens 
- Veel bezochte locaties  
- Locatiegegevens die samen met een foto/video zijn opgeslagen 
- Locatiegegevens die samen met een (tekst)bericht zijn opgeslagen 
- Locatiegegevens vanuit apps en websites (bijvoorbeeld bij berichten die op social media 

zijn geplaatst)  
- Locatiegegevens die het besturingssysteem van de telefoon bijhoudt 
 
Informatie voor het maken van een tijdlijn23  
Let op: datum- en tijdinstellingen kunnen op een gegevensdrager zijn gemanipuleerd24 
- Datum en tijdregistratie van gemaakte foto’s/video’s 
- Datum en tijdregistratie van verzonden en ontvangen (tekst)berichten 
- Datum en tijdregistratie van activiteiten binnen apps en websites 
- Gesprekkenlijst 
- Agenda 
 
Browsergeschiedenis 
- Internetgeschiedenis (surfgedrag) 
- Gebruikte accounts 
- Activiteiten op websites (bijvoorbeeld geplaatste berichten op social media) 
 
Overige telefoongegevens 
- Inloggegevens 
- Serienummer van de telefoon (via IMEI-nummer)25 
- Aangestraalde WiFi- en/of Bluetooth-verbindingen  
- MAC/IP adressen van gegevensdragers die smartphone heeft aangestraald 
- Gegevens met betrekking tot de mobiele betaalfunctie 
- Audio/muziek bestanden 
- Likes/favorieten (op social media bijvoorbeeld) 
 

                                                           
22 Met de zogenoemde EXIF-informatie. 
23 Met behulp van de software die de politie gebruikt, kunnen gegevens uit verschillende bronnen worden 
gecombineerd (zoals agenda, verzonden e-mailberichten en social media-activiteiten) en kan een 
overzichtelijke tijdlijn worden geconstrueerd.  
24 Wil je zeker weten of een bepaalde datum/tijd-registratie klopt, raadpleeg dan een digitaal expert. 
Fouten met data/tijden ontstaan niet alleen doordat een verdachte/betrokkene gegevens heeft 
gemanipuleerd. Het kan ook zijn dat een buitenlandse server (van Google bijvoorbeeld) de tijd van een 
activiteit koppelt aan de tijdzone van waar die server staat. Dat kan overal ter wereld zijn. 
25 Met behulp van een IMEI-nummer kan de telefoon worden getapt. Het IMEI-nummer van een telefoon 
verandert niet wanneer er een andere SIM-kaart in de telefoon wordt geplaatst.  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Belichtingstijd


 
60 

 

Tekstbox 5.4: WiFi-verkeer en accesspoints 
Met specialistisch onderzoek door digitaal experts kan in kaart worden gebracht met welke WiFi-verbindingen 
een bepaalde gegevensdrager op een eerder moment verbinding heeft gemaakt. Dit kan door met een speciale 
tool rond te lopen in de buurt van bijvoorbeeld het huis van de verdachte of de plaats delict. Die tool geeft dan 
een melding wanneer contact wordt gemaakt met een voor de gegevensdrager bekende WiFi-verbinding. In 
cybercrime- of kinderpornozaken willen daders bijvoorbeeld nog wel eens gebruik maken van de WiFi van de 
buren, zodat ze (met andermans IP adres) moeilijker te identificeren zijn.  

 

5.2.3 Inventariseer uitleesmogelijkheden van een computer/laptop 

Wanneer gegevens op een computer moeten worden onderzocht, zal dit niet op de computer zelf 

worden gedaan om te voorkomen dat het onderzoek daarop wijzigingen aanbrengt. De 

bewijsketen wordt gehandhaafd door een forensisch identieke kopie te maken van de harde 

schijf van de computer. Ook kunnen kopieën worden gemaakt van (in de computer aanwezige) 

USB-sticks, geheugenkaarten, externe harde schijven, CD’s, DVD’s en/of diskettes. Tabel 5.2 

biedt een overzicht van de sporen die uit een computer kunnen worden gelezen en die kunnen 

bijdragen aan het beantwoorden van opsporingsvragen. Ook dit overzicht is niet limitatief en 

ook bij deze sporen kan het zo zijn dat een zoekopdracht niet het gewenste resultaat oplevert.  

