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Noot 
 

1. Deze zaak betreft de veroordeling van een verdachte die actief was op het kinderpornoforum 

‘Playpen’ op het dark web.1 Playpen is door de media ook wel bestempeld als ‘”the most 

‘notorious darknet child pornography site”.2 De zaak is interessant, omdat het een veroordeling 

van een Nederlandse verdachte betreft voor het bezit en toegang verschaffen tot 

kinderpornografisch materiaal en de verspreiding van kinderporno via het forum. De 

Nederlandse kinderpornogebruiker is door een Amerikaanse operatie geïdentificeerd, waarbij 

vermoedelijk computers zijn gehackt en software is gebruikt om bezoekers van het Tor-forum 

Playpen te de-anomiseren. Dit roept vragen op die in de uitspraak onbeantwoord blijven, zoals 

‘is een dergelijke operatie met de nieuwe hackbevoegdheid ook onder Nederlands recht 

toegestaan?’ In deze annotatie wordt kort de Amerikaanse operatie uitgelicht. Daarna wordt 

ingegaan op het oordeel in de uitspraak zelf met betrekking tot het bezit en toegang verschaffen 

tot kinderpornografisch materiaal en de verspreiding van kinderporno via Playpen. Ter afsluiting 

wordt ingegaan op de nieuwe mogelijkheden van de hackbevoegdheid, dat per 1 maart 2019 

door de implementatie van de Wet computercriminaliteit III in het Wetboek van Strafvordering 

(Sv) is te vinden.3  

 

2. Playpen betrof een zogenoemde ‘hidden service’,4 in dit geval een forum dat alleen via Tor 

bereikbaar was en in de periode van 2014-2015 online was. Op het forum werd (ook 

prepuberale) kinderpornografie uitgewisseld tussen forumleden. Met gebruik van het Tor 

systeem kunnen internetgebruikers anoniem internetten, wordt het netwerkverkeer versleuteld 

en kunnen internetdiensten worden geraadpleegd die niet via het reguliere internet bereikbaar 

zijn. Het forum Playpen kreeg veel media-aandacht, omdat de FBI in 2015 in ‘Operation 

Pacifier’ de bezoekers van het forum de-anonimiseerde. Volgens onderzoeksjournalisten is dit 

mogelijk gemaakt, omdat de FBI de website tijdelijk heeft overgenomen en met behulp van van 

een ‘technisch hulpmiddel’ (software) identificerende informatie over de bezoekers van de 

website heeft vastgelegd, zoals IP-adressen, Mac-adressen en andere technische informatie 

van de computers van de bezoekers.5  

 

3. Door de operatie waren in mei 2017 al 870 personen opgepakt of veroordeeld, waarvan 368 in 

de Europese Unie. Bovendien zijn 259 misbruikte kinderen geïdentificeerd of uit hun 

slachtoffersituatie ontzet.6 De operatie heeft ook tot kritiek geleid, omdat Amerikaanse 

autoriteiten ook privé-gegevens van niet-Amerikanen heeft verzameld en daarmee buiten haar 

jurisdictie zou treden. De FBI zou ook niet transparant genoeg zijn over het gebruik van het 

 
1 Het dark web is dat deel van het internet waarvan de IP-adressen van de computers binnen het netwerk verborgen 

blijven door middel van anonimiseringstechnieken, zoals het The Onion Routing (Tor) systeem.  
2 Cyrus Farivar, ‘Creator of infamous Playpen website sentenced to 30 years in prison’, Ars Technica, 5 mei 2017.  
3 Zie voor de wet zelf Stb. 2018, 322 en de inwerkingtreding Stb. 2019, 67.  
4 Een hidden service is een internetdienst dat alleen via een ander internetprotocol, in dit geval alleen via Tor, 

bereikbaar is.  
5 Joseph Cox, ‘FBI's Mass Hack Hit 50 Computers in Austria. Revelations that the 'Operation Pacifier' child porn 

investigation extended to Austria too shows the extent of the FBI's reach overseas’, Motherboard, 28 juli 2016. 

