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Fenomenen in cybercrime

• Vermogensdelicten • Cybergeweld • Cyberwarfare















Business case?

• Tussen 10 - 25 % zou cybercrime rapporteren bij officiële instanties

• Verzekeringen op de markt & contractuele bedingen

• Internal security issue & business reputation

• Pas op: GDPR & NIS - meldingsplichten



Casus• Stap 1: Cliënt wilde investeren in 
crypto na mooie advertenties op 
Facebook van bekende Vlamingen over 
hun investeringen via een bepaalde 
broker in bitcoins. 

Bitcoins oplichting



Casus• Stap 2 : Hij stuurt een mail naar het 
bedrijf en wordt meteen gebeld met 
meer uitleg. Bitcoins oplichting



Casus• Stap 3 : De website van het bedrijf ziet 
er professioneel uit en de cliënt schrijft 
20.000 euro over naar de broker 
waarna voor een portefeuille aan 
bitcoin bij Coinbase wordt 
aangemaakt. 

Bitcoins oplichting



Casus• Stap 4: De broker raadt de cliënt 
verschillende malen aan via mail en via 
telefoon aan om verder te investeren. 
Uiteindelijk investeert deze voor 
100.000 euro. 

Bitcoins oplichting



Casus• Stap 5 : Op een bepaald moment 
ontvangt hij een mail zogenaamd van 
Coinbase dat er een technische update 
nodig is en de helpdesk hem zal 
helpen. De broker bevestigt dat dit de 
normaal is. Cliënt wordt opgebeld 
zogezegd door Coinbase en zij nemen 
de computer over en installerende 
upgrade. In werkelijkheid wordt op dat 
moment de wallet overgenomen.

Bitcoins oplichting



Casus• Stap 6 ; De volgende dag ziet de cliënt 
tot zijn verbazing dat alle coins van zijn 
wallet werd overgeschreven op 4 
andere wallets waarna deze weer 
verder springen naar 8 andere wallets. 
De broker reageert niet meer en lijkt 
verdwenen. Coinbase geeft aan nooit 
zo'n technische update te hebben 
uitgevoerd

Bitcoins oplichting



Help us, help yourself

• Bank: contacteren + rekeningen & uittreksels 

• Bestellingen: waar, wanneer, referenties? 

• Digitale bewijzen

• Experten on site

+ digitale vorm = tijd bespaard



Hoe kunnen we bewijzen 
verzamelen ? 
Een praktische gids voor advocaten van slachtoffers
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Casus 2

Digitale
Bewijzen

Website

Emails

Telefoonnumm
ers

(+32 of 
buitenlands)

Advertenties
op Facebook

Wallets op 
Coinbase 



Digitale bewijzen ? 

• Teksten 

• Beelden, video’s

• Stemmen

• Geluiden

Content Data

• Oorsprong en bestemming van een communicatie 

• Datum, duur, tijd 

• Plaats
Traffic Data

• Identiteit en adres van gebruikers

• Factureringsgegevens

• Soorten gebruikte diensten

• Technische voorzieningen (zoals het doorschakelen van een oproep)

Subscriber 
information 



Stap 1 – Identificatie van verdachten

Een centrale 
onderzoeksmaatregel in 
de Belgische wetgeving : 

Art. 46bis Sv. Door PK

Medewerkingsplicht

• Operator van een elektronisch 
communicatienetwerk

• Iedereen die binnen het Belgisch 
grondgebied, op welke wijze ook, een dienst 
beschikbaar stelt of aanbiedt, die bestaat in 
het overbrengen van signalen via 
elektronische communicatienetwerken, of er 
in bestaat gebruikers toe te laten via een 
elektronisch communicatienetwerk informatie 
te verkrijgen of te ontvangen of te 
verspreiden. Hieronder wordt ook de 
verstrekker van een elektronische 
communicatiedienst begrepen.

Alle misdrijven

• Met een beperking voor feiten
die geen correctionele 
hoofdgevangenisstraf van een 
jaar of een zwaardere straf tot 
gelvog kunnen hebben : max 6 
maanden voorafgaand aan PK 
beslissing

Identificatie van de gebruiker 
van een elektronische-

communicatiedienst



Stap 1 – Identificatie van verdachten
Vraag 1 : Wie heeft de websites die voor de fraudes zijn gebruikt opgezet ?