 

Casus 5.1: Gevonden USB-stick 
In de auto van verdachte A. wordt een USB-stick gevonden waarop aan drugshandel gerelateerde bestanden 
staan opgeslagen. A. ontkent dat de USB-stick van hem is en zegt dat de stick door een kennis, die de auto 
heeft geleend, is achtergelaten. De computer van de verdachte wordt in beslag genomen en de harde schijf 
wordt uitgelezen. Met de uitgelezen data kan in kaart worden gebracht met welke gegevensdragers de computer 
ooit verbinding heeft gemaakt. Naast verschillende camera’s en externe harde schijven, kan ook worden 
vastgesteld dat de USB-stick uit de auto drie dagen geleden aangesloten is geweest op de computer.  

  

Tabel 5.2: Niet limitatief overzicht van sporen die uit een computer kunnen worden uitgelezen 

Persoonsgegevens 
- Gebruikersnaam/initialen bij opgeslagen bestanden 
- Gebruikersaccounts op de computer 
- Inloggegevens voor online accounts (e-mail, social media, cloudopslag, etc.) 
 
Berichten/bestanden 
- Mappen (met bestanden) 
- Bestanden zoals Word, Excel, PDF, etc. 
- Verwijderde berichten/bestanden - zelfs tot jaren terug 
- Chatberichten (verzonden/ontvangen) 
- E-mails, inclusief: 

o Zender en afzender 
o Onderwerp 
o Datum van verzenden/ontvangen 
o Bijlagen 

 
Beeldmateriaal 
- Foto’s en video’s, waarbij ook is vastgelegd26: 

o Merk en model van de camera 
o Camera-instellingen (bijv. belichtingstijd, wel/geen flitser, ISO) 

- Online bekeken afbeeldingen  
- Verwijderd beeldmateriaal - zelfs tot jaren terug 

                                                           
26 Met de zogenoemde EXIF-informatie. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Belichtingstijd
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Locatiegegevens 
- Gegevens over locaties vanuit opgeslagen (tekst)bestanden, foto’s en/of video’s27  
- Gegevens over locaties vanuit de browsergeschiedenis (bijv. Google Maps) 
 
Informatie voor het maken van een tijdlijn  
Let op: datum- en tijdinstellingen kunnen op een gegevensdrager worden gemanipuleerd28 
- Datum en tijdregistratie van opgeslagen foto’s/video’s 
- Datum en tijdregistratie van verzonden en ontvangen (tekst)berichten 
- Datum en tijdregistratie van overige bestanden: 

o Wanneer bestand is gemaakt 
o Wanneer bestand is opgeslagen 
o Wanneer bestand is gewijzigd 
o Wanneer bestand voor het laatst is geopend 

- Overzicht van bestanden die recent zijn geopend 
- Wanneer de computer aan/uit stond 
- Wanneer (besturings)programma’s zijn geïnstalleerd 
- Wanneer een programma is gebruikt, zoals een (online) game 
- Wanneer de computer verbinding heeft gemaakt met een bepaalde gegevensdrager (USB-

stick, fotocamera, externe harde schijf, etc.) 
 
Browsergeschiedenis 
- Internetgeschiedenis - zelfs van jaren geleden (favoriete websites, surfgedrag van periode X 

tot Y, etc.) 
- Zoekopdrachten (bijvoorbeeld via Google) 
- Cookies  
- Activiteiten in de cloud29  
- Tijdelijke internetbestanden (bijvoorbeeld online bekeken foto’s) 
- Activiteiten op social media (geplaatste berichten, foto’s, etc.) 
 
Overige gegevens 
- Inloggegevens 
- Geïnstalleerde programma’s op de computer 
- Logs van VPN-, WiFi- en Bluetooth-verbindingen 
- De namen van alle gegevensdragers waarmee de computer ooit verbinding heeft gemaakt 

(USB-sticks, fotocamera’s, externe harde schijven, etc.) 
 

Casus 5.2: Jarenlang gestalkt 
In april 2014 ontmoet Eva voor het eerst T. op een feestje van vrienden. Ze krijgen een relatie. Eva wordt 
aanbeden door T., maar al snel blijkt dat die aanbidding ook een keerzijde heeft. T. staat elke dag, ook wanneer 
ze niets hebben afgesproken, voor haar deur. Hij belt haar wel tien keer per dag en stuurt haar veel berichten. 
Nadat Eva een aantal keren heeft geprobeerd de relatie te stoppen, zet ze eind februari 2015 definitief een punt 
achter de relatie. De berichten en telefoontjes blijven echter binnenkomen en worden steeds negatiever en 
dreigender. Haar stalker valt haar ook op andere manieren lastig, hij plaatst bijvoorbeeld berichten op de social 
media pagina’s en blogs van haar familie en vrienden.  