Zie ook de presentatie van Joseph Cox, ‘Law Enforcement Are Hacking the Planet. How the FBI and local cops 

are hacking computers outside of their jurisdiction’. 
6 Redactie Volkskrant, ‘Zeker 870 klanten van grootste kinderpornosite in twee jaar opgepakt’, De Volkskrant, 5 

mei 2017.  
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technische hulpmiddel in deze strafzaken, hetgeen mogelijk in spanning staat met het recht op 

het eerlijk proces.7   

 

4. Na de operatie heeft de FBI naar verluidt de identificerende informatie van niet-Amerikaanse 

bezoekers aan Europol overgedragen. Europol heeft vervolgens vanwege haar coördinerende 

taak die gegevens doorgegeven aan de verschillende nationale opsporingsautoriteiten binnen 

de Europese Unie.8 De Nederlandse autoriteiten vielen hier klaarblijkelijk ook onder. Hoewel 

de naam van het forum in de uitspraak is geanonimiseerd, blijkt uit Nederlandse berichtgeving 

dat de verdachte is veroordeeld vanwege zijn activiteiten op het kinderpornoforum Playpen.9 

oals ik eerder in een annotatie bij een andere kinderpornozaak heb opgemerkt, worden vaker 

dit soort gegevens over kinderpornogebruikers uitgewisseld.10 Op grond van het 

vertrouwensbeginsel uit het internationale recht, mag het Openbaar Ministerie er op vertrouwen 

dat het bewijs op rechtmatige wijze door buitenlandse autoriteiten is vergaard.11 Het bewijs mag 

daarom in principe worden gebruikt in de Nederlandse strafzaak.  

 

5. De rechtbank Midden-Nederland heeft in de verdachte veroordeeld voor het bezit, toegang 

verschaffen, en de verspreiding van kinderpornografisch materiaal via een internetforum. De 

verdachte heeft op twee momenten een ‘thread’ gestart (nieuw onderwerp van discussie op het 

forum) en vervolgens kinderpornografisch materiaal gedeeld op het besloten forum. In de 

uitspraak is te lezen dat ‘‘de exacte activiteiten van individuele forumgebruikers alleen konden 

worden vastgesteld over de periode van 20 februari 2015 tot en met 5 maart 2015’’. De 

rechtbank gaat mee met het verweer van de verdediging van de verdachte dat daarmee nog 

geen sprake is van het gewoonte maken van de verspreiding tot kinderpornografisch materiaal. 

De rechtbank acht aldus de verspreiding van kinderpornografisch materiaal bewezen, maar 

niet het gewoonte maken daarvan (waar een hogere straf op straf op staat).12  

 

6. De verdachte heeft wel een gewoonte gemaakt van het bezit van kinderpornografie. In het door 

de politie in beslag genomen materiaal, bevonden zich in totaal 103.132 foto’s en 243 video’s. 

In een willekeurige selectie van ‘ongeveer 25%’ daarvan, zijn 16.453 foto’s en 172 video’s 

beoordeeld als kinderpornografisch. De bekennende verdachte heeft verklaard dat hij 2 à 3 

keer per week kinderpornografische sites bezocht en dat als hij afbeeldingen ging downloaden, 

dat het er tussen de 20 en 100 per keer waren. Gelet op het aantal aangetroffen 

kinderpornografische afbeeldingen en de frequentie waarmee verdachte het 

kinderpornografisch materiaal heeft gedownload, is de rechtbank van oordeel dat verdachte 

een gewoonte heeft gemaakt van het in het bezit hebben van kinderpornografisch materiaal.13 

 

 
7 Zie voor deze kritiek de eerder aangehaalde artikelen van Joseph Cox, alsmede Joseph Cox, ‘Dozens of Lawyers 

Across the US Fight the FBI's Mass Hacking Campaign. Over 70 lawyers in cases related to the FBI's child porn 

sting are pooling their efforts in a “national working group.”’, Motherbaord, 27 juli 2016.  Zie ook Kate 

Tummarello, ‘The Fight Against General Warrants to Hack Rages On’, Elecronic Frontier Foundation, 9 mei 

2017.  
8 Zie Mark Hendrikman, ‘FBI-onderzoek naar kinderporno op Tor levert meer dan 3000 zaken in Europa op’, 

Tweakers.net, 24 januari 2016 en het persbericht van Europol, ‘Major online child sexual abuse operation leads 

to 368 arrests in Europe’ van 5 mei 2017.  
9 Riks Ozinga, ‘Biltse verdachte in kinderpornozaak krijgt taakstraf en voorwaardelijke celstraf’, RTV Utrecht, 16 

oktober 2019.  
10 Rb. Noord-Holland 27 juli 2017, ECLI:NL:RBNNE:2017:2882, Computerrecht 2018/6, m.nt. J.J. Oerlemans.  
11 Zie HR 31 januari 2006, ECLI:NL:HR:2006:AU3426 en HR 18 mei 1999, ECLI:NL:HR:1999:ZD1335, NJ 