Stap 1 – Identificatie van verdachten

Vraag 1 : Wie heeft de websites die voor de fraudes zijn gebruikt  opgezet ?



Stap 1 – Identificatie van verdachten

Vraag 1 : Wie heeft de websites die voor de fraudes zijn gebruikt opgezet?



Stap 1 – Identificatie van verdachten

Vraag 1 : Wie heeft de websites die voor de fraudes zijn gebruikt opgezet ?

Identificatie van de gebruiker van een elektronische-communicatiedienst

Art. 46bis Sv. Europees onderzoeksbevel in strafzaken (als registrar in EU)
(W. 22.05.2017)

Rechtstreeks verzoek door Belgische
autoriteiten naar de registrar

= Een door een rechterlijke autoriteit uitgevaardigde of 
gevalideerde rechterlijke beslissing die er toe strekt in een 
andere lidstaat van de Europese Unie een of meer specifieke 
onderzoeksmaatregelen te laten uitvoeren met het oog op 
het verkrijgen van bewijsmateriaal […] (art. 4, 1° W.)

Welke onderzoeksmaatregelen ? 
Bv. de Nederlandse autoriteiten verzoeken om de 
identificatiegegevens van de houder van een domeinnaam 
aan de Nederlandse registrar op te vragen



Stap 1 – Identificatie van verdachten

Vraag 2 : Wie is de titularis van een telefoonnummer? 

• + 32…. • +…. (buitenlands)

Art. 46bis Sv. Europees onderzoeksbevel in strafzaken (als nummer van een
EU Lidstaten)(W. 22.05.2017)

Rechtstreeks verzoek door Belgische
autoriteiten naar (Belgische) 

telefoonoperatoren om identiteit en
contactgegevens te vragen

Welke onderzoeksmaatregelen ? 

De andere EU Lidstaten autoriteiten verzoeken om de 
identificatiegegevens van de titularis van de telefoonnummer 
aan hun telefoonoperatoren op te vragen

Art. 10.2, e) EU Richtlijn 2014/41/UE = een
onderzoeksmaatregel, die altijd krachtens het nationale recht 
van de uitvoerende staat beschikbaar dient te zijn



Stap 1 – Identificatie van verdachten

Vraag 3 : Wie is de gebruiker achter een e-mailadres?

Bestbroker@gmail.com is een van de email addres gebruikt tijdens de oplichting

• Op basis van 46bis Sv. 
• Google = dienstverlener

binnen het Belgisch
grondgebied

=> Medewerkingsplicht

mailto:bestbroker@gmail.com


Stap 1 – Identificatie van verdachten
• Hoe werkt de medewerking met Google in de praktijk (cfr. 

Transparantierapport van Google) ?

84% verzoeken waarvoor sommige
(tenminste) gegevens zijn geleverd

Tussen Juli and December 2020

676 verzoeken 1112 Accounts



Stap 1 – Identificatie van verdachten

Vraag 4 : Wie heeft de advertenties op Facebook geplaatst? 

• Op basis van 46bis Sv. 
• Facebook = 

dienstverlener binnen
het Belgisch grondgebied

=> Medewerkingsplicht



Stap 1 – Identificatie van verdachten
• Hoe werkt de medewerking met Facebook in de praktijk (cfr. Transparantierapport van Facebook) ?



Stap 1 – Identificatie van verdachten

Vraag 4 : Wie heeft de advertenties op Facebook geplaatst? 

• Wat voor soort gegevens geeft Facebook door? 
• Contact gegevens van de gebruiker

• Maar ook soms alleen het IP-adres van de gebruiker 
• Bv. 143.169.185.69

• = Land, 

• = Regio, 

• = Internet service provider

https://who.is/whois-ip/ip-address/143.169.185.69


Stap 1 – Identificatie van verdachten
• Wie is 143.169.185.69? – cfr. https://iplocation.net/

• Daarna : Verzoek het ISP (Universteit Antwerp) wie dit IP adres 
toegewezen heeft gekregen

https://who.is/whois-ip/ip-address/143.169.185.69
https://who.is/whois-ip/ip-address/143.169.185.69


Stap 1 – Identificatie van verdachten

• Daarna : Verzoek het ISP wie dit IP adres toegewezen heeft gekregen

Art. 46bis Sv. Europees onderzoeksbevel in strafzaken (als europese
dienstverlener) (W. 22.05.2017)

Rechtstreeks verzoek door Belgische
autoriteiten naar een Belgische dienstverlener

Welke onderzoeksmaatregelen ? 