                                                           
27 Vrijwel alle computers/laptops hebben géén GPS-module. Daarom worden, anders dan bij bijvoorbeeld 
een smartphone, geen locatiegegevens opgeslagen samen met het opslaan van een bestand. 
28 Wil je zeker weten of een bepaalde datum/tijd-registratie klopt, raadpleeg dan een digitaal expert. 
Fouten met data/tijden ontstaan niet alleen doordat een verdachte/betrokkene gegevens heeft 
gemanipuleerd. Het kan ook zijn dat een buitenlandse server (van Google bijvoorbeeld) de tijd van een 
activiteit koppelt aan de tijdzone van waar die server staat. Dat kan overal ter wereld zijn.  
29 Daaronder wordt niet de inhoud van cloud-bestanden bedoeld. Wel kunnen er ‘flarden’ van deze 
bestanden gevonden in de zogenoemde internet cache. Vraag eventueel een digitaal expert om meer 
informatie. 
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Het stalken heeft voor psychische problemen gezorgd bij Eva. Pas een jaar later durft ze aangifte te doen. De 
politie neemt de computer van T. in beslag en leest de harde schijf uit. T. is voorzichtig geweest en heeft al zijn 
bestanden gewist, ook zijn internetgeschiedenis. Er staan echter nog veel fragmenten van deze verwijderde 
bestanden op de harde schijf, net als fragmenten van de browsergeschiedenis. Zelfs gegevens uit 2014, toen 
Eva en T. nog een relatie hadden, worden door het uitlezen inzichtelijk gemaakt. Met behulp van deze sporen 
kan worden vastgesteld dat T. Eva heeft gestalkt. 

 

Casus 5.3: Gebruik computer 
Verdachte L. wordt aangehouden in verband met zijn mogelijke betrokkenheid bij een zware mishandeling. Zijn 
laptop wordt in beslag genomen, waarop belastende informatie wordt gevonden. L. zegt dat hij die computer al 
een jaar niet meer heeft gebruikt. Uit de uitgelezen data blijkt echter dat een maand geleden een nieuwe versie 
van het besturingssysteem is geïnstalleerd. Ook kan worden vastgesteld dat op meerdere avonden in de 
afgelopen maanden een online game is gespeeld. De avond waarop de mishandeling plaatsvond, is de laptop 
echter niet gebruikt. 

5.2.4 Overweeg nut en noodzaak van uitlezen 

Overweeg, gezien de verwachte opbrengst, het nut en de noodzaak van het uitlezen van een 

gegevensdrager: 

- Zijn de gegevens die door het uitlezen van de gegevensdrager worden aangeleverd 

bruikbaar voor het beantwoorden van je opsporingsvragen? 

- Kunnen de door jou gewenste sporen uit de gegevensdrager worden gelezen? (niet alle 

telefoons hebben bijvoorbeeld een camera). 

- Zijn de sporen essentieel voor het opsporen van de verdachte of de bewijsvoering tegen 

een verdachte? 

 

5.2.5 Overweeg of de gegevens tijdig worden aangeleverd  

Worden de gegevens vermoedelijk tijdig aangeleverd? Neem bij het beantwoorden van deze 

vraag in acht dat: 

- Het uitlezen van gegevensdragers niet altijd lukt met de beschikbare tools en software. 

Wanneer de (geheugenkaart van een) gegevensdrager niet kan worden uitgelezen, wordt 

het gestuurd naar het NFI. Daar kunnen de wachtlijsten lang zijn. 

- Als gevolg van prioritering het lang kan duren voordat je de resultaten krijgt. Wanneer 

bijvoorbeeld in een belangrijke zaak net tientallen telefoons zijn aangeleverd, worden 

die met voorrang behandeld. Overleg met de digitaal experts over de mogelijkheden 

wanneer dit tot problemen in jouw zaak kan leiden. 

 

Maak op basis van voornoemde aandachtspunten een inschatting of het uitlezen van een 

smartphone, tablet of computer vermoedelijk (op tijd) het gewenste effect heeft. Raadpleeg bij 

twijfel daarover een digitaal expert: die kan helpen bij het maken van een inschatting. 

