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Geachte mevrouw Yeşilgöz-Zegerius,  

 
De leden van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid hebben in hun vergadering van 18 okto-

ber 2022 gesproken over uw brief (34372, N ) waarin u het rapport “De hackbevoegdheid in de 

praktijk, een empirisch onderzoek naar de uitvoering van de bevoegdheid tot het heimelijk en op af-

stand binnendringen in geautomatiseerd werk (artikelen 126nba, 126uba, 126zpa Sv)” van het 

WODC aanbied en u ingaat op de toezegging Bij de evaluatie het systeemtoezicht door de Inspectie 

Justitie en Veiligheid betrekken (T02643). De commissie wenst u de volgende verduidelijking te ge-

ven op welk vlak de informatie nog niet toereikend is om de toezegging als voldaan aan te merken. 

 

De commissie acht de toezegging nog niet voldaan. Niet alleen omdat vooralsnog alleen een eerste 

deel van de evaluatie is afgerond en in het najaar nog een rapport volgt over toezicht op het hande-

len van het Openbaar Ministerie bij de toepassing van de bevoegdheid en in 2024 het restant komt. 

Veel zaken zijn nog gaande en kunnen niet worden getoetst of zijn afwezig. Daarnaast kunnen vol-

gens de commissie de beoogde effecten niet of niet voldoende geëvalueerd worden, door een pat-

stelling tussen de Inspectie J&V en Digit, zo blijkt uit het rapport. Voorts is niet duidelijk wie nu pre-

cies waar toezicht op houdt of kan houden. Tenslotte is volgens de commissie niet duidelijk op welke 

wijze het toezicht nu vormgegeven wordt en zou moeten worden.  

  

De commissie zou graag een appreciatie van u ontvangen op het rapport ‘De hackbevoegdheid in de 

praktijk, een empirisch onderzoek naar de uitvoering van de bevoegdheid tot het heimelijk en op af-

stand binnendringen in geautomatiseerd werk (artikelen 126nba, 126uba, 126zpa Sv)’, waarin u ook 

specifiek op het onderdeel ‘Toezicht door de Inspectie’ ingaat. 

 

De leden van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid zien uw reactie – bij voorkeur binnen 

vier weken – met belangstelling tegemoet. 

 

Hoogachtend, 

 

 

 

mr. drs. M.M. de Boer 

Voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid 

 