De andere EU Lidstaten autoriteiten verzoeken om de 
identificatiegegevens van de titularis van een IP adres aan hun 
eigen dienstverleners op te vragen

Art. 10.2, e) EU Richtlijn 2014/41/UE = een
onderzoeksmaatregelen, die altijd krachtens het nationale 
recht van de uitvoerende Staat beschikbaar dienen te zijn



Stap 2 : Verzameling van andere digitale
bewijzen

Vraag 1 : Wat is de locatie van de verdachte?

• Opsporen en lokaliseren voor het 
verleden => “retro-Zoller”

• Opsporen en lokaliseren voor het 
toekomst =>  “zoller”

Vraag 2 : Met wie had de verdachte op het 
moment van de feiten contact?

Een enige onderzoeksmaatregel : Het opsporen van elektronische communicatie of het 
lokaliseren van de oorsprong of de bestemming van elektronische communicatie

Art. 88bis Sv. 

Om welke soorten bewijzen te krijgen? 
- 1° de verkeersgegevens doen opsporen van elektronische communicatiemiddelen van waaruit of waarnaar 

elektronische communicaties worden of werden gedaan;
- 2° de oorsprong of de bestemming van elektronische communicatie laten lokaliseren.



Stap 2 : Verzameling van andere digitale
bewijzen

Vraag 1 : Wat is de locatie van de verdachte? Vraag 2 : Met wie had de verdachte op het 
moment van de feiten contact?

Art. 88bis Sv. Door OR

Medewerkingsplicht

• Operator van een elektronisch communicatienetwerk

• Iedereen die binnen het Belgisch grondgebied, op welke wijze ook, een 
dienst beschikbaar stelt of aanbiedt, die bestaat in het overbrengen van 
signalen via elektronische communicatienetwerken, of er in bestaat 
gebruikers toe te laten via een elektronisch communicatienetwerk 
informatie te verkrijgen of te ontvangen of te verspreiden. Hieronder 
wordt ook de verstrekker van een elektronische communicatiedienst 
begrepen

Alleen misdrijven die een correctionnele
hoofdgevangenistraf van een jaar of meer

tot gevolg kunnen hebben

+ Andere voorwaarden (cfr. 88bis Sv)



DATA RETENTIE
Korte update



Stand van zaken - bewaring

• Dataretentiewet II vernietigd door GwH (22 april 2021)

• Verdere duiding HvJ over bewaring identificatiegegevens & locatie / 
verkeersgegevens (The Commissioner of the Garda Síochána)

• Dataretentiewet III ingediend in Commissie Justitie

• Intussen: op basis van consent / business / technisch + 
bewaarbevelen



Stand van zaken - gebruik

• In orde indien:

• Beklaagde kan nuttig commentaar geven (wapengelijkheid)

• Betrekking op gebied waarvan rechter anders ook kennis kan 
nemen

• Niet enige & doorslaggevende element

• Cassatie: niet één element doorslaggevend maar samen te lezen (Cass. 
22 januari 2022, P.21.1353.N/7; Cass. 25 januari 2022, P.21.1353.N; Cass. 29 maart 2022,  
P.21.1422.N; Cass. 29 maart 2022, P.22.0078.N)



Data + data = data∞
De uitdaging van electronisch bewijs, data en encryptie
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Famous last words

“There will never be a market for more than 
5 computers in the world”.

Thomas Watson - Chairman of IBM - 1943

“There will never be a reason anyone would 
want a computer in their home”.

Ken Olson, Founder of Digital Equipment 

Corporation (DEC) - 1977

“A PC will never need more than 640K of 
memory”.

Bill Gates - Founder of Microsoft - 1981



De aarde is plat?