 

Als uitlezen vermoedelijk niet tijdig het gewenste effect heeft, overweeg dan om er van af te zien 

en zet andere middelen in. Als de genoemde aandachtspunten echter niet aan de orde zijn, dan is 

er reden om over te gaan tot het aanvragen van het uitlezen van de gegevensdrager.  

 

5.2.6 Efficiëntie: stel gerichte vragen 

Een knelpunt bij het onderzoek naar gegevensdragers is de tijd die het kost om de benodigde 

informatie te achterhalen. Van essentieel belang is daarom het stellen van de juiste 

opsporingsvragen aan de collega’s die de gegevensdrager zullen uitlezen. Je kunt niet om álle 
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gegevens vragen; dat resulteert in simpelweg veel te veel informatie (en kost teveel tijd). In 

hoofdstuk 1 (stap 2) staat meer uitleg hierover.  

 

5.2.7 Eisen aan de aanvraag tot uitlezen 

Voordat een aanvraag wordt gedaan tot het uitlezen van een gegevensdrager, zijn er collega’s 

van digitaal die bij voorkeur eerst een intakegesprek plannen. Tijdens dit gesprek wordt 

besproken welke opsporingsvragen beantwoord moeten worden en welke mogelijkheden 

hiertoe zijn. Anderen werken met een aanvraagformulier. De volgende informatie/zaken dien je 

bij voorkeur tot je beschikking te hebben wanneer je een aanvraag doet tot het uitlezen van een 

telefoon, tablet of computer: 

 

Tabel 5.3: Relevante informatie voor een aanvraag tot uitlezen 

Smartphone/tablet Computer (laptop/desktop) 

- Doel van de aanvraag 
- Omschrijving van het strafbare feit 
- BVH/Summ-IT-nummer 
- Goednummer 
- Zo mogelijk: naam van de verdachte 
- Merk en type van de gegevensdrager 
- Periode die het onderzoek bestrijkt 
- Zo mogelijk: pincode/wachtwoord  
- Zo mogelijk: oplader/adapter 

- Doel van de aanvraag 
- Omschrijving van het strafbare feit 
- BVH/Summ-IT-nummer 
- Goednummer 
- Zo mogelijk: naam van de verdachte 
- Merk en type van de computer 
- Periode die het onderzoek bestrijkt 

 
5.2.8 Analyse en verslaglegging 

Als de gegevensdrager is uitgelezen en relevante digitale sporen zijn verzameld, kun je aan de 

slag met het beantwoorden van je opsporingsvragen. Rapporteer tijdens dit proces zowel 

belastend als ontlastend materiaal voor de verdachte(n) (zie ook hoofdstuk 1).  

 

TIP: Laat je bevindingen over digitale sporen checken door een collega van digitaal, voordat je op basis van die 
bevindingen conclusies trekt. Als je bijvoorbeeld beschikt over een tijdstip waarop een bericht online is geplaatst, 
dan kan een digitaal expert of internetrechercheur je helpen dit tijdstip te controleren (gelet op de tijdzone) en 
het juiste tijdstip vast te stellen. Vervolgens kunnen jullie samen het proces-verbaal ondertekenen.  

 

Voor de onderzoeksverantwoording is het tot slot belangrijk om te beschrijven welke 

startinformatie en opsporingsvragen het uitgangspunt vormden voor het onderzoek en welke 

(uitlees)methode(n) en digitale sporen zijn gebruikt om die vragen te beantwoorden. 
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Begrippenlijst 
 

Bluetooth Door middel van Bluetooth kunnen gegevensdragers en 

randapparatuur op een relatief korte afstand (enkele tientallen 

meters) draadloos met elkaar worden verbonden en informatie 

overdragen.  

Coosto Dienst die de inhoud van het Nederlandstalige deel van internet 

‘opslaat’ in een database en het mogelijk maakt om daarin, met 

behulp van gerichte zoekprofielen, systematisch te zoeken. 

Dumpert.nl Websites waarop filmpjes worden gedeeld. Het is ook mogelijk om 

te reageren op deze filmpjes (met ‘reaguursels’). 

E-mailheader Gegevens over de ‘route’ die een e-mail heeft afgelegd. E-

mailheaders bevatten informatie over bijvoorbeeld de afzender, 

ontvanger, datum van verzenden en het onderwerp van het bericht.  