2000/107, m.nt. Schalken (4M-zaak).  
12 R.o. 4.3. 
13 R.o. 4.3. 
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7. De rechtbank voert een uitgebreide strafoverweging.14 Het overweegt daarbij in het nadeel van 

de verdachte dat hij zich een lange periode schuldig heeft gemaakt aan het in bezit hebben 

van pornografisch materiaal, de grote hoeveelheid afbeeldingen die bij verdachte zijn 

aangetroffen en de (jonge) leeftijd van de minderjarigen die op de aangetroffen afbeeldingen 

stonden. In het voordeel van verdachte neemt de rechtbank mee dat de verdachte volledig 

heeft meegewerkt aan het onderzoek, spijt heeft van zijn gedragingen en in behandeling is. Het 

recidiverisico wordt door de reclassering, op basis van gesprekken met zijn behandelaar, 

ingeschat als laag. De rechtbank legt de verdachte een gevangenisstraf op van één jaar, 

waarvan 364 dagen voorwaardelijk, met een proeftijd van drie jaar. De verdachte krijgt verder 

een taakstraf van 240 uur.   

 

8. Nu rest de vraag of een dergelijke operatie zoals de FBI heeft uitgevoerd ook onder Nederlands 

recht mogelijk is. Uiteraard kan deze vraag alleen worden beantwoord aan de hand van de 

omstandigheden van het geval. Echter, als ratio van de nieuwe hackbevoegdheid in artikel 

126nba Sv is door de wetgever specifiek meegegeven dat de inzet van de hackbevoegdheid 

het mogelijk maakt om verdachten te identificeren die actief zijn op Tor en zich met 

kinderpornografie bezighouden.15 Op grond van artikel 126nba lid 1 sub a Sv kan de 

Nederlandse politie met de inzet van de hackbevoegdheid onder strenge voorwaarden16 op 

afstand binnendringen in computers, zoals een webserver van een forum en de computer van 

een verdachte, en vervolgens gegevens vastleggen ter identificatie van die verdachte. De 

‘Aanwijzing voor de internationale aspecten van de inzet van de bevoegdheid ex art. 126nba 

Sv’17 geeft allerlei factoren mee die een officier van justitie in overweging moet nemen als hij of 

zij een rechter-commissaris om toestemming vraagt de hackbevoegdheid in te zetten, waarbij 

mogelijk computers in het buitenland worden binnengedrongen. Kort gezegd valt te 

beargumenteren dat een dergelijke operatie doorgang mag vinden, vanwege het feit dat een 

webserver en de bezoekers via Tor in beginsel ‘niet redelijkerwijs’ te lokaliseren zijn en het zeer 

ernstige feiten zijn met mogelijk Nederlandse daders en slachtoffers.18  

 

9. De veroordelingen in binnen- en buitenland naar aanleiding van Operation Pacifier laat ook 

zien dat het bewijs afkomstig van de hackbevoegdheid kan standhouden, ondanks bezwaren 

van advocaten en privacybelangenorganisaties. Een interessante vraag daarbij is ten slotte 

nog in hoeverre de politie openheid van zaken moet geven van de toepassing van de 

hackbevoegdheid en het gebruikte technische hulpmiddel. In Nederland staat in artikel 126nba 

lid 2 sub d Sv dat “een aanduiding van de aard en functionaliteit van het technische hulpmiddel” 

moet worden verstrekt. Ook schrijft het ‘Besluit onderzoek in een geautomatiseerd werk’ allerlei 

technische vereisten en logging voor.19 De verdediging kan in het kader van het recht op een 

eerlijk proces zoveel als mogelijk nagaan op welke wijze het bewijsmateriaal is vergaard en op 

zekere hoogte de betrouwbaarheid van het vergaarde bewijs ter discussie stellen.20 Het zijn 

zeker aspecten waar de rechtspraak in de toekomst ervaring mee opdoet als de 

hackbevoegdheid wordt toegepast en het resultaat daarvan in opsporingsonderzoeken als 

bewijs wordt gebruikt. 

 
14 R.o. 8.3.  
15 Kamerstukken II 2015/16, 34372, nr. 3, p. 20.  
16 Dat zijn in ieder geval: een bevel van een officier van justitie, machtiging van een rechter-commissaris en het 

inwinnen van advies bij de Centrale Toetsingscommissie bij het Openbaar Ministerie.  
17 Stcrt. 2019, 10277.  
18 Zie ook Kamerstukken II 2015/16, 34372, nr. 3, p. 47 met specifiek het gebruik van Tor als voorbeeld.  
19 Zie Stb. 2018, 340 voor het Besluit onderzoek in een geautomatiseerd werk en de toelichting daarop.  
20 Zie als mogelijke voorloper van dergelijke discussies ook de uitspraken in de ‘Aydin C.-zaak’, Rb. Amsterdam 

16 maart 2017, ECLI:NL:RBAMS:2017:1627, Computerrecht 2017/103, m.nt. J.J. Oerlemans en Hof Amsterdam 

14-12-2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:4620, Computerrecht 2019/52, m.nt. M.H.G.M. van der Linden. 