Een onderzoeksbiotoop
met problemen

• Encryptie: zijn tappen
(Skype/Whatsapp/Telegram) en
inbeslagname (smartphone/tablet/computer) 

nog haalbaar?

• Dataretentie kaduuk?

• Loss of location & transborder 
access?

• Publiek-private samenwerking
met ISPs?

• Internationale samenwerking?



Data + data = data∞

Kwantitatief-Big Data

Kwalitatief

Cloud-Cross Border

Geëncrypteerd

Content data

Traffic data

Meta data

Subscriber data

Communication data

Statische data

Transactional  data

Dynamische data

Statische data

Financial data

Exculpatory data

Real-time data



Data ≠ data

• Bankgegevens vs. IP-adressen

• 10 jaar

• Andere privacy impact?

• Uitdaging: onderzoek eens
financiële fraude, corruptie of 
witwassen zonder bankgegevens
ouder dan 6-9-12 maanden



Hoe groot is data?

• 1 terabyte = 1000 gigabyte = 
• 120 uur video in HD-kwaliteit

• Ruim 200 dvd’s

• Ruim 1.400 cd’s

• ± 200.000 foto’s

• 250.000 mp3 nummers

• Uitgeprint: ± Bibliotheek 
rechtsfaculteit KULeuven

• Wie kan dat aan? U?



De balans vinden

Het spanningsveld tussen
proportionaliteit, waarheid en recht van 

verdediging

• Proportionaliteit in de vergaring
van data: 
enkel nemen wat nodig is?

• Recht van verdediging: 
alles geven wat nodig is?

• Moet proportionaliteit
heruitgevonden worden?

Tussen hamer en aambeeld?



De uitdaging van encryptie

Toestel Communicatie Beiden



De uitdaging van encryptie



Encryptie en brute force



Encryptie en brute force



Encryptie en brute force



Encryptie en brute force



Encryptie en brute force
Gemiddelde encryptie



Oplossingen?

Houston, we have a problem

Apollo 13 : 
to make a square cartridge compatible with a round one

But within the rule of law Creatief zijn



Paswoord aub?



Paswoord aub?

Vraag

Er zijn verschillende landen (België, Frankrijk, V.K....) waar wetgeving bestaat die een rechter toestaat
een verdachte te bevelen een wachtwoord (of encryptiesleutel) te onthullen en waar de verdachte
strafbaar is als hij vervolgens weigert het wachtwoord (of de encryptiesleutel) te geven.

Wat denk je? Is dit in strijd met het zwijgrecht of met het recht om zichzelf niet te beschuldigen?

Als je rechter was, zou je dat bevel dan geven?

DO?

DON’T?

Dwingen om het paswoord te geven



• Gedwongen zelfbeschuldiging? Is het recht om jezelf niet te beschuldigen in het spel?

• Hoe weet je dat?: je moet eerst toegang nemen om te controleren of dat de data 
zelfincriminerend is, niet?

• EHRM 17 december 1996, Saunders vs. Verenigd Koninkrijk

• EHRM 29 juni 2007, O'Halloran en Francis vs. Verenigd Koninkrijk

• Bestaat het bewijs zonder de encryptiesleutel te geven? Is het wilsonafhankelijk? JA

• Status van het bewijs: in beslag genomen of niet in beslag genomen

• Is de sleutel op zichzelf bewijs? KAN

• Inbeslagname van een biometrische sleutel?

• De oorsprong van het zwijgrecht = de waarheid niet vervalsen

Medewerkingsplicht – encryptie
artikel 88quater Sv. (p. 533-569)



• §1 Aan eenieder van wie OR of OGP vermoedt 
dat ze een bijzondere kennis hebben van het 
informaticasysteem

• §2 Iedere geschikte persoon om te bedienen
maar NIET verdachten + artikel 156 Sv.!