EMS-bericht ‘Enhanced Messaging Service’ is een uitbreiding op SMS en biedt de 

mogelijkheid om aan SMS berichten afbeeldingen, animaties en 

geluiden toe te voegen. Wanneer SMS berichten meer dan 160 

tekens bevatten, zullen deze ook gecodeerd worden als EMS-bericht. 

E-reader Device om e-books op te lezen. Kan ook andere soorten bestanden 

bevatten en verbinding maken met internet. 

EXIF Afkorting voor ‘Exchangeable Image File Format’. Bevat extra 

informatie (metadata) die wordt opgeslagen in een foto-bestand. 

Bijvoorbeeld over datum en tijd waarop de foto is gemaakt, 

merk/model camera, GPS-gegevens, camera-instellingen, etc. 

Faraday-doos (of zak) 

 

Een Faraday-doos is een afgesloten doos waarvan alle wanden een 

constructie van elektrisch geleidend materiaal bevatten. Deze 

constructie isoleert de doos, zodat er geen elektromagnetische 

straling de doos in of uit kan. De isolatie verhindert bijvoorbeeld dat 

er van afstand verbinding kan worden gemaakt met een 

smartphone om gegevens te wissen. 

Geheugenkaart Opslagmedium. Kan veel data bevatten (foto’s, tekst, etc.). Wordt 

vooral gebruikt in digitale camera’s, smartphones en computers.  

Geotag Koppelt een locatie aan bestanden. In foto’s wordt de informatie 

weggeschreven in de EXIF gegevens.  

GSM-telefoon Telefoon met vele functies, waaronder een adresboek, agenda en 

uitgebreid geheugen. Niet te verwarren met smartphone. 

Hashtag Manier om online berichten te categoriseren. Een hashtag is een 

hekje (#) met daarachter de tag. Bij nieuwsberichten wordt dit 

bijvoorbeeld veelvuldig ingezet (#voetbalrellen of #jesuischarlie).  

Hostingbedrijf/provider Bedrijf dat webruimte ter beschikking stelt om een internetsite op 

te zetten. Vaak huurt de hostingprovider een aantal servers in een 

datacentrum. 

iColumbo/iRN-

Dashboard 

Door de politie ontwikkelde dienst om het doorzoeken van internet 

in het kader van de opsporing te vergemakkelijken. 

IMEI-nummer 15-cijferig nummer dat een mobiele telefoon identificeert. Het IMEI-

nummer is het serienummer van de telefoon. Het nummer 
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verschijnt bij de meeste telefoons wanneer op de telefoon *#06# 

wordt ingetoetst. Het staat ook vaak achterop de batterij van het 

toestel. Met behulp van een IMEI-nummer kan een telefoon worden 

getapt.  

IMSI-nummer Wordt opgeslagen op de SIM kaart en bevat gegevens over het land 

van de gebruiker, het mobiele netwerk (verschilt per aanbieder) en 

een door de aanbieder toegekend gebruikersnummer binnen het 

netwerk. 

IP adres Het (tijdelijk) netwerkadres van een op internet aangesloten device, 

vergelijkbaar met een telefoonnummer of kenteken. Bij een 

thuisverbinding wordt het IP adres gekoppeld aan de 

modem/router. Bij een mobiele internetverbinding is het het adres 

van de internet Gateway van de mobiele provider. Elk device waar 

je op het internet verbinding mee maakt, kan jouw IP adres zien en 

opslaan. 

iRN Afkorting voor ‘Internet Research and Investigation Network’. 

Standaard wordt opsporingsonderzoek op internet verricht via dit 

netwerk, zodat minder herleidbare sporen worden achtergelaten. 

iRN zorgt ervoor dat de politie op relatief anonieme en veilige wijze 

onderzoek kan verrichten op internet. 

MAC adres Afkorting voor ‘Media Access Control' adres. Vrij uniek nummer dat 

is gekoppeld aan ieder hardware component met een 

netwerkfunctionaliteit. Zo heeft een smartphone een WiFi-MAC 

adres en een Bluetooth-MAC adres. Het kan worden gebruikt om 

bijvoorbeeld een computer te identificeren binnen een intern 

netwerk. In sommige apparaten is het mogelijk het MAC adres te 

wijzigen. 

Medisch ID Bevat medische gegevens over de gebruiker van een telefoon, 

bijvoorbeeld lengte, gewicht, allergieën, medicijnen en bloedgroep.  

Message ID Unieke code die wordt gekoppeld aan een e-mailbericht. Het is te 

vinden in de e-mailheader van het bericht. 

Metadata Secundaire informatie dat wordt opgeslagen samen met een digitaal 

bestand (data over data). Uit metadata van een document kunnen 

bijvoorbeeld auteur, datum van schrijven en het aantal pagina’s 

worden achterhaald.  

MMS-bericht ‘Multimedia Messaging Service’ is een uitbreiding op SMS en kan 

tekst, beeldmateriaal (foto/video) en geluid bevatten. Daarnaast 

kan MMS veel meer tekst bevatten dan een SMS. 

Modem Een modem verzorgt de koppeling tussen het netwerk van de 

provider en jouw aansluiting. Meestal is de functionaliteit in een 

apparaat geïntegreerd met de router en het WiFi access point. 

MSISDN-nummer Volledig telefoonnummer van de gebruiker, inclusief het 

landennummer. 

Print screen Een afbeelding maken van wat op dat moment op een (deel van) 

(computer)scherm te zien is. De afbeelding wordt gekopieerd naar 

het klembord. Een print screen kan worden gemaakt met de 
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PrintScreen-toets (naast de F12-toets). De afbeelding kan 

vervolgens elders worden geplakt met de toetscombinatie ctrl+v. 

PUK code Wanneer voor het ontgrendelen van een SIM kaart in een mobiele 

telefoon drie keer de verkeerde pincode wordt ingetoetst, vraagt de 

telefoon om de PUK code, die wordt geleverd bij aankoop van het 

toestel. Bij tien keer invoeren van de verkeerde PUK code, wordt de 

SIM kaart geblokkeerd. 

Router Heeft vaak (in een apparaat) een directe verbinding met een 

modem. Het verzorgt de goede aflevering van internetverkeer 

tussen twee netwerken (zoals het netwerk van de provider en het 

interne netwerk). Meerdere computers kunnen door tussenkomst 

van een router met internet worden verbonden. 

RSS feeds Manier om je te abonneren op bepaalde online content. Je krijgt dan 

meldingen als er online updates verschijnen.  

Scrapbook Add-on voor de Firefox browser die wordt gebruikt voor het 

vastleggen van internetonderzoek. ScrapBook gebruik je als je je 

onderzoek gestructureerd wilt registreren en later wilt kunnen 

zoeken in de opgeslagen informatie. 

SIM kaart Chipkaart die door het te plaatsen in een mobiele telefoon het 

mogelijk maakt om van het netwerk van een provider gebruik te 

maken. Aan iedere SIM kaart is ter beveiliging een pincode en een 

PUK code verbonden. Op een SIM kaart kunnen ook (enkele) 

gegevens worden opgeslagen, zoals telefoonnummers en SMS-

berichten. 

TOR browser Afkorting van The Onion Router; een speciaal netwerk waarbij 

internetgebruikers anoniem kunnen blijven. De inhoud van het TOR 

netwerk is onzichtbaar voor reguliere zoekmachines zoals Google of 

Yahoo. Je hebt een speciale (gratis beschikbare) TOR browser nodig 

om toegang te krijgen. Via die browser kun je ook anoniem op het 

open internet surfen. 

Xmind Software om ideeën en bevindingen uit internetonderzoek 

overzichtelijk in kaart te brengen en vast te leggen. Met Xmind 

kunnen ook mindmaps worden gemaakt, zodat verbindingen 

kunnen worden gelegd tussen ‘brokken’ informatie.  
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Bijlage: Verantwoording en geraadpleegde literatuur 
 
Voor de totstandkoming van deze handreiking is onderzoek verricht. Hierna wordt de 
onderzoeksaanpak op beknopte wijze verantwoord. 
 
Groepsinterviews 
Om de handreiking aan te laten sluiten bij de kennisbehoefte uit de praktijk zijn allereerst vier 
groepsinterviews gehouden met in totaal 31 politiemedewerkers. De groepsinterviews, waar 
zowel digitaal experts als politiemedewerkers zonder digitale expertise aan hebben bijgedragen, 
hebben richting gegeven aan de vorm en inhoud van de handreiking.  
 