• “diensten om … te beveiligen of te 

versleutelen … verstaanbare vorm 
toegang”
(Encryptie is vrij: artikel 48 wet 13 juni 2005 betreffende de elektronische 
communicatie)

Medewerkingsplicht – encryptie
artikel 88quater Sv. (p. 533-569)



• Gemotiveerd bevel van de 
onderzoeksrechter:

• Medewerkingsplicht sterker 
geformuleerd: “hij die de medewerking 
niet verleent of een zoeking verhindert”

• Maximum 3 jaar

• Indien medewerking misdrijf had kunnen 
verhinderen of de gevolgen ervan had 
kunnen beperken: 5 jaar

• Artikel 48 WEC: vrijheid van encryptie (?) 
– advies Privacy Commissie (randnr.50 
MvT)

• Weigering strafbaar  maar “in hun 
mogelijkheden”

Medewerkingsplicht – encryptie
artikel 88quater Sv. (p. 533-569)



20/02/20



Medewerkingsplicht – encryptie
artikel 88quater Sv. 

• Vrijspraak Hof Gent 15 oktober 2019 
vernietigd

• 88quater is perfect verzoenbaar met 
EVRM, IVBPR en EU Richtlijn 2016/343:

“- het recht zichzelf niet te incrimineren en het vermoeden van onschuld 
zijn niet absoluut en moeten worden afgewogen tegenover andere 
rechten zoals het recht op vrijheid en veiligheid gewaarborgd door artikel 5 
EVRM en het verbod op rechtsmisbruik vermeld in artikel 17 EVRM;
- het recht zichzelf niet te incrimineren strekt in de eerste plaats ertoe het 
recht op een eerlijk proces te vrijwaren door het uitsluiten van onjuiste 
verklaringen die onder dwang zijn afgelegd;
- de toegangscode tot een informaticasysteem bestaat onafhankelijk van 
de wil van de persoon die kennis heeft van die code. Deze laatste blijft 
onveranderd ongeacht de mededeling ervan en komt in aanmerking voor 
onmiddellijke controle. Er bestaat geen risico op onbetrouwbaar 
bewijsmateriaal;
- de toegangscode is neutraal en te onderscheiden van de eventueel 
incriminerende gegevens die door middel van het informaticasysteem te 
achterhalen zijn;”

Hof van Cassatie – 4 februari 2020



Medewerkingsplicht – encryptie
artikel 88quater Sv. 

• B.6.1. Het verschil in steunt … op een objectief criterium.

• B.6.2. … In het eerste geval wordt aan de verdachte immers
gevraagd informatie te verstrekken …, voor zover die
informatie onafhankelijk van zijn wil bestaat, zodat het recht
om niet mee te werken aan zijn eigen beschuldiging niet van
toepassing is, terwijl in het tweede geval hem wordt gevraagd
actief deel te nemen aan de verrichtingen die in het
informaticasysteem worden uitgevoerd, dat wil zeggen actief
deel te nemen aan de verzameling van bewijzen van het
misdrijf, hetgeen hem ertoe zou kunnen brengen mee te
werken aan zijn eigen beschuldiging. Het verschil in
behandeling is dus redelijk verantwoord.

• B.7. Gelet op de noodzaak om de gepaste middelen ter
beschikking van de gerechtelijke overheden te stellen
teneinde de misdrijven te vervolgen en te bestraffen,… leidt
het onderzoek van de in het geding zijnde bepaling ten
aanzien van het recht op eerbiediging van het privéleven,
zoals het is gewaarborgd bij artikel 22 van de Grondwet en bij
artikel 8 van het Europees Verdrag voor de rechten van de
mens, niet tot een andere conclusie.

Grondwettelijk Hof – 20 februari 2020



Gezichtsherkenning en vingerafdruk

Vraag

In veel gevallen zit het wachtwoord niet alleen in het hoofd, maar ook in de vingers of
het gezicht. Hoe ga je om met biometrische sleutels? Stel je de volgende concrete
situatie voor: je bent rechter en je wordt gevraagd of je het eens bent met het gebruik
van beperkt proportioneel lichamelijk geweld tegen een zojuist gearresteerde verdachte
van kinderontvoering, om met zijn vingerafdruk of gezichtsherkenning zijn smartphone
te openen, om geen cruciale tijd te verliezen bij de zoektocht naar de ontvoerde
minderjarige?

DO?

DON’T?

Proportionele fysiek dwang om de sleutel te bekomen



Human rights involved



Vragen?

Hartelijk dank voor uw aandacht