Enquête 
Op basis van de groepsinterviews is vervolgens een vragenlijst ontwikkeld. Doel daarvan was 
om de resultaten uit de groepsinterviews op kwantitatieve wijze te verifiëren. Daarnaast had de 
enquête tot doel om nog verder inzichtelijk te maken welke informatie er, gezien de mate waarin 
digitale sporen een rol spelen in opsporingsonderzoek en de mate waarin rechercheurs in staat 
zijn om dergelijke sporen te benutten, in de handreiking moest worden opgenomen. De online 
vragenlijst is verspreid onder 1.500 tactisch rechercheurs. In totaal hebben 326 rechercheurs de 
vragenlijst ingevuld (responspercentage van 22%).  
 
Deskresearch 
De groepsinterviews en enquêteresultaten tezamen hebben zicht geboden op de kennisbehoefte 
die aan het schrijven van deze handreiking ten grondslag ligt. Vervolgens is met behulp van 
documenten- en literatuuronderzoek invulling gegeven aan de inhoud van de handreiking. Er is 
in grote mate geput uit diverse reeds verschenen (onderzoeks)publicaties over digitale 
opsporing. Naar geraadpleegde internetbronnen is in de handreiking verwezen met behulp van 
voetnoten. In verband met leesbaarheid en de beoogde doelgroep van de handreiking, zijn 
andere verwijzingen achterwege gelaten. Hierna is, ter verantwoording, weergegeven op welke 
documenten de handreiking verder is gebaseerd.  
 
Agentschap Telecom (2016). Biedt u openbare telefonie, internettoegang of een netwerk aan?  
 Amersfoort: Agentschap Telecom. 
Blaas, J. (2015). ICT Hulpmiddelen voor de generalist in de opsporing (afstudeeronderzoek).  
 Hogeschool van Amsterdam, Amsterdam. 
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Viersma, M., Meulen, S. van der & Els, R. van (2012). Handboek voor de Internetrechercheur deel  
 II. In M. Teernstra (red.), Handboek voor de Internetrechercheur deel II. Amsterdam:  
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 digitale apparatuur. Leeuwarden: NHL Hogeschool, Lectoraat Cybersafety.  
 
Naast voornoemde bronnen, is relevante wetgeving (strafrecht en strafvordering) gebruikt. 
 
Expertinterviews 
Deskresearch riep tijdens het schrijven van de handreiking enkele vragen op die de 
onderzoekers niet zelf konden beantwoorden. Het betrof vragen over de opsporingspraktijk, 
vragen over (de interpretatie van) wet- en regelgeving en vragen waarvoor digitale expertise/ 
internetexpertise noodzakelijk is. In dat kader zijn een jurist/internetspecialist van de politie, 
een internetrechercheur en een jurist op het gebied van high tech crime en interceptie 
(Openbaar Ministerie) geïnterviewd. Daarnaast zijn drie digitaal experts geïnterviewd. 
 
Review & expertinterviews30 
Een conceptversie van de handreiking is vervolgens voorgelegd aan de voor het 
onderzoekstraject gevormde klankbordgroep. Daarin namen zes politiemedewerkers met 
verschillende achtergronden zitting (onderwijs, juridisch, opsporing, leidinggevenden). Ook de 
31 politiemedewerkers die hebben bijgedragen aan de groepsinterviews zijn in de gelegenheid 
gesteld om op de inhoud van de concept handreiking te reageren. Tot slot is de conceptversie 
toegestuurd aan 23 experts op het gebied van informatievergaring via internet, het vorderen van 
gegevens en het uitlezen van gegevensdragers (digitale expertise). Naast de leden van de 
klankbordgroep, hebben vier van de geïnterviewde politiemedewerkers een (positieve) reactie 
gestuurd. Van de experts hebben er zeven feedback gegeven (twee daarvan leverden eerder ook 
al een bijdrage middels een expertinterview). De feedback was overwegend positief en had voor 
het overgrote deel betrekking op gemakkelijk aanpasbare verbeterpunten. Desalniettemin zijn 
een aantal fundamentele juridische en technische discussiepunten opgeworpen. Om die 
discussiepunten weg te kunnen nemen, zijn opnieuw interviews gehouden met twee juristen, 
een expert op het gebied van interceptie en sensing en een digitaal expert. Die digitaal expert 
heeft bovendien een naar aanleiding van de feedback aangepaste tekst doorgenomen en akkoord 
bevonden. 
 
 
 
 

                                                           
30 Geen van de geïnterviewden of overige reviewers kan verantwoordelijk worden gehouden voor de 
eindversie van de handreiking. Het Lectoraat Cybersafety is verantwoordelijk voor het eindproduct. 


